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1. INLEIDING 
 
In dit onderzoek vraag ik naar de plaats van de theologia rationalis in 
het denken van Heidegger. Het onderzoek betreft de periode om-
streeks Heideggers eerste keerpunt. Deze periode loopt van de cur-
sus over de grondproblemen van de fenomenologie in 1927 tot de 
cursussen over Hölderlin in 1934/1935. (1.1.) Uitgangspunt van dit 
onderzoek is de veronderstelling dat Heidegger omstreeks zijn eerste 
keerpunt de banden aanhaalt met de metafysische traditie. Hij doet 
dit onder invloed van Kant. Heideggers houding ten opzichte van de 
metafysische traditie (1.2.) en zijn opvatting van de Griekse (1.3.) en 
Latijnse traditie (1.5.) spelen in zijn herhaling van Kants fundering 
van de metafysica een hoofdrol. Illustratief voor Heideggers denk-
wijze omstreeks zijn eerste keerpunt is zijn bespreking van de over-
gang van de Griekse naar de Latijnse traditie. (1.4.) Werkwijze en 
indeling van dit onderzoek verwijzen naar Heideggers methode van 
herhaling. (1.6.) 
 
1.1. VRAAG NAAR DE PLAATS VAN DE THEOLOGIA RATIONALIS 
Om te beginnen bespreek ik de achtergrond van mijn vraag naar de 
plaats van de theologia rationalis, in het vervolg: theologie, in het den-
ken van Heidegger. (1.1.1.) Ook licht ik enkele begrippen toe. (1.1.2.) 
 
1.1.1. ACHTERGROND VAN DE VRAAG 
In een aantekening, die hij pas in 1949 toevoegt aan de voor het eerst 
in 1930 gehouden lezing over het wezen van de waarheid, merkt 
Heidegger op dat deze lezing het eerste luik is van een tweeluik. Het 
tweede luik ontbreekt. De ontbrekende lezing zou handelen over de 
hoofdvraag van Sein und Zeit, Heideggers magnum opus, en wel over 
de vraag naar zijn en waarheid. Heidegger voegt eraan toe dat in de 
bestaande lezing de vraag naar zijn en waarheid onderbelicht blijft. 
Zo wekt de lezing de indruk in het teken te staan van de traditionele 
metafysica. In werkelijkheid is ze een volgende stap op weg naar de 
overwinning van de metafysica. De overwinning van de metafysica, 
Überwindung der Metaphysik, levert naar Heideggers opvatting een 
denken op dat voorstellingen en begrippen te boven gaat en uit-
mondt in een nieuwe verhouding tot het zijn.1 In zijn monografie 
over Heideggers kritiek op de metafysica en het probleem van de 
ontologie licht de auteur, Melčič, de uitdrukking ‘overwinning van 
de metafysica’ toe. Heidegger streeft er in zijn fundamentele ontolo-
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gie naar de metafysica opnieuw te funderen. Als hij hierin slaagt dan 
is er voor de traditionele metafysica geen rol meer weggelegd in de 
filosofie. Ze is dan louter geschiedenis.2 In Heideggers zelfinterpreta-
tie klinkt door dat hij in zijn magnum opus afrekent met de traditione-
le metafysica en vervolgens zonder omwegen op de ingeslagen weg 
voortgaat. Ik heb de indruk dat Heideggers denkweg minder recht-
lijnig is dan hij zich in 1949 herinnert. Mijns inziens haalt Heidegger 
omstreeks zijn eerste keerpunt de banden met de traditionele meta-
fysica juist aan.  
 
1.1.2. ENKELE BEGRIPPEN 
In dit onderzoek vraag ik naar de plaats van de theologie in het den-
ken van Heidegger omstreeks het eerste keerpunt. Enkele begrippen 
verdienen toelichting.  
 
Plaats - Wanneer Heidegger spreekt van de plaats van een metafy-
sisch begrip, bijvoorbeeld in zijn cursus over het wezen van de men-
selijke vrijheid, dan doelt hij op de systematische plaats, systematische 
Ort, ervan: de plaats in het geheel van begrippen dat bepalend is 
voor richting en reikwijdte van vragen over het begrip in kwestie.3 
Anders gezegd, wie vraagt naar de plaats van een begrip, vraagt 
naar de begrippelijke context ervan. 
 
Eerste keerpunt - Kort na de verschijning van zijn magnum opus en kort 
voor zijn vertrek uit Marburg schrijft Heidegger in de zomer van 
1928 een brief aan een bekende. In deze brief bestempelt hij zijn laat-
ste cursus te Marburg over de metafysische grondslagen van de logi-
ca als een keerpunt. Hij is een nieuwe weg, neue Weg, ingeslagen.4 Hij 
betreedt nu paden waarvan hij het bestaan alleen maar kon vermoe-
den. Heideggers nieuwe weg leidt hem volgens Van Buren, auteur 
van een monografie over de jonge Heidegger, naar het mytho-
poëtische.5 Nu is het mytho-poëtische voor het eerst een invloed van 
betekenis in 1934/1935, en wel in Heideggers cursussen over Hölder-
lin. De auteur van een monografie over Heideggers eerste keerpunt, 
Grondin, vermoedt dan ook dat deze cursussen het tweede keerpunt 
inluiden. Tot die tijd staan metafysica en rede nog centraal in Hei-
deggers denken.6 Grondins vermoeden is de aanzet tot de veronder-
stelling waarop dit onderzoek berust: dat Heidegger omstreeks zijn 
eerste keerpunt de banden met de traditie juist aanhaalt. 
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Open metafysica - In zijn cursus over de metafysische grondslagen van 
de logica prijst Heidegger de traditionele metafysica om haar strenge 
begrippelijke kennis van het zijn.7 Hij haalt de banden met deze me-
tafysica aan met het oogmerk haar te actualiseren. De metafysica 
dient een open metafysica te zijn, dit wil zeggen een metafysica ‘met 
inbegrip van’. In het metafysische vragen dienen zowel de vrager8 als 
het zijnde in het geheel9 inbegrepen te zijn, inbegriffliches Fragen.10 
 
‘Met inbegrip van’ – Heidegger vraagt in zijn Kantboek naar Kants 
mening over het doel van de metafysica.11 Kant antwoordt in zijn 
verhandeling over de voortgang van de metafysica dat de metafysica 
de opdracht heeft om door middel van de rede een brug te slaan tus-
sen kennis van het zinnelijke en kennis van het bovenzinnelijke.12 Het 
einddoel van de traditionele metafysica is kennis van het bovenzin-
nelijke.13 In zijn Kritiek stelt Kant zich echter een ander doel. Hij be-
antwoordt drie vragen: Wat kan ik weten? Hoe moet ik handelen? 
Wat mag ik hopen?14,15 Heidegger treedt in Kants voetstappen wan-
neer hij in zijn cursus over de metafysische grondslagen van de logi-
ca aan deze vragen een vierde toevoegt: Wat is de mens?16,17 Heideg-
ger licht toe dat god geen behoefte heeft aan metafysica.18 Metafysica 
is een behoefte van de mens. In deze zin is de mens het doel van de 
metafysica. Bovendien is metafysica een menselijke onderneming. 
Deze onderneming is gedoemd telkens weer te mislukken. Zo merkt 
Kant in zijn verhandeling over de voortgang van de metafysica op 
dat alle pogingen van de metafysische traditie om een brug te slaan 
tussen het zinnelijke en het bovenzinnelijke gestrand zijn.19 Toch laat 
de mens niet na te vragen naar het bovenzinnelijke. In zijn cursus 
over Kants eerste Kritiek verklaart Heidegger dit als volgt: “De drie 
vragen, die zich ontwikkelen tot metafysica als kennis van het bo-
venzinnelijke, betreffen dat ‘wat iedereen noodzakelijk interesseert’. 
Ze komen voort ‘uit de natuur van de algemene menselijke rede’. In 
deze zin is metafysica een ‘natuurlijke aanleg’.”20 De drie vragen die 
Heidegger hier noemt, zijn de hiervoor besproken vragen van Kant. 
 
1.2. HEIDEGGERS HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE TRADITIE 
Turnher, de auteur van een artikel over Heideggers theologische 
onthouding, Abstinenz, merkt over Heideggers banden met de tradi-
tie op dat de vraag naar het traditionele bovenzinnelijke, zij het in de 
vorm van het goddelijke of overmachtige, doorklinkt in al Heideg-
gers cursussen en geschriften.21 Heidegger is zelf als geïnteresseerde 
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in de metafysica inbegrepen. Dit stelt hem voor de keuze de traditie 
lijdzaam na te volgen of deze te ‘herhalen’. Heidegger kiest voor het 
laatste. (1.2.1.) In de praktijk is Heideggers herhaling van de traditie 
‘gewelddadig’. (1.2.2.) 
 
1.2.1. HERHALING 
In zijn magnum opus noemt Heidegger herhaling, Wiederholung, een 
actieve manier van in de traditie te staan. Herhaling is een terugkeer 
naar de mogelijkheden van een erzijn22 dat geweest is.23 Ze is een 
vorm van eigenlijk existeren. Wie herhaalt, blijft niet in het verleden 
hangen maar wil evenmin vooruitgang boeken.24 Heidegger maakt 
omstreeks zijn eerste keerpunt meer dan eens onderscheid tussen 
wat hij de filologische en filosofische benadering noemt.25,26 In zijn 
cursus over het wezen van de menselijke vrijheid stelt hij dat de filo-
logie van huis uit lijdzaam is en dat de filosofie van huis uit een ge-
welddadig karakter, Angriffscharakter, heeft.27  
 
1.2.2. HERHALING IN DE PRAKTIJK  
Omstreeks zijn eerste keerpunt brengt Heidegger deze geweldda-
digheid zelf ook in praktijk. Hij neemt eerst afstand van deze manier 
van filosoferen wanneer zijn belangstelling voor Kant afneemt. 
 
GEWELDDADIGHEID 
Herhaling van de metafysica is per definitie gewelddadig, gewaltsam. 
Heidegger noemt onder andere de volgende redenen. 
 
Eenheid van de metafysica als wetenschap - Het offensieve karakter van 
de filosofie hangt samen met het feit dat de filosofische vraag, anders 
dan de filologische, uiteindelijk onbegrensd is. De onderwerpen van 
de metafysica vormen een onverbrekelijk geheel. Dit brengt met zich 
mee dat de mens als metafysicus er niet aan ontkomt de gehele meta-
fysica aan de orde te stellen, ook als de oorspronkelijke vraag bij-
voorbeeld vrijheid of waarheid betreft.28 
 
Eindigheid van de metafysica als wetenschap - De metafysica als weten-
schap is eindig. Heidegger licht in zijn cursus over de metafysische 
grondslagen van de logica toe dat de oorzaak van deze eindigheid 
niet de begrensdheid is van de menselijke kennis. De eindigheid van 
de metafysica ligt besloten in de vragen die de mens zich van nature 
stelt. Denk aan de drie vragen van Kant: Wat kan ik weten? Hoe 
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moet ik handelen? Wat mag ik hopen? Deze vragen zijn in al hun 
eenvoud van een ongekende rijkdom. Elk antwoord roept nieuwe 
vragen op. De rijkdom van deze vragen spoort de mens telkens weer 
aan om geestelijk te ontwaken en antwoord te geven op deze telkens 
weer ‘nieuwe’ vragen.29 
 
Openheid van de metafysica als wetenschap - Het gewelddadige karakter 
van de filosofie komt niet alleen voort uit de noodzaak de gehele me-
tafysica aan de orde te stellen of uit de noodzaak antwoord te geven 
op de onuitputtelijke rijkdom aan vragen van de metafysica. De 
agressie richt zich ook tegen de traditie zelf. Heidegger nuanceert dit 
wanneer hij in zijn cursus over de metafysische grondslagen van de 
logica zegt dat hij in zijn herhaling niet de metafysica zelf maar haar 
slechte zaakwaarnemers bestrijdt.30 Heidegger licht toe dat herhaling 
een afrekening is, niet met de traditie zelf maar met de dwang die 
ervan uitgaat. Herhaling is een strijd tegen die krachten in de traditie 
die de problemen toedekken.31 Anders gezegd, Heideggers herhaling 
is een strijd voor een open metafysica. 
 
GEWELDDADIGHEID IN DE PRAKTIJK - Omstreeks zijn eerste keerpunt 
brengt Heidegger de filosofische agressie herhaaldelijk in praktijk. 
Zo is over zijn Kantboek veel, en vaak met verontwaardiging, ge-
schreven.32 In zijn recensie van Heideggers Kantboek stelt Cassirer 
dat Heidegger de begrippen van Kant uit hun verband citeert.33 Hei-
degger gaat eraan voorbij dat Kant een vertegenwoordiger is van de 
Verlichting, geen filosoof van de existentiële angst. Uit een kantteke-
ning die Heidegger in zijn Kantboek bij deze recensie plaatst, blijkt 
dat hij zich onbegrepen voelt. Hij beklaagt zich over het feit dat Cas-
sirer niet bereid is met hem mee te denken.34 Wel geeft hij toe dat zijn 
boek over Kant in zeker opzicht gewelddadig en sterk overtrokken, 
gewaltsam und übersteigernd, is.35 Toch ziet hij niet in hoe het anders 
kan.36  
 
NA HET EERSTE KEERPUNT - Hoppe, de auteur van een artikel over de 
veranderingen in Heideggers opvatting van Kant, merkt op dat Hei-
degger zijn gewelddadige filosofische houding pas verliest wanneer 
zijn belangstelling voor Kant afneemt.37 Dit wekt ten onrechte de in-
druk dat Kant op de een of andere manier de oorzaak zou zijn van 
Heideggers agressie. Hoppe gaat eraan voorbij dat herhaling van de 
metafysica van huis uit agressief is. Hij constateert overigens terecht 
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dat Heidegger na zijn eerste keerpunt weer een nieuwe weg inslaat, 
nu onder invloed van Hölderlin. Deze weg voert Heidegger van de 
strenge begrippelijkheid van de traditie naar het mytho-poëtische: 
naar wat, zoals Heidegger het formuleert, voorstellingen en begrip-
pen te boven gaat en uitmondt in een nieuwe verhouding tot het 
zijn.38 
 
HEIDEGGERS OPVATTING VAN DE TRADITIE 
Omstreeks het eerste keerpunt gaat Heideggers belangstelling vooral 
uit naar de begrippelijkheid en systematiek van de traditie. Zijn ge-
welddadigheid illustreert hoezeer hijzelf als geïnteresseerde betrok-
ken is bij zijn herhaling. Vanuit deze betrokkenheid deelt hij de meta-
fysica grofweg in een Griekse en Latijnse traditie in. Zijn schets van 
de verandering van betekenis van het Griekse voorzetsel meta\ in de 
overgang van de Griekse naar de Latijnse traditie illustreert hoezeer 
omstreeks het eerste keerpunt betekenis en plaats met elkaar verwe-
ven zijn in Heideggers denken. 
 
1.3. GRIEKSE TRADITIE 
In de Griekse traditie treft Heidegger, naar eigen zeggen, de grote 
metafysische vragen aan in hun oorspronkelijke staat. Naar zijn op-
vatting is Aristoteles de exponent van deze traditie. In zijn cursus 
over de metafysische grondslagen van de logica noemt Heidegger 
Aristoteles’ filosofie het hoogtepunt van de Griekse traditie.39 Dit 
geldt in het bijzonder voor Aristoteles’ metafysica of eerste filosofie, 
die een ontologie en theologie omvat. (1.3.1.) Heideggers belangstel-
ling gaat voornamelijk uit naar Aristoteles’ omschrijving van het on-
derwerp van de theologie: de oorzaken van de manifestaties van de 
goddelijke zijnden. (1.3.2.) Van betekenis is de vraag hoe in de Griek-
se traditie deze oorzaken staan tot de manifestaties, dit wil zeggen 
hoe de metafysica staat tot de fysica. (1.3.3.) Ondanks de vele princi-
piële verschillen ziet Heidegger toch een enkele overeenkomst tussen 
zijn eigen open metafysica in wording en Aristoteles’ eerste filosofie. 
(1.3.4.) 
 
1.3.1. EERSTE FILOSOFIE 
Aristoteles noemt zijn metafysica eerste filosofie omdat ze zowel on-
tologisch als theologisch naar het eerste vraagt. 
 
Ontologische eerste - In één opzicht is Aristoteles’ eerste filosofie wat 
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veel later ‘ontologie’ zal gaan heten. Over de herkomst van de naam 
ontologie verschillen Heidegger en anderen van opvatting. Heideg-
ger verwijst naar Descartes of de Cartesiaan Clauberg.40,41 Anderen 
verwijzen naar het filosofische lexicon van Goclenius.42 In boek IV 
van zijn metafysica omschrijft Aristoteles ‘ontologie’ als de weten-
schap van het zijnde als zijnde, o)n h(| o)n.43 Heidegger voegt er in zijn 
cursus over de metafysische grondslagen van de logica aan toe dat 
wie vraagt naar het zijnde als zijnde ook vraagt naar dat wat het 
zijnde tot een zijnde maakt.44 Deze toevoeging doet denken aan de 
belangstelling van de scholier Heidegger voor de monografie van 
Brentano over de vele betekenissen van het zijnde volgens Aristote-
les.45 Brentano’s monografie roept bij Heidegger de vraag op wat de 
grondbetekenis is van het woord zijnde, en wat ‘zijn’ betekent.46 
  
Theologische eerste - In een ander opzicht is de eerste filosofie wat 
Aristoteles theologie, eologikh/ noemt.47 In boek VI van zijn metafy-
sica omschrijft Aristoteles ‘theologie’ als de wetenschap van wat 
eeuwig, onbeweeglijk en zelfstandig is.48  
 
ONDERWERP VAN DE THEOLOGIE - In zijn commentaar bij Aristoteles’ 
metafysica wijst Seidl erop dat de hemellichamen de manifestaties 
zijn van de goddelijke zijnden.49 De hemellichamen zijn zelf eeuwig 
en zelfstandig. Hieruit volgt dat de goddelijke zijnden, waarvan de 
hemellichamen het verschijnsel zijn, minstens ook eeuwig en zelf-
standig moeten zijn. Deze goddelijke zijnden zijn echter niet alleen 
eeuwig en zelfstandig maar ook onbeweeglijk. Hiermee voldoen ze 
aan de eisen die Aristoteles stelt aan het theologische. Aristoteles 
noemt de goddelijke zijnden, waarvan de hemellichamen de mani-
festaties zijn, onbewogen bewegers. In de Griekse traditie zijn de 55 
onbewogen bewegers de werk- en doeloorzaak van de beweging van 
de hemellichamen.50 Nu hebben ook de onbewogen bewegers een 
oorzaak, namelijk de eerste onbewogen beweger.51 Anders dan de 55 
onbewogen bewegers is de eerste onbewogen beweger uitsluitend 
doeloorzaak. Hij werkt niet rechtstreeks in op de 55 maar is het 
einddoel van de inwerking van de 55 op de hemellichamen.52 
 
1.3.2. HEIDEGGER EN HET ONDERWERP VAN DE THEOLOGIE 
In zijn cursus over de metafysische grondslagen van de logica 
schenkt Heidegger, in zijn streven naar een open metafysica, vooral 
aandacht aan een opmerkelijke passage in boek VI van Aristoteles’ 
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metafysica.53 Hierin zegt Aristoteles dat de theologie handelt over de 
oorzaken van de manifestaties van de goddelijke zijnden, ai)ti/a toij 
faneroij twn ei/wn.54 Heidegger laat in zijn vertaling van de betref-
fende passage het meervoud buiten beschouwing. Hij vertaalt ‘god-
delijke zijnden’ met ‘overmachtige’ en ‘manifestaties’ met ‘manifeste 
zijnde’. Naar zijn opvatting is de Aristotelische theologie de weten-
schap van de oorzaken van het overmachtige dat zich openbaart in 
het manifeste zijnde.55 ‘Overmachtig’ is niet Heideggers enige verta-
ling van ei/on. 
 
Goddelijke - Het omstreeks Heideggers eerste keerpunt gezaghebben-
de Grieks woordenboek van Pape vertaalt ‘goddelijk’, ei/oj, onder 
andere met: van goddelijke afkomst, onder goddelijke bescherming, 
bovenmenselijk, bovennatuurlijk, godheid of goddelijke inwerking. 
Het onzijdig meervoud, ei/a, betekent: goddelijke, heilige of bo-
venaardse dingen.56 In zijn cursus vertaalt Heidegger echter het on-
zijdig meervoud van ‘goddelijk’, ei/a, met ‘overmachtige’. In dezelf-
de alinea vertaalt hij het onzijdig enkelvoud van ‘goddelijk’, ei/on, 
met ‘het zijnde zonder meer’, ‘de hemel’, ‘het omvattende’, ‘het 
overweldigende’, èn met ‘het overmachtige’.57  
 
Zijnde in het geheel - Heidegger neemt niet alleen in zijn cursus over 
de metafysische grondslagen van de logica de vrijheid om ei/on naar 
eigen inzicht te vertalen. Ook in zijn Kantboek bespreekt hij het on-
zijdig enkelvoud van het bijvoeglijk naamwoord goddelijk, ei/on, zij 
het in een ander verband. In dit boek vertaalt hij ei/on met ‘zijnde in 
het geheel’.58 De metafysica dient naar Heideggers opvatting niet 
alleen een metafysica te zijn met inbegrip van de mens maar ook met 
inbegrip van het zijnde in het geheel. Heideggers vertaling van ei/on 
met ‘zijnde in het geheel’ roept de vraag op of ei/on onderwerp is 
van de Aristotelische ontologie of onderwerp van de theologie. Hei-
degger laat dit in het midden. Wel noemt hij in zijn Kantboek de be-
trekking tussen het zijnde als zijnde en het zijnde in het geheel tame-
lijk duister.59 Heidegger voegt eraan toe dat de wetenschap van het 
zijnde als zijnde voorafgaat aan de wetenschap van het zijnde in het 
geheel. De vraag naar het zijnde in het geheel is immers pas zinvol 
wanneer de vrager weet wat het zijnde als zijnde is.60  
 
Onbewogen beweger - Alleen in zijn inleiding in de filosofie blijft Hei-
degger op voor de traditie vertrouwd terrein. Hij vertaalt ei/on hier 
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met ‘eerste onbewogen beweger’. Kennelijk is het goddelijke naar 
zijn opvatting in de eerste plaats onderwerp van de theologie. Dit 
blijkt ook uit Heideggers terloopse opmerking dat het kenmerkend is 
voor de Griekse traditie dat ze de wetenschap die handelt over het 
eerste theologie noemt. Theologie, eologikh/, en theorie, ewria/, 
verwijzen beide naar het goddelijke, ei/on, en betreffen beide de be-
schouwing van de goddelijke zijnden, ei/a, en de beschouwing van 
het overweldigende, dit wil zeggen van god, eo\j.61  
 
Wat verder ook de bedoeling mag zijn van de vele, veelal eigenzin-
nige, vertalingen van ei/on, ze illustreren in elk geval treffend het 
gewelddadige karakter van Heideggers filosofie omstreeks het eerste 
keerpunt. 
 
1.3.3. VERHOUDING TUSSEN METAFYSICA EN FYSICA  
Aristoteles noemt het zijnde als zijnde het onderwerp van de ontolo-
gie en vraagt in zijn theologie naar de oorzaken van de manifestaties 
van de goddelijke zijnden. Hij laat in zijn eerste filosofie de natuurlij-
ke zijnden zelf, de manifestaties, buiten beschouwing. Dit ligt voor 
de hand. De eerste filosofie handelt niet over natuurlijke zijnden 
maar over het ontologische en theologische eerste. Toch is dit niet het 
hele antwoord op de vraag naar de verhouding tussen metafysica en 
fysica. 
 
NATUUR - In zijn cursus over de grondbegrippen van de metafysica 
licht Heidegger toe dat ‘natuur’, fu/sij, in de Griekse traditie twee 
betekenissen heeft. De ene betekenis verwijst naar het zijnde zoals de 
fysica het kent.62 De andere betekenis verwijst naar het zijnde zoals 
de metafysica het kent: de natuur of zijnswijze van iets.63 Heidegger 
stelt dat Aristoteles beide betekenissen samenvoegt: het natuurlijke 
zijnde heeft een zijnswijze.64 Zo is het in de Griekse traditie de natuur 
of zijnswijze van sommige natuurlijke zijnden dat ze kunnen bewe-
gen. De beweging van natuurlijke zijnden is onderwerp van de fysi-
ca. De metafysica geeft antwoord op de vraag naar de oorzaak van 
alle beweging. 
 
EERSTE ALS HOOGSTE ZIJNDE – In de Griekse traditie is er geen kloof te 
overbruggen tussen het fysische bewegende en de metafysische on-
bewogen beweger. Alle zijnden hebben met elkaar gemeen dat ze al 
of niet eeuwig, beweeglijk en zelfstandig zijn. Wel is het zo, dat de 
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oorzaak hoger in aanzien staat dan het gevolg.65 Zo staan de hemelli-
chamen, die louter manifestaties zijn, het laagst in aanzien. Hoger in 
aanzien staan de 55 onbewogen bewegers, die zowel werk- als doe-
loorzaak zijn. Het hoogst in aanzien, timiw/taton ge/noj, staat de eer-
ste onbewogen beweger, die enkel doeloorzaak is. Tussen deze ver-
schillende zijnden is er uitsluitend een gradueel verschil (hoog, ho-
ger, hoogst in aanzien). Kennelijk verbindt in de Griekse traditie de 
wetenschap van de uitmeting van onlichamelijke zaken of intensieve 
grootheden, mathesis intensorum, ontologie en theologie.66 
 
1.3.4. HEIDEGGER EN DE GRIEKSE TRADITIE 
Heidegger kent geen hiërarchie van zijnden. In zijn cursus over de 
grondbegrippen van de metafysica licht hij toe dat overeenkomsten, 
verschillen en tegenstellingen tussen zijnden het onderscheid tussen 
de eerste oorzaak van alle zijnden en deze zijnden niet kunnen ver-
klaren. De eerste oorzaak is van een heel andere orde dan datgene 
waarvan ze de oorzaak is.67 Ik kom hierop terug. In Heideggers kri-
tiek op de Griekse traditie klinkt immers door dat, als er omstreeks 
het eerste keerpunt in zijn denken al plaats is voor een theologie, dat 
deze dan niet de eeuwige èn onbeweeglijke èn zelfstandige zijnden, 
en zelfs niet het hoogst in aanzien staande zijnde tot onderwerp 
heeft. Het onderwerp van Heideggers theologie zal ‘iets’ van een 
heel andere orde zijn. 
 
RAAKVLAKKEN TUSSEN ARISTOTELES EN HEIDEGGER - Het is opmerkelijk 
dat Heidegger ondanks zijn fundamentele kritiek raakvlakken ziet 
tussen zijn metafysica en die van Aristoteles. Zo merkt Heidegger in 
zijn cursus over de metafysische grondslagen van de logica op dat de 
twee-eenheid van zijn en overmachtige (Heideggers vertaling van 

ei/on) en de twee-eenheid van existentie en geworpenheid (bekend 
uit Heideggers magnum opus) vergelijkbaar zijn.68 
 
‘Aristotelische’ kant van de vergelijking - In zijn vergelijking zwijgt Hei-
degger over de oorzaken van het goddelijke of overmachtige. Ter 
wille van de duidelijkheid laat ik hier nog eens Aristoteles’ en Hei-
deggers omschrijving van het onderwerp van de theologie volgen. 
Aristoteles stelt dat de oorzaken van de manifestaties van de godde-
lijke zijnden onderwerp zijn van de theologie. Heidegger stelt dat de 
oorzaken van het overmachtige, dat zich in het manifeste zijnde 
openbaart, onderwerp is van de theologie. De vraag luidt: Waarom 



11 

zwijgt Heidegger in zijn vergelijking over de oorzaken van het 
overmachtige? Waarom zijn niet deze oorzaken maar het overmach-
tige het eerste? Heidegger verwijt Aristoteles dat diens onderscheid 
tussen bijvoorbeeld de eerste onbewogen beweger, de 55 onbewogen 
bewegers en de hemellichamen geen principieel onderscheid is. Ik 
vermoed dat dit de reden is waarom in Heideggers vergelijking het 
onderscheid tussen de eerste onbewogen beweger en de 55 onbewo-
gen bewegers vervaagt. Als mijn vermoeden juist is dan verwijst 
‘overmachtige’ in Heideggers vertaling van Aristoteles’ tekst zowel 
naar de eerste onbewogen beweger als naar de 55 onbewogen bewe-
gers als oorzaak van de beweging van de hemellichamen. Heidegger 
vat het overmachtige, zijn naam voor alle onbewogen bewegers, op 
als eerste oorzaak, die zich openbaart in het manifeste zijnde. Het 
‘Aristotelische’ (tussen aanhalingstekens omdat het Heideggers in-
terpretatie van Aristoteles’ omschrijving betreft) overmachtige is 
naar Heideggers opvatting onderwerp van de theologie. 
 
Heideggeriaanse kant van de vergelijking – In zijn magnum opus om-
schrijft Heidegger ‘existentie’ als de zijnswijze van het zijnde met als 
kenmerk dat het in zijn zijn om dit zijn zelf gaat.69 ‘Geworpenheid’ 
betekent naar Heideggers opvatting dat het existerende zijnde is en 
te zijn heeft.70 Het erzijn heeft te zijn omwille van het zijn. De gewor-
penheid, het feit dat het erzijn is en te zijn heeft, gaat hieraan vooraf. 
Het gaat vooraf omdat erzijn van nature te zijn heeft. Dit betekent 
niet dat geworpenheid als de natuur van het erzijn onderwerp is van 
Heideggers theologie, zoals het overmachtige onderwerp is van Aris-
toteles’ theologie. Geworpenheid is een zijnswijze van erzijn, niet een 
zelfstandig zijnde zoals het overmachtige, als dit Aristoteles’ theolo-
gische eerste zou zijn geweest.  
 
HEIDEGGERS VERGELIJKING – De Heideggeriaanse geworpenheid staat 
tot erzijns existentie als het ‘Aristotelische’ overmachtige staat tot het 
manifeste zijnde. De geworpenheid kan zich alleen maar openbaren 
in erzijns existentie zoals het overmachtige zich alleen maar kan 
openbaren in het manifeste zijnde. Deze nogal gekunstelde vergelij-
king doet er in zoverre toe, dat ze illustreert wat het aanhalen van de 
banden met de traditie voor Heidegger betekent. Hier stelt hij dat het 
overmachtige in de traditionele theologie dezelfde plaats inneemt als 
de geworpenheid in zijn magnum opus. De vanzelfsprekendheid 
waarmee Heidegger het eerste van de theologie vergelijkt met het 
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eerste van zijn ontologie, als geworpenheid al het eerste is, roept op-
nieuw de vraag op of er wel plaats is voor een theologie in zijn den-
ken. 
 
1.4. VAN DE GRIEKSE NAAR DE LATIJNSE TRADITIE 
In de hiervoor geciteerde passage uit zijn cursus over Kants eerste 
Kritiek zegt Heidegger dat het stellen van metafysische vragen een 
natuurlijke aanleg is van de mens. De geschiedenis van de mens en 
de geschiedenis van de metafysica zijn met elkaar verweven. Toch 
heeft de geschiedenis van de metafysica ook een eigen dynamiek. In 
zijn cursus over de hoofdvraag van de filosofie onderzoekt Heideg-
ger de eigen beweging van het metafysische vragen.71 Hij illustreert 
de overgang van de Griekse naar de Latijnse traditie aan de hand 
van de geschiedenis van de betekenis van het Griekse voorzetsel me-
ta\ in de naam metafysica.72 
 
Meta\ ALS POST - De naam metafysica is een verlatijnsing van de 
Griekse naam ta meta\ ta fusika/. In de Griekse traditie is meta\ syno-
niem met het Latijnse post, achter of na. Ta fusika/ verwijst naar de 
boeken van Aristoteles die handelen over de fu/sij, natuur. Ta meta\ 
ta fusika/ betekent dus: de boeken achter of na de boeken over de 
natuur. In de Griekse traditie verwijst de naam metafysica dus louter 
naar de plaats van deze boeken in het verzameld werk van Aristote-
les.73 Naar aanleiding van de naam ta meta\ ta fusika/ merkt Hei-
degger op dat de metafysica klaarblijkelijk een probleem is voor de 
Griekse traditie. De eerste redacteur van Aristoteles’ werk weet niet 
waarover de boeken van de metafysica handelen.74 Aristoteles 
spreekt zelf van een gezochte wetenschap.75 Heidegger voegt eraan 
toe dat de metafysica tot in de eerste eeuw voor Christus een weten-
schap is waarvan alleen vaststaat dat ze niet handelt over natuurlijke 
zijnden. Hij noemt de titel ta meta\ ta fusika/ daarom ook wel een 
verlegenheidsoplossing.76 In zijn Kantboek gaat Heidegger nog een 
stap verder. Hierin stelt hij dat ta meta\ ta fusika/ de titel is van de 
filosofische verlegenheid zelf.77 
 
Meta\ ALS TRANS - Eeuwen later, Heidegger vermoedt omstreeks de 
tijd van Boëthius, gaan christelijke denkers zich in Aristoteles ver-
diepen. In zijn cursus over de hoofdvraag van de filosofie beschrijft 
Heidegger hoe deze denkers ta meta\ ta fusika/ verlatijnsen tot me-
taphysica en er scientia, wetenschap, aan toevoegen.78 De Latijnse tra-
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ditie weet wel waarnaar ze vraagt. Haar metafysica is een weten-
schap. Heidegger licht toe dat de betekenis van het Griekse voorzet-
sel meta\ van betekenis verandert, en wel van het Latijnse post, achter 
of na, naar het Latijnse trans, aan gene zijde van. In de Latijnse tradi-
tie verwijst het voorzetsel meta\ naar dat wat zich aan gene zijde van 
het zinnelijke of natuurlijke bevindt. Anders gezegd, volgens de La-
tijnse traditie handelen ta fusika/ over het zinnelijke of natuurlijke 
en ta meta\ ta fusika/ over het bovenzinnelijke of bovennatuurlijke. 
In het christelijke denken is het bovenzinnelijke of bovennatuurlijke 
het domein van god.79 Zo ontwikkelt zich Aristoteles’ gezochte we-
tenschap in de loop der eeuwen tot een Latijnse wetenschap van het 
bovenzinnelijke. 
 
Ook Heideggers beschrijving van de overgang van de Griekse naar 
Latijnse traditie illustreert zijn belangstelling voor de samenhang 
tussen plaats en betekenis, dit wil zeggen voor de systematiek van de 
metafysica. De overgang van post naar trans is een overgang van de 
fysieke plaats van de boeken van Aristoteles naar de plaats van de 
inhoud van deze boeken. 
 
1.5. LATIJNSE TRADITIE 
Heidegger haalt omstreeks zijn eerste keerpunt de banden aan met 
de traditie. Hij doet dit onder invloed van Kant. Denk bijvoorbeeld 
aan zijn cursus over Kants eerste Kritiek, gehouden in het winterse-
mester van 1927/1928, en aan zijn Kantboek, verschenen in 1929. 
Kant staat in de Latijnse traditie, in het bijzonder de traditie van de 
school van Leibniz en Wolff. (1.5.1.) Deze school hecht aan strenge 
begrippelijkheid en een systematische opbouw van de metafysica. 
(1.5.2.) De theologie neemt in deze metafysica een bijzondere plaats 
in. (1.5.3.) 
 
1.5.1. SCHOOLFILOSOFIE 
De school van Leibniz en Wolff is oorspronkelijk de school van Leib-
niz. In haar monografie over de metafysica van Leibniz stelt Mercer 
dat Leibniz ernaar streeft rust te brengen in de filosofische wereld 
van zijn tijd. Hij kiest geen partij voor de Griekse of Latijnse traditie. 
Voor zijn metafysica put hij uit zowel de Griekse als Latijnse tradi-
tie.80 Heidegger bevestigt dit in zijn cursus over de metafysische 
grondslagen van de logica: Leibniz’ metafysica is beïnvloed door de 
oudheid en door de middeleeuwen. Uit Leibniz’ geschriften blijkt dat 
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hij vertrouwd is zowel met de filosofie van Aristoteles als met de 
middeleeuwse scholastiek.81  
 
KANT EN LEIBNIZ - Leibniz heeft zijn bekendheid overigens niet aan 
eigen werk te danken. In zijn cursus over de vraag naar het ding 
merkt Heidegger op dat Leibniz vooral bekendheid geniet als grond-
vester van de school van Leibniz en Wolff.82 Heidegger spreekt van 
de Leibnizianen Wolff en Baumgarten.83 Deze school vertegenwoor-
digt de Leibniziaanse richting in de Duitse schoolfilosofie. In deze 
traditie staat ook Kant. Dit verklaart Heideggers belangstelling voor 
Baumgarten. In zijn cursus over de vraag naar het ding gaat Heideg-
ger in op de schatplichtigheid van Kant aan Baumgarten. Hij wijst 
erop dat Kant in zijn colleges metafysica gebruik maakt van Baum-
gartens handboek, en dat hij dit blijft doen ook na de verschijning 
van zijn eerste Kritiek.84 Kant rechtvaardigt zijn keuze voor Baum-
garten door op te merken dat het diens grote verdienste is dat hij de 
leer van Wolff kernachtig weet samen te vatten.85,86 
 
BAUMGARTEN - De school van Leibniz en Wolff staat in de Latijnse 
traditie, in het bijzonder in die van de protestantse scholastiek, aldus 
Heidegger in zijn cursus over de metafysische grondslagen van de 
logica.87 Baumgartens metafysica is voor Heidegger het hoogtepunt 
van de protestantse scholastiek. Zoals Aristoteles voor Heidegger de 
exponent is van de Griekse traditie, zo is Baumgarten voor hem de 
exponent van de Latijnse traditie.88,89 In zijn cursus over de hoofd-
vraag van de filosofie wijst Heidegger uitdrukkelijk op de bijzondere 
kenmerken van Baumgartens Metaphysica. Dit handboek staat in het 
teken van het in Baumgartens tijd heersende mathematische weten-
schapsideaal.90 Het staat ook in het teken van de christelijke dogma-
tiek.  
 
WETENSCHAPSIDEAAL 
In de 17e en 18e eeuw herhaalt de schoolmetafysica de vragen van de 
scholastiek. Ze doet dit onder invloed van het mathematische weten-
schapsideaal. Volgens dit ideaal dient een betoog via een zo hecht 
mogelijke aaneenschakeling van argumenten van beginpunt naar 
eindpunt toe te redeneren. Deze eis bepaalt werkwijze, vorm en zelfs 
inhoud van de metafysica. 
 
Werkwijze - Deze eis bepaalt in de eerste plaats de werkwijze. Zo 
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maakt Baumgarten in zijn handboek, in navolging van zijn voorgan-
ger Wolff, gebruik van de demonstratieve methode. Dit is geen keu-
ze maar een voorschrift, utendum est methodo demonstrativa.91 De de-
monstratieve methode houdt in dat de metafysicus systematisch het 
meer bijzondere afleidt uit het meer algemene. Zo vergaart hij, aldus 
Baumgarten, kennis van die zaken die in de metafysica aan de orde 
zijn. Deze kennis berust niet op ervaring maar op wat Baumgarten 
het gebruik noemt, namelijk de strikte toepassing van de demonstra-
tieve methode.92  

 

Vorm - De mathematische werkwijze bepaalt ook de vorm. Baumgar-
ten hanteert het mathematische model strikter dan zijn voorgangers. 
In het voorwoord tot de eerste druk karakteriseert hij zijn handboek 
als een dor geraamte, siccum sceletum.93 Hij spreekt de hoop uit dat de 
beenderen stevig en voldoende hecht met elkaar verbonden mogen 
zijn. Zijn handboek omvat exact duizend genummerde paragrafen. 
Deze paragrafen verwijzen naar paragrafen waaraan ze ten grond-
slag liggen of waarop ze berusten. Bovendien schrijft Baumgarten in 
het Latijn om de tekst beknopt te houden. In het voorwoord tot de 
eerste druk van zijn handboek verontschuldigt hij zich zelfs bij voor-
baat voor te lange en te onhandige formuleringen.94  
 
Inhoud - Werkwijze en vorm bepalen voor een deel ook de inhoud 
van Baumgartens handboek. Critici verwijten de school van Leibniz 
en Wolff, en dus ook Baumgarten, dat ze het Spinozistische model 
hanteert. De systeemdwang is zo groot dat het contact met de werke-
lijkheid verloren gaat. Zelfs god verliest er zijn vrijheid door.95  
 
CHRISTELIJKE DOGMATIEK 
Deze kritiek van tijdgenoten roept de vraag op of er in Baumgartens 
mathematische benadering wel ruimte is voor invloed van de christe-
lijke dogmatiek, zoals Heidegger veronderstelt.96 Het is merkwaardig 
dat Kant dit ontkent. In een brief aan koning Friedrich Wilhelm II 
van Pruisen rechtvaardigt Kant zijn keuze voor Baumgartens hand-
boek als lesboek door te verwijzen naar de afwezigheid van christe-
lijke invloeden. Hij merkt op dat in Baumgartens handboek de titel 
christendom niet voorkomt en zelfs niet voor kan komen.97 Toch 
noemt Heidegger de christelijke dogmatiek het tweede hoofdken-
merk van de metafysica van Baumgarten.  
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THEOLOGIE EN GELOOFSLEER - In een artikel over de filosofie als af-
zonderlijke dimensie in de middeleeuwse scholastiek wijst Honne-
felder erop dat in de middeleeuwen, ten tijde van wat hij de tweede 
aanvang van de metafysica noemt, de richting van de metafysica 
verandert. Hij licht dit toe. Aristoteles’ eerste filosofie vraagt naar het 
eerste onder de zijnden. Dit zijnde is eeuwig, onbeweeglijk en zelf-
standig. Als wetenschap van het zijnde als zijnde en het eerste zijnde 
is de metafysica een theorie van wat buiten elke ervaring valt, wat 
alleen kenbaar is uit de inwerking ervan. Denk aan Aristoteles’ om-
schrijving van het onderwerp van de theologie als de oorzaken van 
de manifestaties van de goddelijke zijnden. De oorzaken zelf zijn al-
leen zijdelings en bij toeval kenbaar, namelijk via de manifestaties 
van de goddelijke zijnden. Hieruit volgt dat ook de eerste oorzaak 
alleen zijdelings en bij toeval kenbaar is. Honnefelder merkt op dat 
deze gedachte voor de middeleeuwer onverdraaglijk is. Zijn of haar 
kennis van god mag niet afhankelijk zijn van het toeval. De scholas-
tiek geeft deze opvatting vorm door een nieuwe wetenschap te cre-
eren naast de Griekse eologikh/ of de Latijnse theologia rationalis. De-
ze nieuwe wetenschap berust op de goddelijke openbaring en is de 
theologie als geloofsleer, theologia revelata.98 
 
THEOLOGIE EN DOGMATIEK - In een vroege cursus over de logica als 
vraag naar de waarheid wijst Heidegger erop dat dogmatiek en theo-
logie elkaar, in weerwil van de formele scheiding tussen beide, blij-
ven beïnvloeden. Veel vragen van de metafysica zijn ondenkbaar 
zonder invloed van de christelijke dogmatiek. De dogmatiek ontleent 
op haar beurt haar wetenschappelijke karakter en een groot aantal 
begrippen aan de theologie.99 Zo licht Heidegger in zijn cursus over 
de hoofdvraag van de filosofie toe dat in de Latijnse traditie zowel 
dogmatiek als theologie de natuurlijke zijnden opvat als schepselen. 
Voor beide is het bovennatuurlijke het domein van de schepper. 
Denk aan de verandering van betekenis van het Griekse voorzetsel 
meta\: van post, achter of na, in de Griekse traditie naar trans, aan gene 
zijde van, in de Latijnse traditie.100 Zowel in de dogmatiek als in de 
theologie bevindt de schepper zich aan gene zijde van zijn schep-
ping.  
 
GODSBEWIJS – Anders dan de dogmatiek kan de theologie het ‘aan 
gene zijde’ niet voor kennisgeving aannemen. In zijn voordracht over 
Kants these over het zijn wijst Heidegger erop dat in de Latijnse tra-
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ditie de theologie, als wetenschap van god, een bijzondere opdracht 
heeft. Als wetenschap kan ze niet volstaan met een omschrijving van 
god, bijvoorbeeld als schepper. Ze heeft de dure plicht te bewijzen 
dat god als schepper ook daadwerkelijk bestaat.101  
 
1.5.2. BAUMGARTENS HANDBOEK 
Hoewel Baumgarten er niet op uit is het bewijs te leveren van het 
bestaan van de god van de christelijke dogmatiek laten wetenschaps-
ideaal en de invloed van de christelijke dogmatiek hem geen andere 
keuze dan toe te redeneren van het leegste naar het volste begrip van 
het zijnde, en dit laatste god te noemen. Kenmerkend voor het volste 
begrip van het zijnde is dat het bestaan van dit zijnde besloten ligt in 
het begrip ervan. 
 
METAFYSICA – In zijn handboek omschrijft Baumgarten ‘metafysica’ 
als de wetenschap van de eerste beginselen in het menselijke ken-
nen.102 De kennis van deze beginselen berust niet op ervaring. Vol-
gens de Duitse bewerking van Baumgartens handboek omschrijft en 
verduidelijkt de metafysica zelf de eerste beginselen in het menselij-
ke kennen. Ook draagt ze door toepassing van de demonstratieve 
methode zorg voor de hechte aaneengeslotenheid van argumenten 
en de zekerheid van de bewijsvoering.103  
 
ALGEMENE EN BIJZONDERE METAFYSICA - Nu zijn de begrippen en de 
beginselen in het menselijke kennen niet het werkelijke onderwerp 
van Baumgartens handboek. Heidegger wijst er in zijn Kantboek te-
recht op dat Baumgartens metafysica over zijnden handelt. Baumgar-
tens handboek omvat een ontologie, kosmologie, psychologie, en 
theologie.104 Deze wetenschappen handelen over achtereenvolgens 
het zijnde als zodanig, de schepping als de reeks van alle werkelijke 
eindige zijnden, de onsterfelijke ziel als zelfstandig wezen, en god als 
oorsprong van de schepping. In navolging van Kant verdeelt Hei-
degger deze vier wetenschappen onder in een algemene metafysica 
of ontologie en een bijzondere metafysica, die de kosmologie, psy-
chologie en theologie omvat.105 
 
Ontologie - De ontologie is de eerste van de vier wetenschappen die 
Baumgarten in zijn handboek behandelt. Hij noemt de ontologie ook 
wel: ontosophia, metaphysica, metaphysica universalis, architechtonica, en, 
in navolging van Aristoteles: philosophia prima, eerste filosofie. De 
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ontologie is de wetenschap van de algemene bepalingen van het 
zijnde.106 
 
Kosmologie - De kosmologie is de wetenschap van de algemene bepa-
lingen van de wereld. Deze berusten òf op ervaring òf zijn uitslui-
tend verkregen in het gebruik, solo usu, wat zeggen wil dat ze afge-
leid zijn uit het begrip van de wereld.107 In zijn handboek beperkt 
Baumgarten zich tot de bepalingen die afgeleid zijn uit het begrip 
van de wereld. Hij behandelt in zijn kosmologie het begrip van de 
wereld, de delen van de wereld, en de volkomenheid van de we-
reld.108 
 
Psychologie - De psychologie is de wetenschap van de algemene bepa-
lingen van de ziel.109 Ook deze bepalingen berusten op ervaring of 
zijn verkregen in het gebruik. Anders dan in zijn kosmologie behan-
delt Baumgarten in zijn psychologie wel de op ervaring berustende 
bepalingen. Dat het Baumgarten ernst is met de mathematisering van 
de metafysica blijkt uit de paragraaf waarin hij overweegt een weten-
schap te ontwikkelen om de menselijke ziel en zelfs de gehele mens 
te meten.110 Deze wetenschap noemt hij anthropologia, anthropometria 
empirica of anthropometria rationalis. Ze maakt deel uit van een meer 
omvattende wetenschap: de anthropognosia.  
 
1.5.3. THEOLOGIE 
De traditie heeft altijd geworsteld met haar omschrijving van het 
theologische eerste. De Latijnse traditie geeft dan ook verschillende 
bewijzen voor het bestaan van god. Ze kent verschillende theologie-
en. Zo verwijst de naam ontotheologie niet alleen naar de traditionele 
twee-eenheid van ontologie en theologie maar ook naar een theologie 
die berust op een ontisch godsbewijs. Er zijn ook andere theologieën. 
De auteur van een monografie over Heidegger en de theologische 
fundering van de filosofie, Van Veghel, wijst erop dat Kant niet al-
leen een ontotheologie kent maar ook een kosmotheologie, fysicothe-
ologie en moraaltheologie.111 In een van zijn beschouwingen bij 
Baumgartens handboek beperkt Kant het aantal theologieën tot drie. 
De ontotheologie bewijst het bestaan van god door te wijzen op de 
bepalingen van het begrip ervan: deze sluiten het bestaan in. De 
kosmotheologie bewijst het bestaan van god door te wijzen op de 
gevolgen ervan: al wat is moet een oorzaak hebben, en de eerste oor-
zaak van alles is god. De moraaltheologie vat god op als het hoogste 
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goede. Kant licht toe dat deze theologie geen theologie is van de mo-
raal. Ze leidt de moraal niet af uit het bestaan van god maar laat de 
moraal het begrip en het bestaan van god bepalen.112 Kortom, de tra-
ditionele theologie leidt het bestaan van god af uit het begrip ervan, 
uit de kennis van de wereld, of uit wat Kant de doelen van de mens 
noemt.113 Het traditionele bewijs van het bestaan van god berust op 
een tautologie, zoals in de ontotheologie, of op aanwijzingen, zoals in 
de kosmotheologie en moraaltheologie. Kant aanvaardt deze bewij-
zen niet. Baumgarten doet dit wel, zij het impliciet. Het is de vraag 
hoe Heidegger over deze bewijzen oordeelt.  
 
BAUMGARTEN EN DE THEOLOGIE 
Baumgarten omschrijft ‘theologie’ als de wetenschap van god voor 
zover deze kenbaar is buiten het geloof om.114 In zijn theologie ver-
werkt hij de drie door Kant genoemde theologieën. Naar Baumgar-
tens opvatting omvat het begrip van god het werkelijk zijn, het ver-
stand, en de wil van god. Deze drie aspecten van het begrip van god 
vormen Baumgartens ontotheologie. Vervolgens behandelt hij de 
werken van god, zoals de schepping van de wereld. Dit is zijn kos-
motheologie. Het hoofdstuk over de goddelijke voorzienigheid is 
Baumgartens moraaltheologie. 
 
KANT EN DE THEOLOGIE 
Ondanks het feit dat Kant in de traditie staat van Baumgarten en de 
zijnen, verschilt Kants theologie wezenlijk van die van Baumgarten. 
Zoals is gezegd, Kant aanvaardt geen van de traditionele theologie-
en.  
 
HEIDEGGER EN DE THEOLOGIE 
Het is de vraag of, en zo ja in welke mate, dit ook voor Heidegger 
geldt, als Heideggers metafysica omstreeks het eerste keerpunt al een 
theologie omvat. In zijn monografie over Heidegger en de theologi-
sche fundering van de filosofie stelt de auteur, Van Veghel, dat de 
theologie van de latere Heidegger (‘later’ wil zeggen: na zijn mytho-
poëtische keerpunt) de vorm aanneemt van een ontotheologie. Van 
Veghel redeneert als volgt: Er is geen filosofie zonder godsbegrip. 
Filosofie is altijd al theologisch. Een open filosofie ontkent dit. Een 
gesloten filosofie vat het godsbegrip circulair op als causa-sui-
begrip.115 Anders gezegd, naar opvatting van de auteur berust het 
godsbegrip van de latere Heidegger niet op aanwijzingen. Het is in 
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het gebruik gegeven, zoals alle begrippen, beginselen en bepalingen 
van de traditionele metafysica. In dit opzicht is er geen verschil tus-
sen Heideggers latere opvatting en die van de traditie. In een ander 
opzicht is het verschil des te groter. Van Veghel licht toe dat de latere 
Heidegger de metafysica opvat als een vorm van zelfverstaan van de 
filosofie. De idee van god is a priori met de zichzelf funderende meta-
fysica, dit wil zeggen met haar ontologie, gegeven.116 Hoewel Van 
Veghel het niet met zoveel woorden zegt, keert de latere Heidegger 
de traditionele volgorde om. Anders dan de traditie veronderstelt, is 
de theologie er niet om het bestaan van god te bewijzen, god is er 
vanwege de theologie, en wel ter fundering van de filosofie. De late-
re Heidegger is de gewelddadigheid voorbij. Hij herhaalt niet maar 
maakt gebruik van de mogelijkheden die in de traditionele metafysi-
ca zelf besloten liggen. Hij streeft niet langer naar een open metafysi-
ca. De latere Heidegger heeft immers, naar eigen zeggen, de metafy-
sica (of ze nu open of gesloten is) overwonnen. Denk aan zijn latere 
kanttekening bij de lezing over het wezen van de waarheid. De vraag 
of er een plaats is voor de ontotheologie in een denken dat de meta-
fysica heeft overwonnen, en zo ja welke plaats, valt buiten het bestek 
van dit onderzoek. 
 
VRAAG NAAR DE PLAATS VAN DE THEOLOGIE – In dit onderzoek ga ik 
uit van de veronderstelling dat Heidegger omstreeks zijn eerste 
keerpunt niet alleen de banden aanhaalt met de traditie maar dat hij 
dit doet in zijn streven naar een open metafysica. Volgens Van Veg-
hel houdt dit in dat er in Heideggers denken geen plaats is voor een 
theologie als wetenschap van het eerste, welke vorm dit eerste ook 
mag aannemen. Van Veghel laat doorschemeren dat openheid Hei-
deggers metafysica zou begrenzen: een open metafysica kan een 
kosmologie en psychologie omvatten maar geen theologie. Als open 
metafysica komt ze volgens Van Veghel immers niet toe aan de vraag 
naar de eerste grond. Toch vraag ik in dit onderzoek naar de plaats 
van de theologie, en mijns inziens met recht. Omstreeks zijn eerste 
keerpunt heeft Heidegger juist grote belangstelling voor de strenge 
begrippelijkheid en het systematische karakter van de traditie. Het is 
ondenkbaar dat de theologie volstrekt in vergetelheid is geraakt. 
Uitgangspunt van dit onderzoek is dan ook de veronderstelling dat 
de theologie aantoonbaar een rol speelt, ook al is dit een verborgen of 
een negatieve rol, bijvoorbeeld als de wetenschap waarvoor apert 
geen plaats is in Heideggers streven naar een open metafysica.  
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1.6. WERKWIJZE EN INDELING 
In de komende hoofdstukken doe ik verslag van mijn onderzoek 
naar de plaats van de theologie in het denken van Heidegger om-
streeks zijn eerste keerpunt. Ik spreek met opzet van ‘onderzoek’. 
Het volgende is geen beschouwing over de plaats van de theologie 
maar de beschrijving van een zoektocht. De keuze voor deze vorm 
heeft gevolgen voor de inhoud van het verslag. 
 
Zo is het kenmerkend voor dit verslag dat het handelt over vragen 
en antwoorden die nopen tot verder vragen. Onder invloed van 
voortschrijdend inzicht veranderen begrippen van betekenis, ver-
schuiven accenten, en blijken antwoorden, die eerst nog de weg lij-
ken te wijzen naar de plaats van de theologie, onbruikbaar te zijn. 
Het is ook onontkoombaar dat ik in dit verslag opvattingen beschrijf 
die bij nader inzien geen bijdrage leveren aan de voortgang van het 
onderzoek. Anders dan Heidegger ben ik van mening dat de metafy-
sische traditie geen slechte zaakwaarnemers kent. Alle beschreven 
opvattingen zijn informatief, ook als ze niet de weg wijzen naar de 
plaats van de theologie in het denken van Heidegger. In elk geval 
illustreren ze dat anderen mij zijn voorgegaan. Ik zie er dan ook van 
af om uitvoerig in te gaan op de vraag waarom opvattingen niet vol-
doen en geef er de voorkeur aan mijn zoektocht te vervolgen aan de 
hand van aanwijzingen die besloten liggen in opvattingen die wel 
een bijdrage leveren.  
 
In dit onderzoek plaats ik Heideggers metafysica in de context waar-
in hijzelf haar omstreeks zijn eerste keerpunt plaatst, namelijk in die 
van Kant en de school van Leibniz en Wolff. Hierover is in deze in-
leiding al het een en ander gezegd. Ten slotte, in dit onderzoek volg 
ik Heideggers methode van herhaling na. Werkwijze (1.6.1.) en inde-
ling van dit verslag (1.6.2.) verwijzen naar de vier hoofdkenmerken 
van deze methode. 
 
1.6.1. WERKWIJZE 
Heidegger geeft zijn laatste cursus te Marburg in het zomersemester 
van 1928. Ze handelt over de metafysische grondslagen van de logica 
en markeert het eerste keerpunt in Heideggers denken. Deze cursus 
is geen onderwerp van maar leidraad voor dit onderzoek.  
 
 



22 

OPZET VAN HEIDEGGERS CURSUS 
De opzet van Heideggers cursus is vergelijkbaar met die van Baum-
gartens handboek. Heidegger neemt om te beginnen de logica op in 
zijn metafysica (par. 1-7). Vervolgens herhaalt hij de ontologie (par. 
8-10), kosmologie en psychologie (par. 11-13) van zijn magnum opus. 
De plaats van de theologie is echter een lege plaats (par. 14).  
 
HEIDEGGERS METHODE 
De laatste cursus te Marburg is ook een leidraad voor dit onderzoek 
omdat Heidegger hierin, zij het nog heel vaag, de contouren schetst 
van zijn methode van herhaling. Deze methode werkt hij verder uit 
in zijn Kantboek. In het Kantboek beschrijft Heidegger vier fasen van 
onderzoek: aanzet, uitwerking, vraag naar de oorsprong, en de ei-
genlijke herhaling.117  
 
1.6.2. INDELING 
De hoofdstukken van dit onderzoeksverslag zijn naar de vier hier-
voor genoemde fasen ingedeeld. Waar relevant, daar verwijs ik naar 
de methodische aspecten van deze indeling, aspecten die Ferrié uit-
voerig behandelt in zijn commentaar op Heideggers Kantboek.118 Het 
verslag omvat zes hoofdstukken, met inbegrip van de inleiding en 
het besluit. De titels van de overige hoofdstukken verwijzen naar de 
namen van de fasen van Heideggers methode van herhaling. Om 
misverstanden te voorkomen: dit onderzoek is geen exercitie in de 
toepassing van Heideggers methode. Wel komen in de hoofdstukken 
voor Heidegger belangrijke methodische aspecten aan bod.  
 
AANZET 
‘Aanzet’, Ansatz, is de naam van de eerste fase van Heideggers me-
thode van herhaling. Heidegger gebruikt ‘aanzet’ als regel in uit-
drukkingen zoals ‘de aanzet tot het onderzoek’.119 In deze eerste fase 
kiest Heidegger een invalshoek of angle d’attaque, zoals Ferrié, de au-
teur van een commentaar op het Kantboek, het verwoordt in een 
woordspelige verwijzing naar Heideggers gewelddadige filosofische 
benadering.120 Wie de metafysica wil herhalen, wie haar opnieuw wil 
funderen, die stuit op zoveel vragen dat het onmogelijk is alle te be-
antwoorden. Denk in dit verband aan Heideggers opvatting dat elke 
filosofische vraag in wezen onbegrensd is. Heidegger kiest daarom 
om te beginnen een invalshoek. Hij rechtvaardigt dit door te stellen 
dat in de metafysica elk deel verwijst naar het geheel. Elk metafy-
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sisch probleem is een wezenlijk probleem, in de zin dat het op 
grondslagen berust waarop ook het geheel berust.121 De aanzet van 
dit onderzoek is de transformatie van het logische gelden naar het 
metafysische zijn. 
 
UITWERKING 
De tweede fase van Heideggers methode heet ‘Uitwerking’. De bete-
kenis van het Duitse Durchführung is meerduidig. De gebruikelijke 
vertaling, bijvoorbeeld in de Nederlandse vertaling van Heideggers 
magnum opus, is ‘verwezenlijking’.122 Heidegger laat in zijn Kantboek 
doorschemeren dat Durchführung in dit verband een heel eigen bete-
kenis heeft. In de eerste fase van zijn methode, de aanzet, breekt de 
onderzoeker in de traditie in. In de tweede fase, de uitwerking, ont-
gint de onderzoeker het gebied systematisch en bakent het af.123 In 
dit onderzoek is het af te bakenen gebied dat van het metafysische 
zijn. 
 
VRAAG NAAR DE OORSPRONG 
De derde fase van Heideggers methode van herhaling is de ‘Vraag 
naar de oorsprong’. In zijn Kantboek omschrijft Heidegger deze fase 
als de vraag naar de oorspronkelijke gesteldheid van de oorsprong, 
Ursprünglichkeit, van Kants metafysica.124 Anders gezegd, Heidegger 
vraagt naar de welgrond, Quellgrund, van de bronnen van het in de 
tweede fase door hem ontgonnen en afgebakende gebied.125 In zijn 
Kantboek verduidelijkt Heidegger het begrip welgrond. Wanneer hij 
vraagt naar de welgrond dan vraagt hij naar de vooronderstellingen 
waardoor Kant zich laat leiden bij zijn fundering van de metafysi-
ca.126 Dit onderzoek vraagt naar de welgrond van Heideggers bijzon-
dere metafysica: de transcendentie. 
 
HERHALING 
Heidegger noemt in zijn Kantboek de vierde en laatste fase van zijn 
methode ‘Herhaling’, Wiederholung. Wat Kant voor ogen staat bij zijn 
fundering van de metafysica is herhaalbaar, wat zeggen wil dat 
Kants eerste Kritiek Heidegger de gelegenheid biedt op een actieve 
manier in de traditie te staan. Heidegger voegt eraan toe dat het her-
haalbare niet het door Kant beoogde resultaat is van zijn fundering 
van de metafysica maar het ‘werkelijke’ resultaat. Voor Kant zelf is 
dit resultaat verborgen gebleven, aldus Heidegger.127 Dit onderzoek 
geeft antwoord op de vraag naar de plaats van de theologie in Hei-
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deggers denken, een plaats die kennelijk voor hem ‘verborgen’, bij 
gebrek aan een betere omschrijving, is gebleven. 
 
BESLUIT 
Na beantwoording van de vraag naar de plaats van de theologie in 
het denken van Heidegger omstreeks zijn eerste keerpunt, dit wil 
zeggen naar de plaats van de wetenschap van de grond van het zijn, 
rijst de vraag naar het ‘zijn’ van de theologische eerste grond. 
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2. AANZET  
 
Het onderwerp van de eerste fase van dit onderzoek (2.1.) is Heideg-
gers metafysische fundering van de logica. In deze fase ga ik na hoe 
Heidegger omstreeks zijn eerste keerpunt afstand neemt van Kants 
visie op de verhouding tussen metafysica en logica. (2.2.) Voor de 
jonge Heidegger is de logica nog een zelfstandige wetenschap. Ruim 
voor de verschijning van zijn magnum opus verandert hij echter van 
opvatting. Omstreeks zijn eerste keerpunt neemt Heidegger de logica 
zelfs op in zijn metafysica. (2.3.) Hij doet dit in zijn herhaling van 
Leibniz’ oordeelsleer. (2.4.) Het valt op dat Heidegger in zijn metafy-
sische fundering van de logica geen rol ziet weggelegd voor de theo-
logie, traditioneel de schakel tussen logica en metafysica. (2.5.) 
 
2.1. EERSTE FASE 
Grondin, de auteur van een monografie over Heideggers eerste 
keerpunt, stelt dat Heidegger in deze periode de wortels blootlegt 
van het begrip eindigheid.128 Heideggers beschouwingen over de 
eindigheid monden uit in een herwaardering van het niets.129 Illustra-
tief is Heideggers opvatting dat het niets van de formele logica meer 
is dan een vorm zonder inhoud: het is datgene waarover de formele 
logica denkt. Het niets is niet niets maar eender wat.130 De auteur van 
een commentaar op Heideggers Kantboek, Ferrié, spreekt van Hei-
deggers neiging Kants eerste Kritiek te ‘esthetiseren’, esthétisation, en 
te ‘de-logiciseren’, délogicisation. Deze neiging is zijns inziens ken-
merkend voor de eerste fase van Heideggers methode van herha-
ling.131 
 
2.2. KANT EN DE METAFYSICA EN LOGICA 
Kant houdt in zijn beschouwingen bij Baumgartens handboek vast 
aan diens indeling van de metafysica in vier deelwetenschappen: 
ontologie, kosmologie, psychologie en theologie, ook al laat deze in-
deling weinig ruimte voor nieuwe inzichten. Heidegger licht in zijn 
cursus over de metafysische grondslagen van de logica toe dat de 
metafysica ondenkbaar is zonder haar traditie.132 Dit geldt kennelijk 
ook voor Kant, (2.2.1.) zij het dat Kant in zijn herhaling van Baum-
gartens metafysica de logica vooropstelt. (2.2.2.)  
 
2.2.1. KANT EN DE VOORTGANG VAN DE METAFYSICA 
Voor Kant zit er niets anders op dan het procrustesbed van de tradi-
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tie, al dan niet met geweld, aan te passen aan zijn eigen maat. Hij 
bericht hierover in een verhandeling over de voortgang van de meta-
fysica.133 In de titel van deze verhandeling verwerkt Kant de op-
dracht van de Königliche Akademie der Wissenschaften te Berlijn. 
Hij moet de werkelijke voortgang, dit wil zeggen de geschiedenis, 
van de metafysica beschrijven. Deze opdracht valt Kant zwaar, ook 
omdat de metafysica louter in de idee bestaat. Zo handelt de ontolo-
gie over de eerste beginselen in het menselijke kennen, de kosmolo-
gie over de idee van de wereld, de psychologie over de idee van de 
ziel en de theologie over de idee van god. Kant stelt bovendien vast 
dat de metafysica nauwelijks voortgang heeft geboekt. In zijn be-
schouwingen bij Baumgartens handboek geeft Kant uitvoerig com-
mentaar op de wetenschappen van de traditionele metafysica. Hier-
bij schenkt hij ook aandacht aan het doel ervan: een brug te slaan 
tussen kennis van het zinnelijke en bovenzinnelijke. 
 
KANT EN DE GESCHIEDENIS VAN DE METAFYSICA 
In zijn verhandeling over de voortgang van de metafysica deelt Kant 
de geschiedenis van de metafysica in drie perioden in. In elke perio-
de overheerst één filosofische stroming. 
 
Dogmatische stroming - Over de dogmatische metafysica merkt Kant 
op dat ze haar methode ontleent aan de mathematica. De mathemati-
ca slaat een brug tussen kennis van het zinnelijke en kennis van het 
bovenzinnelijke. De metafysica meent dit ook te kunnen. Naar Kants 
opvatting ziet de metafysica over het hoofd dat de mathematica uit-
eindelijk getoetst kan worden aan de ervaring. Dit geldt niet voor de 
regels en oordelen van de metafysica. Het gevolg is dat het vertrou-
wen van de metafysica op de waarheid van haar inzichten onge-
grond is.  
 
Sceptische stroming - De sceptische metafysica is een reactie op het 
echec van de dogmatische metafysica. De sceptische metafysica keert 
zich niet tegen de algemene metafysica maar tegen de bevindingen 
van de bijzondere metafysica. Tegenover elke bewering van de bij-
zondere metafysica over god, vrijheid en onsterfelijkheid kan net zo 
goed een tegenovergestelde bewering staan. Dit is voor de sceptische 
metafysica aanleiding haar twijfel uit te spreken over alle kennis, ook 
de kennis van het zinnelijke.  
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Kritische stroming - De kritische stroming dient zich aan met Kants 
fundering van de metafysica. De alomvattende twijfel van de scepti-
sche metafysica spoort de kritische metafysica aan om te bewijzen 
dat de a-priorische regels van de algemene metafysica geldig zijn. 
Kant voegt eraan toe dat de wetenschap van deze regels, de algeme-
ne metafysica, zich nauwelijks heeft ontwikkeld sinds Aristoteles. De 
school van Leibniz en Wolff voegt weinig toe aan de Aristotelische 
regels maar systematiseert wel de beschrijving ervan. Wat ontbreekt, 
een leemte waarin de kritische metafysica voorziet, is kennis van wat 
deze regels mogelijk maakt.  
 
RUSTPUNT - Kant besluit de inleiding tot zijn verhandeling over de 
voortgang van de metafysica met de opmerking dat de metafysica 
zich eeuwenlang bewogen heeft tussen enerzijds een onbegrensd 
vertrouwen en anderzijds een al even onbegrensd wantrouwen. Naar 
zijn opvatting vindt ze eindelijk een rustpunt, beharrliche Zustand, en 
wel in zijn kritische metafysica.134  
 
KANT EN BAUMGARTENS HANDBOEK 
De metafysica is traditioneel de wetenschap die door middel van het 
denken een brug wil slaan tussen kennis van het zinnelijke en kennis 
van het bovenzinnelijke. In zijn beschouwingen bij Baumgartens 
handboek merkt Kant terloops op dat het doel van de metafysica on-
bereikbaar is. Het is onmogelijk om een brug te slaan tussen kennis 
van het zinnelijke, die op ervaring berust, en kennis van het boven-
zinnelijke, die uitsluitend in het gebruik, solo usu, verkregen is.135 Dit 
roept de vraag op wat de rede met de metafysica wil.136 Kant ant-
woordt dat het zinnelijke niet alleen dat is wat de zintuigen waarne-
men maar ook dat wat het denken denkt, mits dit van toepassing is 
op een mogelijke ervaring. Hierbij doelt hij op het a priori. De alge-
mene metafysica als wetenschap van het a priori wijst zelf niet de 
weg naar het bovenzinnelijke maar is een propedeuse, Propädeutik.137 
 
2.2.2. KANT EN DE LOGICA 
De ontologie is van de vier wetenschappen van de metafysica het 
minst gevoelig voor verandering. Dit hangt mogelijk samen met wat 
Heidegger in zijn magnum opus de vergetelheid van het zijn, Seinsver-
gessenheit, noemt. 138 In zijn Kantboek stelt Heidegger dat Kant hierop 
een uitzondering vormt. Kant ziet als eerste in dat ook de ontologie 
een probleem vormt.139 Hij meent dit probleem op te kunnen lossen 
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door de traditie te ‘logiciseren’, om Ferrié te parafraseren, de auteur 
van een commentaar op Heideggers Kantboek. 
 
KANT EN DE EENHEID VAN LOGICA EN METAFYSICA 
Kenmerkend voor Kants kritische metafysica is de vraag naar de 
mogelijkheid van de regels van het denken. Dit heeft onder andere 
tot gevolg dat Kants logica en metafysica grotendeels samenvallen. 
Zoals Caygill, de auteur van een woordenboek van de filosofie van 
Kant, zegt: Kants hele oeuvre is in zekere zin één lange verhandeling 
over de logica.140  
 
LOGICA ALS RUSTPUNT - Als het waar is dat Kant de algemene metafy-
sica als wetenschap, Wissenschaft, fundeert, zoals Heidegger opmerkt 
in zijn cursus over Kants eerste Kritiek,141 dan gebeurt dit dus op lo-
gische gronden. Het is deze logische grondslag die de kritische meta-
fysica tot een rustpunt maakt. 
 
KANTS LOGICA 
In zijn eerste Kritiek maakt Kant onderscheid tussen wat hij esthetica 
en logica noemt. Logica is de wetenschap van de regels van het ver-
stand. Kant maakt onderscheid tussen een formele logica van het 
algemene en een materiële logica van het bijzondere gebruik van het 
verstand. De logica van het algemene gebruik van het verstand be-
treft uitsluitend de noodzakelijke regels van het denken, dit wil zeg-
gen de regels die gegeven zijn met het gebruik van het verstand, on-
afhankelijk van dat waarvoor het verstand gebruikt wordt. De logica 
van het bijzondere gebruik van het verstand betreft de regels waar-
aan het verstand zich moet houden om juist of correct te denken over 
bepaalde onderwerpen.142 Kant verdeelt vervolgens de algemene lo-
gica verder onder in wat hij een toegepaste en een zuivere algemene 
logica noemt.  
 
Toegepaste algemene logica - De toegepaste algemene logica is naar 
Kants opvatting de algemene logica, toegepast op wat het denken 
bevordert of hindert. Denk onder andere aan onoplettendheid, be-
oordelingsfouten, twijfel, gewetensbezwaren, en overtuigingen. Deze 
toegepaste wetenschap noemt Kant een purgeermiddel, Kathartikon, 
voor het gezonde verstand.143  
 
Zuivere algemene logica - De zuivere algemene logica is de leer van de 
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elementen van het verstand. Deze logica ziet af van alle inhoud en 
richt zich uitsluitend op de vorm van het denken. Het ligt voor de 
hand dat de zuivere logica niet berust op empirische beginselen of op 
psychologische kennis. Haar kennis komt louter door demonstratie 
tot stand, dit wil zeggen door syllogistische bewijsvoering. Het on-
derwerp van de zuivere algemene logica is de werking van het ver-
stand en de rede ongeacht de invloed van de zintuigen, van de ver-
beelding, van de wetten van het geheugen, van de macht van de ge-
woonte, van neigingen. Kort gezegd, het onderwerp van de zuivere 
algemene logica is de werking van het verstand, ongeacht alles wat 
in de dagelijkse praktijk de werking ervan kan beïnvloeden. Ze han-
delt uitsluitend over de beginselen a priori. Kant spreekt in dit ver-
band van een canon, Kanon: het geheel van beginselen van het correc-
te gebruik van het verstand.  
 
WAARHEID EN LOGICA - Kant constateert dat er een tegenspraak is tus-
sen het doel van de logica in strikte zin, dit wil zeggen van de zuiver 
formele logica, en de mogelijkheden van deze logica. De logica is de 
wetenschap van het ware oordeel. Waarheid is overeenstemming 
tussen verstand en ding, adaequatio intellectus et rei. Anders dan in de 
materiële logica ontbreekt in de formele logica het ding waarmee het 
verstand in overeenstemming dient te zijn. Op de vraag hoe waar-
heid mogelijk is zonder overeenstemming antwoordt Kant dat de 
formele logica niet de waarheid betreft. De formele logica kan hoog-
stens noodzakelijke maar geen voldoende maatstaven aanreiken 
voor de beoordeling van wat waar en onwaar is, namelijk door vast 
te stellen of het denken juist of correct is.144 
 
2.3. HEIDEGGER EN DE LOGICA 
In verband met de materiële logica spreekt Kant van waarheid maar 
in verband met de formele logica spreekt hij van juistheid, Richtigkeit. 
Dit onderscheid roept vragen op bij Heidegger.145 Het is opmerkelijk 
dat hij in zijn proefschrift nog een strikte scheiding bepleit tussen 
logica en metafysica. (2.3.1.) Later vraagt hij zich af of niet alle logica 
wetenschap van het ware is, of het gelden van de logica niet onver-
brekelijk verbonden is met het zijn van de metafysica. Omstreeks het 
eerste keerpunt is Kants logische rustpunt voor Heidegger juist het 
aangrijpingspunt om diens fundering van de metafysica te herha-
len.146 Directe aanleiding is Kants meerduidige omschrijving van het 
doel van de logica. Bovendien verschilt het ‘eender wat’, beliebige 
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Sachhaltigkeit, als voorwerp van de formele logica niet principieel van 
het bepaalde, sachhaltige, ‘wat’ van de materiële logica.147 (2.3.2.) 
 
2.3.1. HEIDEGGERS PROEFSCHRIFT 
Heidegger beëindigt zijn studie theologie voortijdig. De vraag naar 
het onveranderlijke laat hem niet los. Volgens zijn biograaf Safranski 
treft Heidegger het in zijn studie filosofie aan, en wel in de logica, in 
het bijzonder in de zin van het oordeel.148 In zijn proefschrift behan-
delt Heidegger het onderscheid tussen het logische en het metafysi-
sche.149 Hij veronderstelt dat de werkelijkheidsvorm van de logica 
een andere is dan die van de metafysica. Ook gaat hij ervan uit dat 
de zin van het oordeel het bij uitstek logische, eminent Logische, is. De 
zin van het oordeel is dat wat de logica tot logica maakt: voor de zin 
van het oordeel geldt immers dat deze onveranderlijk is. Dit geldt 
voor de zin van zowel het positieve als negatieve oordeel. 
 
ZIN VAN HET OORDEEL 
In zijn proefschrift spreekt Heidegger van verschillende werkelijk-
heidsvormen. In navolging van Lotze, de auteur van wat Heidegger 
het basiswerk van de moderne logica noemt, trekt hij een scheids-
lijn.150 Aan de ene kant bevindt zich het zijn, dat niet alleen het zuive-
re of metafysische maar ook het fysische en psychische zijn omvat. 
Aan de andere kant bevindt zich, zoals bij Kant, het logische. Het 
logische ‘is’ niet maar ‘geldt’, gelten.151 Wat geldt, is de zin van het 
oordeel. Elk logisch oordeel heeft een zin.152 Zo is ‘de boekband is 
geel’ de zin van het oordeel ‘voor de boekband geldt het geel zijn’. 
De zin van het oordeel is statisch. Anders dan in werkelijkheid is er 
in het oordeel geen ontstaan, tot wasdom komen en vergaan.153 Dit 
geldt ook voor het negatieve oordeel.154 
 
POSITIEVE EN NEGATIEVE OORDELEN 
Als de zin van het oordeel onveranderlijk is, hoe staat dan het posi-
tieve oordeel tot het negatieve? Is de tegenstelling tussen beide een 
logische tegenstelling? 
 
LOGISCHE TEGENSTELLING EN WERKELIJKE TEGENSTELLING - In zijn ver-
handeling over het begrip negatieve grootte maakt Kant onderscheid 
tussen het logische en wat hij het werkelijke noemt, bijvoorbeeld in 
zijn bespreking van tegenstellingen.155 De logische tegenstelling is 
een tegenstrijdigheid. Kant spreekt in dit verband ook van het on-
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voorstelbare. Zo is het onvoorstelbaar dat een schip vaart en tevens 
niet vaart. Werkelijke tegenstellingen zijn wel voorstelbaar, bijvoor-
beeld de windrichtingen oost en west. Een schip kan oost- en west-
waarts varen. Als het nu eens oost- en dan weer westwaarts vaart 
dan zal het schip minder vorderingen maken in oostelijke richting 
naargelang het ook westwaarts vaart. Westwaarts is in dit verband 
de negatieve richting en oostwaarts de positieve richting. De nega-
tieve richting is een negatieve grootte wanneer ze meetbaar is. Als 
het schip even veel mijlen oostwaarts als westwaarts vaart dan is het 
resultaat nul of niets. Dit niets is naar Kants opvatting niet het niets 
van de logische tegenstelling maar een privatief.156  
 
POSITIEVE RICHTING EN NEGATIEVE RICHTING - In zijn proefschrift ver-
gelijkt Heidegger het positieve en negatieve oordeel met de positieve 
en negatieve richting van een rechte lijn.157 Kennelijk veronderstelt hij 
dat oordelen een grootte hebben, ook al is deze niet in bijvoorbeeld 
zeemijlen uit te drukken. Het beeld van de rechte lijn duidt aan dat 
Heidegger de verhouding tussen een positief en negatief oordeel op-
vat als een werkelijke tegenstelling.  
 
KENMERKEN VAN WERKELIJKE TEGENSTELLINGEN - Werkelijke tegenstel-
lingen voldoen naar Kants opvatting aan de volgende eisen: positie-
ve en negatieve grootten hebben hetzelfde onderwerp, ze sluiten el-
kaar niet uit maar compenseren elkaar geheel of gedeeltelijk, en zijn 
beide, op zichzelf beschouwd, positief.158  
 
Onderwerp - Heidegger geeft in zijn proefschrift als voorbeeld ‘de 
boekband is geel’. De boekband is het onderwerp van de grammati-
cale zin ‘de boekband is geel’. Is de boekband ook het onderwerp 
van het oordeel ‘de boekband is geel’? Naar Heideggers opvatting 
zijn grammaticale zin en oordeel van een andere orde. Het oordeel 
kent geen koppelwerkwoord en verwijst niet naar een zijn. Het luidt 
ook niet ‘de boekband is geel’ maar ‘voor de boekband geldt het geel 
zijn’. Grammaticaal is het onderwerp: de boekband. Het onderwerp 
van het oordeel is de zin ervan, in dit geval: ‘de boekband is geel’.159 
Dit geldt zowel voor het positieve als negatieve oordeel. 
 
Compensatie - Positieve en negatieve grootten hebben niet alleen het-
zelfde onderwerp, ze heffen elkaar ook geheel of gedeeltelijk op. 
Geldt dit ook voor het oordeel ‘voor de boekband geldt het geel zijn’ 
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en het oordeel ‘voor de boekband geldt niet het geel zijn’? Zijn deze 
oordelen vergelijkbaar met de debet- en creditzijde van een balans, 
om een ander voorbeeld uit Kants verhandeling te noemen?160 Is het 
niet gelden een privatief van het gelden? Heidegger benadrukt in 
zijn proefschrift dat de zin van het oordeel statisch is. Het statische 
verandert niet. Het saldo van de oordelen ‘voor de boekband geldt 
het geel zijn’ en ‘voor de boekband geldt niet het geel zijn’ is niets, zij 
het niet in de zin van nul. Wie de twee oordelen samenvoegt, speelt 
niet quitte. De oordelen heffen elkaar niet op maar sluiten elkaar uit. 
De tegenstelling tussen een positief en een negatief oordeel met het-
zelfde onderwerp kan alleen maar een logische tegenstelling zijn. 
 
Positieve karakter - Wat rest is de vraag naar het derde kenmerk: het 
positieve karakter van zowel negatieve als positieve grootten. Is ook 
het niet gelden een positief oordeel, en zo ja in welke zin? In zijn 
proefschrift vat Heidegger het negatieve oordeel niet op als de ont-
kenning van het positieve oordeel met hetzelfde onderwerp. Ook het 
‘er geldt niet’ geldt, zij het dat dit gelden een niet gelden is.161 Posi-
tieve en negatieve oordelen met hetzelfde onderwerp zijn in alle op-
zichten gelijkwaardig. Het verband tussen beide is een nevenschik-
kend verband.162  
 
OORDEEL EN RECHTE LIJN - Kort gezegd, positieve en negatieve oorde-
len voldoen aan de eis dat ze hetzelfde onderwerp hebben en dat ze 
positief zijn. Ze heffen elkaar niet op, anders dan de componenten 
van een werkelijke tegenstelling, maar sluiten elkaar uit. Hieruit 
volgt dat Heidegger positieve en negatieve oordelen ten onrechte 
vergelijkt met de positieve en negatieve richting van een rechte lijn. 
De vergelijking suggereert een verband dat niet bestaat. Kennelijk 
staat het de jonge Heidegger niet helder voor ogen wat het onder-
scheid is tussen de werkelijkheidsvormen gelden en zijn.  
 
2.3.2. HEIDEGGERS MARBURGER CURSUSSEN OVER DE LOGICA 
In zijn Marburger jaren komt Heidegger uitvoerig terug op het pro-
bleem van de logica, en wel in 1925/1926 en in 1928.  
 
CURSUS VAN 1925/1926 
Het probleem van de logische werkelijkheidsvorm blijft Heidegger 
achtervolgen. In zijn cursus over de logica als vraag naar de waar-
heid stelt Heidegger dat hij in zijn habilitatieschrift nog meent dat de 
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logica een eigen werkelijkheidsvorm heeft, namelijk het gelden, maar 
dat hij inmiddels van opvatting is veranderd.163  
 
WERKELIJKHEID – Heidegger gaat in deze cursus nauwkeurig na hoe 
Lotze, de auteur van wat Heidegger het basiswerk van de logica 
noemt, het begrip werkelijkheid opvat. Lotze omschrijft ‘werkelijk-
heid’ onder meer als: het zijn van een ding, het geschieden van een 
gebeurtenis, het bestaan van een verband, en het werkelijk waar zijn 
van een oordeel dat geldt. ‘Niet werkelijk’ is dat wat niet is, niet ge-
schiedt, niet bestaat of niet geldt.164 Lotze brengt hier waar zijn en 
gelden onder één noemer: de werkelijkheid. Hij plaatst een isgelijk-
teken tussen werkelijk zijn, zijn, geschieden, bestaan en waar zijn. 
Een oordeel geldt eerst wanneer de zin ervan ook werkelijk waar is. 
Waarheid is werkelijkheid net zoals een ding, een gebeurtenis en een 
verband werkelijkheid zijn. Waarheid is zoals de natuur is volgens 
de Griekse traditie: aanwezig en voorhanden, aldus Heidegger.165 
Het oordeel geldt volgens Lotze eerst wanneer er ook in werkelijk-
heid overeenstemming is tussen verstand, namelijk de zin van het 
oordeel, en datgene waarover geoordeeld wordt. Hieruit volgt dat 
het ‘er geldt’, es gilt, uiteindelijk afhankelijk is van het ‘er is’, es gibt. 
In zijn cursus over de logica als vraag naar de waarheid komt Hei-
degger dan ook tot de conclusie dat als het gelden berust op het zijn, 
dat dan de logica berust op de metafysica. 
 
CURSUS VAN 1928  
Omstreeks zijn eerste keerpunt gaat Heidegger dieper in op de een-
heid van gelden en zijn. Hij vraagt zich af hoe het logische op het 
metafysische berust. Hierover handelt de cursus die hij in het zomer-
semester van 1928 geeft over de metafysische grondslagen van de 
logica. In deze cursus vat Heidegger de metafysica op als de grond-
slag van de logica. Kennelijk staat het omstreeks het eerste keerpunt 
voor Heidegger vast dat de vraag naar het gelden of niet gelden in 
wezen de vraag is naar het zijn of niet zijn. Heidegger ‘de-logiciseert’ 
de metafysica. Dit roept de vraag op of, en zo ja op grond waarvan, 
het mogelijk is om van de waarheid te zeggen dat ze ‘is’.166 
  
2.4. LEIBNIZ’ OORDEELSLEER  
Het denkbeeld dat de logica berust op de metafysica werkt Heideg-
ger verder uit in 1928. In zijn cursus over de metafysische grondsla-
gen van de logica gaat hij na hoe de traditie denkt over de verhou-
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ding tussen logica en metafysica. Heidegger verwijst naar een kant-
tekening die Leibniz plaatst in het manuscript van zijn aantekenin-
gen over de scientia generalis: “Wanneer GOD rekent en nadenkt, ont-
staat de wereld.”167 In zijn naoorlogse lezingen over het beginsel van 
de grond vertaalt Heidegger ‘rekenen’ ook met ‘spelen’: wanneer 
god speelt, wordt de wereld.168 In zijn cursus over de metafysische 
grondslagen van de logica merkt Heidegger op dat gods rekenen een 
rekenen is met zichtbare tekens en dat gods denken het omzetten is 
van gedachten in daden.169 Hij voegt eraan toe dat er in de traditie 
een weg loopt van het wezen van het denken naar het wezen van het 
zijn, van de logica naar de metafysica. Deze weg is de weg van de 
goddelijke wetenschap, scientia dei, en dus van de theologie. In de 
traditie verbindt de theologie logica en metafysica, denken en zijn. 
Naar Heideggers opvatting zijn logica en metafysica echter met el-
kaar verbonden zonder inmenging van de theologie. Het is dan ook 
de vraag waarin Heidegger zich van de traditie onderscheidt. Waar-
om berust naar zijn opvatting de eenheid van logica en metafysica 
niet op de theologie? Deze vraag rechtvaardigt de nu volgende, nog-
al uitvoerige, bespreking van Heideggers opvatting van Leibniz’ 
oordeelsleer.  
 
DIMENSIES VAN HET OORDEEL - In zijn cursus over de metafysische 
grondslagen van de logica bespreekt Heidegger Leibniz’ kantteke-
ning aan de hand van wat hij de zeven dimensies van het oordeel 
noemt. Deze dimensies zijn de omstandigheden die het oordeel mo-
gelijk maken.170 Ze bepalen de plaats van het oordeel in het denken 
van Leibniz. De eerste dimensie is de structuur van het oordeel. 
(2.4.1.) De tweede en volgende dimensies betreffen achtereenvolgens 
de waarheid (2.4.2.), de beginselen, kennis (in het bijzonder de aan-
schouwing, intuitus) (2.4.3.), het eigenlijke zijnde (2.4.4.), en essentie 
en existentie. Deze voorlaatste dimensie laat Heidegger onbesproken 
wegens tijdgebrek. De zevende en laatste dimensie betreft de ver-
houding tussen logica en metafysica. (2.4.5.) In dit hoofdstuk laat ik 
de beginselen buiten beschouwing. Deze komen in het volgende 
hoofdstuk aan de orde. Ter wille van de eenheid van het betoog ver-
vang ik Heideggers verwijzingen naar teksten van Leibniz door ver-
wijzingen naar Baumgartens handboek. Dit is geen drastische in-
greep. Baumgarten is immers de door Kant uitverkoren vertegen-
woordiger van de school van Leibniz en Wolff. 
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2.4.1. EERSTE DIMENSIE: DE STRUCTUUR 
De eerste dimensie die Heidegger in zijn cursus over de metafysische 
grondslagen van de logica behandelt, is de structuur van het oordeel 
in de traditie. De Latijnse traditie maakt geen onderscheid tussen 
oordeel en grammaticale zin. Het ‘er is’ van het oordeel heeft nog 
niet de betekenis van het ‘er geldt’, wat zeggen wil dat het koppel-
werkwoord ‘is’ nog altijd naar een zijn verwijst, bijvoorbeeld naar 
het ‘geel zijn’ van de boekband. De traditie gaat nog een stap verder 
wanneer ze stelt dat het oordeel, bijvoorbeeld ‘de cirkel is rond’, niet 
uit drie elementen bestaat, onderwerp plus koppelwerkwoord plus 
gezegde, maar uit één element. Baumgarten verduidelijkt dit in zijn 
handboek. Het gezegde zegt per definitie iets over iets anders, name-
lijk over zijn onderwerp. Het kan niet buiten zijn onderwerp bestaan 
maar ligt erin besloten.171 Een oordeel is waar wanneer het gezegde 
één geheel vormt met zijn onderwerp. Dit is het geval wanneer het 
gezegde niets zegt dat niet als mogelijkheid altijd al in het onder-
werp besloten ligt. Heidegger spreekt in dit verband van Leibniz’ 
inclusietheorie, Inklusionstheorie.172  
 
‘Beslotenheid in’ - ‘Beslotenheid in’ verwijst naar de leer van de mona-
den. In een monade liggen al haar mogelijke bepalingen besloten. In 
een door Heidegger geciteerd fragment over de vrijheid stelt Leibniz 
dat de beslotenheid van het gezegde in het onderwerp de grond is 
van de waarheid van alle kennis, en wel voor wie alles a priori kent.173 
Nu kent alleen god alles a priori. Zijn kennis is de maat voor alle 
menselijke kennis. 
 
2.4.2. TWEEDE DIMENSIE: DE WAARHEID 
Wat betekent de inclusietheorie voor de traditionele opvatting van 
de waarheid? De beslotenheid van het gezegde in het onderwerp is 
niet alleen een gegeven maar ook een eis. De waarheid van het oor-
deel, de tweede dimensie die Heidegger bespreekt, is ervan afhanke-
lijk. In zijn handboek omschrijft Baumgarten ‘metafysische waarheid’ 
als de ordening of samenschikking in het ene van het vele.174 In het 
ene is het vele verschillend of hetzelfde. Wanneer in het ene het vele 
verschillend is dan spreekt Baumgarten van samenschikking, coordi-
natio. Wanneer in het ene het vele hetzelfde is dan is het ene in over-
eenstemming met alle beginselen. Deze gesteldheid noemt Baumgar-
ten ordening, ordo.175  
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TWEE BETEKENISSEN VAN HET KOPPELWERKWOORD ‘IS’ - De inclusietheo-
rie handelt over de ordening. Wie oordeelt over het vele in het ene 
dat hetzelfde is, bijvoorbeeld ‘de cirkel is rond’, demonstreert de 
waarheid of onwaarheid van dit oordeel door het ene in zijn be-
standdelen te ontleden, aldus Heidegger.176 Toch dient naar Baum-
gartens opvatting het oordeel ook te verwijzen naar een bestaand 
ding en naar werkelijke bepalingen. Denk aan het oordeel ‘de boek-
band is geel’. Dit oordeel is eerst waar wanneer het verwijst naar een 
boekband die in werkelijkheid geel is. Anders gezegd, het koppel-
werkwoord ‘is’ heeft tenminste twee betekenissen. Het verwijst ener-
zijds naar de beslotenheid van het gezegde in het onderwerp en an-
derzijds, als het antoniem van de ontkenning ‘is niet’, naar het be-
staan van het ding dat het onderwerp is van het oordeel. Dit geldt 
overigens alleen voor werkelijke bepalingen. Heidegger licht toe dat 
‘werkelijk’ in dit verband het tegenbegrip is van onwaar of van een 
ontkenning.177 
 
2.4.3. VIERDE DIMENSIE: DE AANSCHOUWING 
Oordelen betreffen niet alleen het ‘is’ van de ordening maar ook dit 
van de samenschikking. Heidegger licht twee verschillende vormen 
van het koppelwerkwoord ‘is’ toe in zijn bespreking van de vierde 
dimensie: de aanschouwing. De ene vorm van het ‘is’ is gegeven met 
de goddelijke aanschouwing. De andere vorm is gegeven met de 
goddelijke wil.  
 
GODDELIJKE AANSCHOUWING 
In zijn handboek stelt Baumgarten dat god het volste begrip is van 
het zijnde: god omvat alle mogelijke werkelijkheden. Bovendien 
heeft god duidelijke, distincte, kennis, wat zeggen wil dat hij een 
kenvermogen heeft en dus een verstandelijke substantie of geest, spi-
ritus, is.178 Een verstandelijke substantie die alle mogelijke werkelijk-
heden omvat en er duidelijke kennis van heeft, een dergelijke sub-
stantie kent in wezen zichzelf. In deze zin is theologie in de eerste 
plaats gods zelfkennis. Deze kennis is exemplarisch. 
 
Goddelijke theologie - In zijn cursus over de metafysische grondslagen 
van de logica stelt Heidegger dat de goddelijke wetenschap, scientia 
dei, de wetenschap is van god als genitivus subiectivus. Deze absolute 
kennis is traditioneel de maat voor alle kennis.179 God overziet ‘in 
enen’, in unum, de oneindige reeks van alle mogelijke ware positieve 
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bepalingen van alle mogelijke logische dan wel metafysische onder-
werpen.180 ‘In enen’ wil zeggen dat god niets hoeft uit te denken. In 
gods aanschouwing is alles altijd al tegenwoordig, intuitus praesens.181 
 
Exemplarische theologie – Zoals is gezegd, deze theologie noemt 
Baumgarten ook wel exemplarische theologie, theologia exemplaris.182 
‘Exemplarisch’ verwijst naar het Latijnse exemplar, voorbeeld. Baum-
garten omschrijft in zijn handboek ‘voorbeeld’ als dat wat geen kopie 
is van iets anders maar oorspronkelijk is. Hij spreekt behalve van 
voorbeeld ook van archetype.183 God kent alle archetypen. Archety-
pen zijn eeuwige voorstellingen in het verstand van god. In plaats 
van archetypen of voorstellingen spreekt Baumgarten ook van we-
relden: god stelt zich alle mogelijke werelden voor.184 
 
OORSPRONKELIJKE EN AFGELEIDE AANSCHOUWING - In zijn eerste Kri-
tiek spreekt Kant van de goddelijke oorspronkelijke aanschouwing. 
Alle andere kennis, in het bijzonder de menselijke, is naar zijn opvat-
ting van deze oorspronkelijke aanschouwing, intuitus originarius, af-
geleid. Kant noemt de niet oorspronkelijke aanschouwing dan ook 
afgeleide aanschouwing, intuitus derivativus.185 De afgeleide aan-
schouwing berust op de toepassing van regels bij het gebruik van 
een voorbeeld of idee.186 Volgens de traditie is de waarheid van de 
oorspronkelijke aanschouwing een eeuwige of redelijke waarheid. 
De oorspronkelijke aanschouwing denkt of kent eeuwige voorstel-
lingen. Deze voorstellingen betreffen niet alleen originele voorstel-
lingen maar ook formele waarheden, zoals mathematische waarhe-
den.187 De afgeleide aanschouwing kent uitsluitend noodzakelijke en 
toevallige waarheden. Haar kennis is niet alleen eindig vanwege 
haar afgeleide, reconstruerende, en hiermee samenhangend discur-
sieve karakter, maar ook vanwege de principiële onkenbaarheid van 
de eeuwige voorstellingen zelf. Voor de afgeleide aanschouwing 
blijft de grond van al wat is verborgen. 
 
Kortom, noodzakelijke waarheden, zoals de beginselen van de men-
selijke kennis, berusten op een eeuwige waarheid. Toevallige waar-
heden betreffen het zijn van wat in de tijd (in verleden, heden of toe-
komst) is. Deze waarheden zijn feitelijke waarheden. Heidegger 
voegt eraan toe dat eeuwige of redelijke waarheden noodzakelijk 
zijn, wat zeggen wil dat hun tegendeel onmogelijk is. Denk aan het 
beginsel van de identiteit: een boekband is een boekband, niet iets 
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anders. Feitelijke waarheden zijn toevallig, wat zeggen wil dat hun 
tegendeel wel mogelijk is.188 Denk in dit verband aan het oordeel ‘de 
boekband is geel’. Dit kan maar hoeft niet het geval te zijn. 
 
GODDELIJKE WIL 
In de hiervoor geciteerde kanttekening wekt Leibniz de indruk dat er 
in de grond geen onderscheid is tussen enerzijds het redelijke en 
noodzakelijke en anderzijds het feitelijke en toevallige. Voor god zijn 
beide gelijk, wat zeggen wil dat al wat is, gegeven is met een godde-
lijke wetenschap: een ‘theologie’ waarin rekenen, nadenken en ont-
staan samenvallen. Kant wijst er in zijn beschouwingen bij Baumgar-
tens handboek op dat de schepping weliswaar uitsluitend door gods 
verstand tot stand komt, intelligentia originaria,189 maar dat de schep-
ping of de natuur onderworpen is aan een reeks van veranderingen 
in de tijd. God staat aan het begin van deze reeks maar maakt er geen 
deel van uit. Hij staat niet alleen buiten deze reeks omdat hij buiten 
de tijd staat maar ook omdat hij niet de onmiddellijke oorzaak is van 
veranderingen in de natuur. De natuur is vrij, in de zin dat ze veran-
dert volgens haar eigen regels.190  
 
VERSTAND EN WIL - Toch is Kant van mening dat ook de veranderin-
gen in de tijd het niet kunnen stellen zonder god. In dit verband 
merkt hij op dat gods wil geleid wordt door gods verstand.191 Van-
wege deze eenheid van wil en verstand spreekt Baumgarten ook van 
gods vrije wetenschap, scientia libera: wil en vrijheid zijn onverbreke-
lijk met elkaar verbonden.192 Heidegger licht in zijn cursus over de 
metafysische grondslagen van de logica toe dat in de Latijnse traditie 
god de wereld denkt, dit wil zeggen voorstellingen heeft van het ge-
heel van zuivere mogelijkheden, en dat hij wil wat in vrijheid werke-
lijkheid wordt, en hoe het werkelijkheid wordt.193 Kennelijk geldt 
Leibniz’ eenheid van rekenen, nadenken en ontstaan alleen archety-
pen en noodzakelijke waarheden. De ectypen en toevallige waarhe-
den gehoorzamen aan eigen regels, bijvoorbeeld natuurwetten, maar 
zijn wel door god gewild. In de traditie vallen wetmatigheid en vrij-
heid echter samen in het begrip van god, dat verwijst naar zowel het 
verstand als de wil van god. De traditie maakt onderscheid tussen 
gods voorstelling (of mogelijke) en wat door god gewild is (werkelij-
ke). Hoe staat het mogelijke tot het werkelijke of feitelijke? 
 
Mogelijke - Naar Heideggers opvatting betreffen redelijke waarheden 
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het mogelijke, possibile. In zijn cursus over de metafysische grondsla-
gen van de logica stelt hij dat in de traditie het mogelijke als de es-
sentie van iets voortkomt uit het verstand maar niet uit de wil van 
god. Feitelijke waarheden betreffen de overeenstemming tussen 
denken en zijn. Ze berusten op de wil van god, die geleid wordt door 
zijn verstand.194 De waarheid van het mogelijke is een te demonstre-
ren beslotenheid van het gezegde in het onderwerp, dit wil zeggen 
een te demonstreren identiteit van onderwerp en gezegde. De waar-
heid van het feitelijke is een te reconstrueren waarheid – of er al of 
niet overeenstemming is tussen denken en zijn, bijvoorbeeld tussen 
het oordeel ‘de boekband is geel’ en de kleur van de boekband in 
kwestie. 
 
Onmogelijke - Als in de traditie het mogelijke het archetype of de na-
tuur van iets is, wat is dan traditioneel het onmogelijke, impossibile? 
Ik vraag dit ook omdat het onmogelijke in dit onderzoek een terug-
kerend onderwerp is, zij het in verschillende vormen, zoals het niets 
van de logische tegenspraak (het onbepaalbare, irrepraesentabile) of 
het absoluut onbepaalde niets, nihil negativum. Zoals is gezegd, in de 
traditie vallen wetmatigheid en vrijheid samen in het begrip van god, 
dat verwijst naar zowel het verstand als de wil van god. In zijn cur-
sus over de metafysische grondslagen van de logica laat Heidegger 
doorschemeren dat in de traditie het onmogelijke, als de ontkenning 
van een redelijke waarheid, in strijd is met gods verstand omdat een 
redelijke waarheid per definitie niet ontkend kan worden. Dit onmo-
gelijke is logisch onmogelijk, bijvoorbeeld het oordeel ‘voor de cirkel 
geldt dat deze niet rond is’. Het onmogelijke, als de ontkenning van 
een feitelijke waarheid, is in strijd met gods wil omdat het er niet aan 
gehoorzaamt.195 Baumgarten spreekt ook wel van het zedelijke on-
mogelijke, moraliter impossibile. Kant gaat hierop in zijn beschouwin-
gen bij Baumgartens handboek uitvoerig in. Hij kiest als uitgangs-
punt de vrijheid. De schepping is vrij al of niet te handelen naar re-
gels die door god gewild zijn. Houdt ze zich aan deze regels dan 
handelt ze volledig in overeenstemming met haar natuurlijke moge-
lijkheden. Deze natuurlijke mogelijkheden zijn, naar Kants opvatting, 
het doel van de gehele wereld, Zweck der ganzen Welt. Kant licht toe 
dat het zedelijk goede handelen, dit wil zeggen het handelen in over-
eenstemming met de door god gewilde regels, een handelen is in 
harmonie met de gehele natuur, Einstimmung mit der gesamten Na-
tur.196 Hieruit volgt dat het feitelijke of zedelijke onmogelijke in strijd 
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is met gods wil omdat het niet in overeenstemming is met de bedoe-
ling van de wereld en de natuurlijke harmonie verstoort. Baumgar-
ten noemt dit onmogelijke ook wel het ongeoorloofde, onwettige of 
zondige, illicitum.197  
  
DRIE BETEKENISSEN VAN HET KOPPELWERKWOORD ‘IS’ - Heideggers be-
spreking van de vierde dimensie toont aan dat in de traditie het kop-
pelwerkwoord ‘is’ niet twee maar drie betekenissen heeft. Deze ver-
wijzen alle drie naar god. Zowel het ‘is’ van de identiteit als het ‘is’ 
van het mogelijke en het ‘is’ van het werkelijke berusten uiteindelijk 
òf op het goddelijke verstand òf op de goddelijke wil. Er is in de tra-
ditie geen zijn zonder god.  
 
AFGELEIDE AANSCHOUWING EN HET NIETS - Het is opmerkenswaard 
dat kennis van het ‘niet’ of niets, bijvoorbeeld het ‘niets’ van wat in 
strijd is met het goddelijke verstand of de goddelijke wil, in de tradi-
tie is voorbehouden aan de afgeleide aanschouwing. De oorspronke-
lijke aanschouwing kent immers alleen alle mogelijke ware positieve 
bepalingen. Ze heeft niets met het niets gemeen. Hieruit volgt dat 
uitsluitend de afgeleide aanschouwing, met name de mens, de vraag 
naar het niets kan stellen en, eventueel, kan beantwoorden. 
 
2.4.4. VIJFDE DIMENSIE: HET EIGENLIJKE ZIJNDE 
In de bespreking van de vierde dimensie klinkt door dat in de Latijn-
se traditie het zijn, wetmatigheid en vrijheid met elkaar verbonden 
zijn. Dit roept de vraag op wat dit betekent voor het eigenlijke zijnde. 
In welke zin is het zijn van het eigenlijke zijnde gehouden aan regels 
en in welke zin is het vrij? In zijn cursus over de metafysische grond-
slagen van de logica stelt Heidegger dat de hoofdeigenschap van het 
eigenlijke zijnde van Leibniz, de monade, het ‘één zijn’ is, ook in de 
zin van ‘verenigend zijn’.198 In het volgende ga ik na hoe Baumgarten 
de monade beschrijft in achtereenvolgens zijn ontologie, kosmologie, 
psychologie en theologie. 
 
BAUMGARTENS ONTOLOGIE 
In zijn ontologie noemt Baumgarten de monade, monas, atomus, of 
perfecta unitas, voor het eerst tijdens zijn bespreking van disjunctieve 
begrippen, en wel van het begrippenpaar enkelvoudig/samengesteld. 
De monade is naar zijn opvatting een enkelvoudige substantie.199 
Baumgarten voegt eraan toe dat de monade niet te gronde gaat maar 
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opgaat in het niets, annihilatio.200 Dat de monade als het eigenlijke 
zijnde en het niets onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, komt 
ook tot uitdrukking in Baumgartens leerstelling dat de monade al-
leen maar kan ontstaan uit het niets.201 De monade onttrekt zich aan 
de regel dat niets ontstaat uit het niets, nihil ex nihilo. Hieruit volgt 
dat het niets waarin de monade is gehouden niet het absoluut onbe-
paalde niets, nihil negativum, is.202 
 
BAUMGARTENS KOSMOLOGIE 
Wanneer ze eenmaal deel uitmaakt van de wereld, is de monade on-
der meer één, waar, en goed, aldus Baumgarten.203 In zijn cursus over 
de metafysische grondslagen van de logica voegt Heidegger eraan 
toe dat de monade als het eigenlijke zijnde vooral ook een zijnde in 
het geheel is, Seiende im Ganzen.204 Baumgarten bespreekt de monade 
als zijnde in het geheel in zijn kosmologie. Hierin stelt hij dat een 
monade die gelijktijdig met andere monaden in de wereld is een 
plaats, positus, heeft, en dat de monade die volgtijdelijk met andere 
monaden in de wereld is een ouderdom, aetas, heeft.205 De monade is 
een zijnde in het geheel en als zodanig gericht op andere monaden, 
op haar eigen volkomenheid en op het handelen in harmonie met het 
geheel waarvan ze deel uitmaakt. 
 
‘Gerichtheid op’ - Monaden beïnvloeden elkaar wanneer de een de 
plaats van de ander in wil nemen. Dit gebeurt bij voortduring. 
Baumgarten spreekt van een oorlog van alle tegen alle, bellum omni-
um contra omnia.206 Omdat de invloed die monaden op elkaar uitoefe-
nen gelijk is, houden twee monaden elkaar in evenwicht. Alleen een 
derde of volgende monade kan dit evenwicht verstoren.207 Monaden 
die elkaar in evenwicht houden, hangen aan elkaar en vormen samen 
een uitgestrekt ding.208 Het streven naar evenwicht duidt aan dat de 
monade gericht is zowel op wat ze zelf kan zijn als op andere mona-
den in haar wereld. Naar Heideggers opvatting komt deze gericht-
heid voort uit het streven naar volkomenheid van de monade.  
 
Volkomenheid - Heidegger licht toe dat de renaissance spreekt van per-
fectihabia en dat dit de Latijnse vertaling is van het Griekse 
e)ntele/xeia, verwerkelijking.209 De monade verenigt zich met andere 
monaden in haar streven naar verwerkelijking.210 Ze streeft ernaar in 
overeenstemming met haar altijd al bestaande archetype te zijn. An-
ders gezegd, de verenigende monade houdt zich een menigvuldig-
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heid voor ogen.211 Ze is gericht op de voorstelling die ze van haar 
volkomenheid heeft.  
 
Harmonie – Nu dient de voorstelling die de monade van zichzelf heeft 
in harmonie te zijn met de voorstelling die de wereld van zichzelf 
heeft. Naar Baumgartens opvatting hebben monaden een heldere, 
clare, of duistere, obscure, voorstelling van de wereld en van zichzelf. 
Monaden met een verstand hebben een heldere voorstelling. Baum-
garten noemt een met verstand begiftigde monade een geest, spiri-
tus.212 Een geest is een bezielde monade. De wereld waarvan de mo-
nade deel uitmaakt, is een geestelijke of bezielde wereld.213 Omdat de 
bezielde monade een zijnde is in een bezield geheel kan ze zich al-
leen maar verwerkelijken in harmonie met dit geheel. Heidegger 
licht in navolging van Leibniz toe dat wat deel uitmaakt van een ge-
heel niet al te zeer van dit geheel kan verschillen.214 Ook de wereld 
houdt zich een menigvuldigheid voor ogen. Haar archetype, of idee, 
noemt Baumgarten de algemene voorbestemde overeenstemming of 
harmonie, harmonia praestabilita universalis.215 Baumgarten spreekt in 
dit verband van de volkomenste wereld. Deze wereld omvat de 
meeste en grootste delen, zowel delen die gelijktijdig als delen die 
volgtijdelijk in de wereld zijn.216 Dit kan alleen maar als er een alge-
mene overeenstemming of harmonie is zowel tussen de delen onder-
ling als tussen de delen en het geheel.217 Deze harmonie ontstaat 
wanneer er een ordening is en wanneer alle regels ondergeschikt zijn 
aan één hoogste en algemeenste regel.218 
 
BAUMGARTENS PSYCHOLOGIE 
In zijn psychologie noemt Baumgarten ook de menselijke ziel een 
monade. De ziel kan denken en al wat denken kan, is een geest. Zo is 
ook de menselijke ziel een geest.219 Ook de menselijke ziel zoekt een 
plaats in de wereld. Ze vindt deze plaats in het menselijke lichaam. 
Het menselijke lichaam is de verblijfplaats van de menselijke ziel, 
sedes anima.220 
 
Bezielde monade - Naar Baumgartens opvatting onderscheidt de men-
selijke ziel zich niet principieel van andere bezielde monaden. In zijn 
cursus over de metafysische grondslagen van de logica geeft Hei-
degger hiervoor een opmerkelijke verklaring. De monadologie vat de 
bezielde monade op alsof ze een denkend ding is, zoals het Cartesi-
aanse ‘ik denk’, ego cogito. Dit ‘ik denk’ is een ervaring. Het ‘ik denk’ 
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ervaart zelf zijn denken en de veranderingen die in zijn gedachten 
optreden. Hetzelfde geldt voor de bezielde monade. Deze vertoont 
overeenkomsten met het menselijke ‘ik denk’ of de menselijke ziel.221 
De monade is zich bewust van haar gerichtheid op zichzelf en op het 
geheel waarvan ze deel uitmaakt. Kort gezegd, een bezielde monade 
is een monade die zich bewust is van zichzelf. 
 
BAUMGARTENS THEOLOGIE 
In zijn theologie noemt Baumgarten god een monade met bijzondere 
eigenschappen.222 Zo is god een noodzakelijke monade en daarom 
onveranderlijk.223 God kent het wezen van alle dingen.224 Zijn voor-
stelling van de wereld is een verstandelijke en de wereld die hij zich 
voorstelt is een verstandelijke wereld. De voorstellingen van de toe-
vallige bezielde monaden zijn zinnelijk en de wereld die ze zich 
voorstellen is een zinnelijke wereld. God kent ook deze wereld om-
dat hij de harten van alle bezielde monaden doorgrondt, scrutator 
cordium.225 Deze god is alomtegenwoordig. 
 
KANTS KRITIEK - Kants god is van een heel andere orde dan die van 
de traditie waarin hij staat. In zijn beschouwingen bij Baumgartens 
handboek licht Kant toe dat god geen deel uitmaakt van de wereld.226 
De wereld is schepping en god is geen schepsel, hooguit schepper en 
schepsel van zichzelf. Toch stelt Baumgarten dat god als schepper 
het meest alomtegenwoordig is in de wereld.227 Kant verklaart deze 
alomtegenwoordigheid door erop te wijzen dat elke bezielde mona-
de zich bewust is van haar herkomst, en hiermee van de herkomst 
van alle andere monaden.228 Let wel, de herkomst van de monade is 
het niets: de monade is immers in het niets gehouden. Hieruit volgt 
dat de bezielde monade, als zijnde dat in het niets is gehouden, zich 
bewust is ook van het niets. In zijn magnum opus en inaugurale rede 
beschrijft Heidegger hoe ook het erzijn zich ‘bewust’ is van het niets. 
 
De monade is niet alleen gericht op haar verwerkelijking of toe-
komst, op de wereld en op zichzelf, maar ook op haar herkomst. 
Zowel in Baumgartens ontologie, kosmologie, psychologie als theo-
logie is het zijn van de bezielde monade, als het eigenlijke zijnde, ook 
een ‘zich uitstrekken in de tijd’. In de tijd streeft de monade ernaar in 
overeenstemming te zijn met haar natuur en met de wereld. Op deze 
harmonische gerichtheid op zichzelf, haar menigvuldigheid en het 
geheel berust het verenigende karakter van de monade.  
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2.5. HEIDEGGER EN DE TRADITIONELE THEOLOGIE 
Heideggers beschouwingen over de eenheid van logica en metafysica 
staan in het teken van wat Ferrié, de auteur van het commentaar op 
het Kantboek, Heideggers ‘esthetisering’ en ‘de-logicisering’ noemt. 
(2.5.1.) In zijn bespreking van de zevende dimensie, die handelt over 
de eenheid van logica en metafysica, gaat Heidegger ostentatief 
voorbij aan de traditionele rol van de theologie als schakel tussen 
logica en ontologie. (2.5.2.) 
 
2.5.1. HEIDEGGERS ‘ESTHETISERING’ EN ‘DE-LOGICISERING’ 
Heidegger gaat eraan voorbij dat Leibniz, in zijn kanttekening bij het 
manuscript van zijn aantekeningen over de scientia generalis, uit-
drukkelijk stelt dat logica en metafysica samenvallen dankzij de 
theologie. Deze veronachtzaming van de theologie kenmerkt Hei-
deggers bespreking van Leibniz’ oordeelsleer. Het is opmerkelijk dat 
deze veronachtzaming gepaard gaat met een veronachtzaming van 
het ‘niet’, dat alleen ‘kenbaar’ is voor de afgeleide aanschouwing, en 
het niets waarin de monade gehouden is. Deze veronachtzaming is 
wel te begrijpen: in de eerste fase gaat Heideggers aandacht vooral 
uit naar zijn ‘esthetisering’ en ‘de-logicisering’ van de traditie. 
 
Esthetisering - Zo stelt Heidegger in zijn Kantboek dat de goddelijke 
wetenschap niet berust op een ‘ik denk’. Gods verstand is geen den-
kend maar een aanschouwend verstand. God aanschouwt oorspron-
kelijk, wat zeggen wil dat door zijn aanschouwing de schepping tot 
aanzijn komt. Ook de schepping aanschouwt, zij het dat deze aan-
schouwing eindig is. Heidegger voegt eraan toe dat de eindigheid 
van de aanschouwing met zich meebrengt dat er ook gedacht moet 
worden.229 Het denken, bijvoorbeeld demonstratie en reconstructie, is 
secundair. Dit geldt ook voor de kennis van het niets. Het niets is niet 
met het denken gegeven maar is ‘iets’ waarover de afgeleide aan-
schouwing denkt. In zijn eindigheid ontkomt de afgeleide aan-
schouwing er niet aan zich vragen te stellen over het niets. Kennelijk 
heeft ze weet van dit niets: ze herinnert zich immers haar herkomst - 
al is het de vraag wat ‘weet hebben van’ en ‘herinneren’ in dit ver-
band betekenen. 
 
De-logicisering - In zijn cursus over de metafysische grondslagen van 
de logica waarschuwt Heidegger voor het misverstand dat erzijns 
zijnsverstaan gegeven is met een vrij zwevend ‘ik denk’. Het ver-
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staan van het zijn is gegeven met het ‘in de wereld zijn’. Omdat het 
in de wereld is, daarom ontkomt het erzijn er niet aan om zich met 
zijn eigen zijnswijze en de grote verscheidenheid aan andere zijns-
wijzen in de wereld te verstaan. Zoals Van Veghel, de auteur van een 
monografie over Heidegger en de theologische fundering van de fi-
losofie, stelt: erzijns wereld is in principe een open wereld.230 
 
2.5.2. PLAATS VAN DE THEOLOGIE 
In zijn esthetisering en de-logicisering laat Heidegger ruimte voor 
een ontologie (monade als zijnde), kosmologie (monade als zijnde in 
het geheel) en psychologie (bezielde monade). Er is geen ruimte voor 
de theologie. Heideggers metafysische fundering van de logica be-
rust niet op de met god gegeven eenheid van denken en zijn maar op 
het ‘in de wereld zijn’ van het erzijn. Toch haalt Heidegger omstreeks 
zijn eerste keerpunt de banden aan met de traditie, die hij waardeert 
om haar strenge begrippelijkheid en systematiek. Dit houdt in dat 
het onvermijdelijk is dat de theologie een rol zal spelen in zijn den-
ken, ook al is het de rol van de wetenschap waarvoor geen plaats is 
in zijn metafysica. Ik herinner nog eens aan Turnher, de auteur van 
een artikel over Heideggers theologische onthouding, die over Hei-
deggers banden met de traditie opmerkt dat de vraag naar het god-
delijke doorklinkt in al Heideggers cursussen en geschriften.231  
 
HEIDEGGER EN HET NIETS 
Minstens zo opmerkelijk als Heideggers zwijgen over de theologie is 
zijn zwijgen over het niets. Hij gaat voorbij aan Baumgartens stelling 
dat de monade niet te gronde gaat maar opgaat in het niets en dat de 
monade alleen maar kan ontstaan uit het niets.232 Vragen over het 
‘niet’ en niets laat hij onbeantwoord. Dit is zo opmerkelijk omdat het 
niets ook voor Heidegger geen onbekende is. Hij gaat in zijn cursus 
over Kants eerste Kritiek uitvoerig in op het ‘nu’, das Jetzt. Met het 
‘nu’ zijn het ‘niet meer’ en ‘nog niet’ gegeven.233 Heidegger spreekt in 
zijn magnum opus bovendien van de eindigheid van de tijdelijkheid. 
Deze eindigheid is een ‘zijn tot de dood’, Sein zum Tode.234 In deze 
dubbele betekenis, namelijk de eindigheid van het ‘nu’ en de eindig-
heid van het zijn, is ook het erzijn in het niets gehouden. Kennelijk 
heeft Heidegger nog te veel oog voor het niets in verband met erzijns 
eigenlijkheid en oneigenlijkheid. Eltgen stelt in zijn monografie over 
functie en differentie dat voor het eigenlijke erzijn de dood een 
zijnswijze is. Voor het oneigenlijke erzijn is de dood een werkelijk-
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heid onder andere werkelijkheden.235 De dood is het einde van 
‘niemand’. ‘Niemand’ is in dit verband geen ontkenning of privatief. 
Het verwijst naar het oneigenlijke erzijn dat eraan voorbijgaat dat 
erzijn een zijn is tot de dood.236 Het oneigenlijke erzijn staat in de we-
reld alsof het niet in het niets is gehouden. Het eigenlijke zijn heeft 
daarentegen wel weet van zijn zijn tot de dood.237  
 
Ook in Heideggers bespreking van het ‘nu’ klinkt door dat hij om-
streeks zijn eerste keerpunt het niets als herkomst en toekomst en het 
‘niet zijn’ in positieve zin opvat. Hoe staat dit Heideggeriaanse ‘niets’ 
tot het niets dat de eerste grond is van de monade? Aan deze vraag 
gaat, vanzelfsprekend, een andere vooraf. Is er wel plaats voor het 
beginsel van de grond in het denken van Heidegger? 
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3. UITWERKING  
 
De tweede fase van dit onderzoek (3.1.) handelt over het beginsel 
van de grond. Baumgarten bespreekt dit beginsel in zijn ontologie. 
Ook naar Heideggers opvatting maken de beginselen deel uit van de 
ontologie. Hij omschrijft de twee-eenheid van grond en zijn als een 
vrijheid tot grond. (3.2.) Bijzondere aandacht verdient zijn metonto-
logie. Sommigen menen dat deze wetenschap Heideggers substituut 
is voor de traditionele theologie. (3.3.) Dit roept de vraag op hoe de 
vrijheid tot grond staat tot de eerste grond. (3.4.)  
 
3.1. TWEEDE FASE 
In de eerste fase van Heideggers herhaling van Kant wisselen logica 
en metafysica van plaats: de metafysica wordt de plaats van de logi-
ca. In zijn commentaar op Heideggers Kantboek stelt de auteur, Fer-
rié, dat Heidegger in de tweede fase de tijd opvat als de plaats van 
het zijn.238 
  
3.2. BEGINSEL VAN DE GROND 
De beginselen zijn de derde dimensie van Leibniz’ oordeelsleer. Tra-
ditioneel maken ze deel uit van de ontologie. Heidegger benadrukt 
de betekenis van het beginsel van de grond wanneer hij omstreeks 
zijn eerste keerpunt spreekt van een ‘metafysica van het beginsel van 
de grond’.239 In zijn cursus over de metafysische grondslagen van de 
logica licht hij toe dat grond en zijn een twee-eenheid vormen: 
‘grond zijn’ is een hoofdkenmerk van het zijn.240 Anders gezegd, het 
beginsel van de grond is tevens het beginsel van het zijn. 
 
EERSTE GROND - Heidegger ontkent dat het theologische eerste een 
zijnde is. In een voetnoot in zijn cursus over de metafysische grond-
slagen van de logica gaat hij nog een stap verder wanneer hij stelt dat 
het geloof in een eerste zijnde, zoals de onbewogen beweger van de 
Griekse en de schepper van de Latijnse traditie, in wezen goddeloos-
heid is.241 Toch is ook in de traditie het eerste, namelijk dat wat een 
grond is zonder een grond te hebben, niet altijd een zijnde. In Baum-
gartens handboek gaat een dergelijk eerste vooraf aan de rest van 
zijn metafysica, te beginnen met de ontologie, die handelt over het 
zijnde als zijnde. (3.2.1.) Heidegger neemt hiervan nota in zijn cursus 
over de metafysische grondslagen van de logica maar gaat niet in op 
het bijzondere karakter van dit eerste. (3.2.2.) 
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3.2.1. BAUMGARTEN EN DE BEGINSELEN  
Baumgartens ontologie is geen wetenschap van het zijn maar van het 
zijnde. In deze zin is zijn algemene metafysica een passende voorbe-
reiding op de bijzondere metafysica, die over bepaalde zijnden han-
delt, zoals de schepping, de mens en zijn onsterfelijke ziel, en de 
schepper.242  
 
ZIJNDE – Baumgarten omschrijft het zijnde als iets dat bepaalbaar is 
wat het ‘werkelijk zijn’ betreft.243 ‘Werkelijk zijn’, in het vervolg: be-
staan, en zijnde zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden: het zijnde 
bestaat. De algemene bepalingen van het zijnde, ens, verdeelt Baum-
garten onder in inwendige, interna, en uitwendige, relativa.244 De in-
wendige bepalingen verdeelt hij verder onder in bepalingen die op 
alle zijnden van toepassing zijn, universalia, en bepalingen waarvan 
of de een of de ander van toepassing is, disiunctiva.245 Tot de bepalin-
gen die op alle zijnden van toepassing zijn, rekent Baumgarten onder 
andere het ene, unum, ware, verum, en volkomene, perfectum. Het 
zijnde is één omdat de wezenlijke bepalingen ervan onafscheidelijk, 
inseparabile, zijn.246 Het is waar omdat deze bepalingen deel uitmaken 
van een en dezelfde ordening, identitas ordo.247 Het is volkomen om-
dat de bepalingen ervan met elkaar in overeenstemming zijn, consen-
tire.248 
 
‘ZIJN KUNNENDE’ – Baumgarten verbindt begin- en eindpunt van zijn 
handboek via een strak opgebouwd betoog. Van het leegste begrip 
van het zijnde, het zijnde als zijnde, redeneert hij stap voor stap toe 
naar het volste begrip ervan: het hoogste zijnde.249 Van deze proce-
dure wijkt Baumgarten af wanneer hij in zijn ontologie eerst het mo-
gelijke, possibile, en later pas het zijnde, ens, behandelt. Wanneer hij 
over het mogelijke spreekt, stelt Baumgarten ook het zijn aan de or-
de. Zo omschrijft hij het mogelijke als dat wat al of niet kan zijn. Wat 
al of niet kan zijn, gaat vooraf aan het zijnde dat het ene, ware en 
volkomene is. Heidegger noemt het mogelijke ook het ‘zijn kunnen-
de’, Seinkönnende. Dit ‘zijn kunnende’ is algemener dan het zijnde.250 
Toch is het niet het eerste. Naar Baumgartens opvatting gaat aan het 
‘zijn kunnende’ het niets van de tegenspraak vooraf. Naar Kants op-
vatting heeft het niets meerdere betekenissen. Heidegger omschrijft 
het niets van de tegenspraak als dat wat niets gemeen heeft met het 
zijn, dit wil zeggen met het zijn van het zijnde. 
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BEGINSEL VAN DE TEGENSPRAAK 
De mathematische opbouw van zijn handboek verplicht Baumgarten 
antwoord te geven op de vraag wat het ‘zijn kunnende’, in het ver-
volg: ‘zijnde’, mogelijk maakt. Baumgarten voldoet aan deze eis 
wanneer hij zijn handboek aanvangt met wat hij het eerste in absolu-
te zin, absolute primum, beginsel noemt, namelijk het beginsel van de 
tegenspraak.251 Wat zichzelf niet tegenspreekt, en dus òf is òf niet is, 
is mogelijk. In zijn cursus over de hoofdvraag van de filosofie noemt 
Heidegger het ‘zijnde’, met een verwijzing naar de oorsprong ervan, 
ook wel het non-contradictorium, dat wat geen tegenspraak bevat.252  
 
OVERIGE BEGINSELEN - Het beginsel van de tegenspraak is ook als be-
ginsel het eerste. Baumgarten leidt er de andere grondbeginselen uit 
af. Het ‘zijnde’ is, zij het niet in absolute zin maar in de zin dat het al 
of niet kan zijn. Meer mogelijkheden zijn er niet: iets is of is niet. Ook 
dit is een beginsel. Het heet het beginsel van de uitgesloten derde.253 
Het beginsel van de tegenspraak ligt ook ten grondslag aan Baum-
gartens beschrijving van het beginsel van de identiteit. In bevesti-
gende zin luidt dit: al het mogelijke is dat wat het is.254 
 
NEGATIEVE NIETS - Het niets van het beginsel van de tegenspraak is 
het uitgangspunt van Baumgartens metafysica. Dit is Baumgartens 
tijdgenoten niet ontgaan. Hierover handelt een anonieme recensie 
van Baumgartens handboek uit 1742. Baumgarten begint volgens de 
recensent bij wat hij in zijn recensie het negatieve niets, nihil negati-
vum, noemt, of dat wat van zichzelf onmogelijk is, om hieruit de idee 
van het mogelijke, possibile, af te leiden. De recensent voegt eraan toe 
dat Baumgarten ook het beginsel van de tegenspraak afleidt uit het 
onmogelijke.255 Dit is merkwaardig omdat Baumgarten zelf geen on-
derscheid maakt tussen een beginsel en datgene waarvan het het be-
ginsel is. Het beginsel is immers slechts de omschrijving van datgene 
waarvan het het beginsel is. 
 
OORSPRONKELIJKE NIETS – Overigens, anders dan Baumgarten stelt, is 
het niets van de tegenspraak niet het negatieve niets, nihil negativum, 
in de zin van het absoluut onbepaalde. Het niets van de tegenspraak 
is het onbepaalbare. Het is niet nul, 0 = A + non-A, zoals Baumgarten 
veronderstelt.256 Het niets van de tegenspraak is tevens wel en niet, 
en in deze zin onvoorstelbaar, irrepraesentabile. ‘Wel zijn’ en ‘niet zijn’ 
vormen geen werkelijke maar een logische tegenstelling in Kantiaan-
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se zin: A en non-A compenseren elkaar immers niet. Bovendien, 
hoewel het niets van de tegenspraak onvoorstelbaar is, is het naar 
Baumgartens opvatting wel kenbaar, namelijk aan zijn gevolgen. Het 
is de bron van waarheid en schijn: een tegenspraak is waarlijk of 
schijnbaar een tegenspraak.257 Het niets van de tegenspraak is ook de 
bron van het onverborgene en verborgene: een tegenspraak is een 
openlijke of verhulde tegenspraak. Wanneer een tegenspraak waar 
en bovendien openbaar is dan is ze de bron van het ongerijmde.258 
Dit niets is zeker geen nihil negativum, aldus Heidegger.259 Als bron is 
het eerder een nihil originarium, een oorspronkelijk niets, naar analo-
gie van het Kantiaanse begrip ens originarium. 
 
KANT EN HET NIETS 
Baumgartens omschrijving van het niets van de tegenspraak roept 
vragen op, onder andere de vraag hoe het niets de oorsprong kan 
zijn van iets. Wat ‘is’ het niets van de tegenspraak? Kant behandelt in 
zijn proefschrift uitspraken zoals ‘niets is tevens wel en niet’. Hij 
verwijst uitdrukkelijk naar Baumgartens handboek. ‘Niets is tevens 
wel en niet’ betekent naar Baumgartens opvatting: ‘het niets is dat 
wat tevens wel en niet is’. Dit is onjuist, volgens Kant. De uitspraak 
‘wat tevens wel en niet is, is niets’ is wel juist. Het niets kan geen on-
derwerp, en dus iets, zijn. Het kan wel deel uitmaken van het gezeg-
de.260  
 
ABSOLUTE EN RELATIEVE PLAATS VAN HET ‘IS’ - In zijn cursus over de 
grondproblemen van de fenomenologie verwijst Heidegger naar 
Kants verhandeling over de enig mogelijke grond voor een bewijs 
van het bestaan van god. Heidegger vraagt zich af welk onderscheid 
Kant maakt tussen het ‘is’ in bijvoorbeeld de uitspraak ‘god is al-
machtig’, en het ‘is’ in de uitspraak ‘god is’.261 Kant stelt in zijn ver-
handeling dat het ‘is’ in de uitspraak ‘god is almachtig’ een betrek-
king beschrijft, in dit voorbeeld de betrekking tussen god en almacht. 
Het ‘is’ heeft hier een relatieve plaats. Het ‘is’ duidt aan dat een posi-
tieve bepaling van iets, bijvoorbeeld almacht, een mogelijkheid is van 
dit iets. De uitspraak ‘god is’, in de zin van ‘god bestaat’, verwijst 
echter naar het werkelijk zijn van god. Het ‘is’ heeft hier een absolute 
plaats.262 
 
MEERDERE BETEKENISSEN VAN HET NIETS - Kant ontkent in zijn proef-
schrift dat het ‘is’ in uitspraken over het niets een absolute plaats kan 
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innemen. In een monografie over het niets bij Kant bespreekt de au-
teur, Mayz Vallenilla, achtereenvolgens het niets als verstandsding, 
als privatief, als verbeeldingsding, en als het onmogelijke.263 Kant 
maakt in zijn beschouwingen bij Baumgartens handboek hetzelfde 
onderscheid. Het verbeeldingsding, ens imaginarium: een vorm die 
geen ding is. Verstandsding: wat denkbaar maar niet bestaanbaar is. 
Onmogelijke: wat noch denkbaar noch bestaanbaar is. Privatief: ver-
wijst naar het ‘niet zijn’ van iets.264 Het is opmerkelijk dat Kant, net 
zoals Baumgarten, het niets van de tegenspraak opvat als een werke-
lijke tegenstelling. De eenheid van ‘wel zijn’ en ‘niet zijn’ is gelijk aan 
nul.265 Voor het niets als het oorspronkelijke niets is er in zijn op-
somming geen plaats.  
 
HEIDEGGER EN HET NIETS  
Heidegger gaat een stap verder dan Kant. Hij stelt dat op het niets 
van de tegenspraak geen ‘is’ van toepassing is, in absolute noch in 
relatieve zin. In zijn cursus over de hoofdvraag van de filosofie om-
schrijft Heidegger het niets van de tegenspraak als dat wat niet aan 
het zijn onderworpen is en niets met het zijn gemeen heeft.266  
 
‘NIETS GEMEEN MET HET ZIJN’ - Heidegger doelt hier op het zijn van het 
zijnde als grond: het is onmogelijk om van het zijn te zeggen dat het 
de grond is van het oorspronkelijke niets. Ter toelichting: Het niets 
van de tegenspraak keert terug in Baumgartens beschrijving van het 
beginsel van de grond: niets is zonder grond, nihil est sine ratione.267 
Baumgarten omschrijft ‘grond’ als datgene waaraan kenbaar is 
waarom iets is.268 Hij voegt eraan toe dat al wat is een grond heeft, en 
dat de grond ervan niet niets is. Baumgarten redeneert als volgt: Er is 
altijd iets waaraan kenbaar is waarom een zijnde is. Als er niets van 
dien aard is dan is het in strijd met het beginsel van de tegenspraak 
om te zeggen dat er iets is in absolute zin.269 Het niets, dat tevens wel 
en niet is, heeft niets gemeen met het zijn omdat het zonder grond is. 
Er is niets waaraan kenbaar is waarom het niets is. Overigens, de 
traditionele omschrijving (‘wat tevens wel en niet is’) wekt de vol-
strekt onjuiste indruk dat dit niets toch iets is, dit wil zeggen toch het 
zijn als grond heeft. Hier staat tegenover dat deze omschrijving wel 
duidelijk aangeeft dat als het ‘tevens wel en niet zijn’ niet van toe-
passing is, dat dan het ‘al of niet zijn’ van het ‘zijnde’ mogelijk is. Ik 
kom hierop terug.  
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3.2.2. HEIDEGGER EN HET BEGINSEL VAN DE GROND 
Naar Baumgartens opvatting is het niets van de tegenspraak het be-
ginsel van het ‘zijnde’. Er is bovendien niets algemener dan dit niets. 
Het niets is immers zonder grond. Volgt hieruit dat dit niets het theo-
logische eerste is? 
 
BEGINSEL - Heidegger omschrijft in zijn cursus over de hoofdvraag 
van de filosofie ‘beginsel’ als dat waarnaar alle zijnden zich richten. 
Hij maakt, in navolging van Kant, onderscheid tussen grond en aan-
vang:270 van nature richt het zijnde zich al bij zijn aanvang naar iets 
dat algemener is. 
 
GROND - In zijn cursus over de metafysische grondslagen van de lo-
gica omschrijft Heidegger het begrip grond. Hij verwijst naar Aristo-
teles. Aristoteles plaatst een isgelijkteken tussen grond en oorzaak, 
ai)ti/a, en ook tussen grond en beginsel, a)rxh\. Oorzaak verwijst naar 
een externe invloed en beginsel naar een interne. Zo valt een appel 
van de boom omdat de tak beweegt waaraan hij hangt maar ook 
omdat hij een door zwaartekracht bepaald ding is.271 Oorzaak en be-
ginsel zijn naar Heideggers opvatting terug te vinden in Aristoteles’ 
ontologische en theologische beschrijving van het eerste.272 Enerzijds 
is het eerste de natuur van iets. Anderzijds is het eerste dat waardoor 
iets werkelijk is wat het kan zijn. Heidegger stelt vervolgens dat in de 
Latijnse traditie grond, ratio, de plaats inneemt van het eerste in de 
Griekse traditie. Ook in de Latijnse traditie verwijst ‘grond’ zowel 
naar een interne als naar een externe invloed. 
 
HIËRARCHIE – Door het beginsel op te vatten als het algemenere kent 
de traditie een hiërarchie van gronden. Denk aan Aristoteles’ hoogst 
in aanzien staande zijnde en aan Baumgartens volste begrip van het 
zijnde. Het is de vraag of het eerste ook voor Heidegger in hiërarchi-
sche zin het eerste is. 
 
HIËRARCHIE VAN GRONDEN 
Heidegger sluit zich in eerste aanleg aan bij de traditionele opvatting 
dat het beginsel van iets algemener is dan dit iets. In zijn cursus over 
de hoofdvraag van de filosofie voegt Heidegger eraan toe dat mocht 
de traditionele ontologie erin slagen het leegste begrip van het zijnde 
uit het niets af te leiden, dat het dan mogelijk is het zijnde nauwkeu-
rig te omschrijven.273 Deze ‘procedure’, die Heidegger eerst nog 
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volgt, voert hem van het zijnde naar het zijn, en ten slotte naar het 
niets, dit wil zeggen naar ‘iets' waarvoor geldt dat er niets is dat al-
gemener is. In zijn cursus over de hoofdvraag van de filosofie rede-
neert hij als volgt: Het zijn is algemener dan het zijnde waarvan het 
de grond is.274 Hieruit volgt dat de grond van het zijn ook ‘iets’ moet 
zijn dat algemener is. Dit algemenere kan niet het zijn zelf of een 
zijnde zijn.275 Het is iets aan gene zijde van het zijn, en in deze zin 
niets. Hieruit volgt dat wie het zijnde wil terugvoeren op een alge-
mener beginsel er uiteindelijk niet aan ontkomt om te stellen dat het 
niets het beginsel is van het zijn, aldus Heidegger.276 Toch maakt hij 
in zijn cursus slechts een paar terloopse opmerkingen over het niets 
als het beginsel van het zijn. Speculatieve kwesties als deze leiden 
hem, naar eigen zeggen, af van het onderwerp dat hij wil bespreken: 
de grond van het zijnde, dit wil zeggen het zijn en de zijnswijze er-
van. Heidegger licht toe dat het nutteloos is te vragen waardoor en 
hoe het ongrijpbare niets van de tegenspraak begrepen kan wor-
den.277  
 
ERZIJN EN HET NIETS - In zijn cursus over de hoofdvraag van de filoso-
fie doelt Heidegger op het niets van de tegenspraak wanneer hij het 
niets het beginsel van het zijn noemt.278 De ongrijpbaarheid van dit 
niets is betrekkelijk. Heidegger redeneert immers volledig in de lijn 
van Baumgarten wanneer hij stelt: of er een tegenspraak is of niet 
bepaalt of er een zijnsmogelijkheid is of niet.279 Ook moet Heidegger 
toegeven dat het beginsel van de tegenspraak de bron is van erzijns 
zijnsverstaan. In zijn cursus over de hoofdvraag van de filosofie licht 
hij toe, in navolging van Aristoteles, dat de mens alleen maar mens 
kan zijn omdat iets aan zichzelf gelijk is. Op grond van het beginsel 
van de identiteit bestaat de mens in de taal en in het zijnsverstaan, en 
is hij geen plantaardig wezen. Anders gezegd, het beginsel van de 
identiteit maakt naar Heideggers opvatting deel uit van de bestaans-
structuur van erzijn.280 Nu is het beginsel van de identiteit slechts de 
positieve verwoording van het beginsel van de tegenspraak.281 Hier-
uit volgt dat ook het ongrijpbare niets van de tegenspraak deel uit-
maakt van de bestaansstructuur van erzijn. In deze zin is het beginsel 
van de tegenspraak het eerste beginsel van een open metafysica. Dit 
heeft gevolgen voor de betekenis van het begrip beginsel of grond. 
 
BETEKENIS VAN ‘GROND’ 
In de door Heidegger in eerste aanleg geschetste hiërarchie van 
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gronden is het zijn algemener dan het zijnde, het niets algemener dan 
het zijn, en is er niets algemener dan het niets zelf. De plaats van dit 
niets als het oorspronkelijke niets is de plaats van de onbewogen be-
weger in Aristoteles’ metafysica en die van god in Baumgartens 
handboek.  
 
VAN GRADUEEL NAAR PRINCIPIEEL - Onbewogen beweger en god zijn, 
zoals alle onderwerpen van de bijzondere metafysica, zijnden, ook al 
zijn ze het hoogst in aanzien staande zijnde. Heidegger verwijt Aris-
toteles dat deze geen rekening houdt met het feit dat de grond van 
iets van een heel andere orde is dan datgene waarvan het de grond 
is. Het verschil tussen grond, ratio, en datgene waarvan het de grond 
is, rationatum, is niet gradueel maar principieel. Het niets is niet het 
algemenere maar het geheel andere. Hieruit volgt dat er in Heideg-
gers metafysica uiteindelijk geen plaats is voor een hiërarchie van 
zijnde, zijn en niets.  
 
GANGBARE OPVATTING VAN ‘GROND’ – Dit roept de vraag op of het 
beginsel van de grond voor Heidegger wel een even dwingend ka-
rakter heeft als voor Baumgarten. Zo vraagt Heidegger zich in zijn 
cursus over de hoofdvraag van de filosofie af of het zijnde en het zijn 
wel op het niets kunnen berusten.282 Kan het niets, dat van een heel 
andere orde is, wel het eerste zijn, en zo ja in welke zin? In zijn cur-
sus over de metafysische grondslagen van de logica maakt Heideg-
ger onderscheid tussen wat hij de gangbare en de niet gangbare om-
schrijving van het beginsel van de grond noemt. Volgens de gangba-
re omschrijving luidt het beginsel immers: niets is zonder grond, nihil 
est sine ratione.283  
 
NIET GANGBARE OPVATTING VAN ‘GROND’ - Naar Heideggers opvatting 
handelt het beginsel van de grond niet alleen over het waarom van 
het zijnde maar ook over het waarom van het zijn.284 De niet gangba-
re omschrijving van het beginsel van de grond luidt in Heideggers 
interpretatie van Leibniz’ aanvulling op zijn verhandelingen over het 
menselijke verstand: “De Grond is in de Natuur, waarom iets bestaat 
liever dan niets. Het is het gevolg van dat grote beginsel, dat niets is 
zonder een grond, zoals er zelfs een grond behoort te zijn waarom dit 
bestaat liever dan dat.”285 ‘Grond’ is datgene waaraan kenbaar is 
waarom iets vrij is dit of dat ‘zijnde’ te zijn.286 Dit verdient toelich-
ting. 
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NATUUR - In zijn naoorlogse lezingen over het beginsel van de grond 
merkt Heidegger op dat ‘natuur’ in dit verband verwijst naar het 
wezen van iets, niet naar de stoffelijke natuur.287 In zijn beschouwin-
gen bij Baumgartens handboek licht Kant toe dat het logische wezen 
of de natuur van iets de logische grond is van alle bepalingen er-
van.288 De natuur van iets is het algemenere, is de zijnswijze van iets. 
Het beginsel van de grond houdt dus in dat het zijnde zich van zijn 
aanvang af richt naar zijn natuur of zijnswijze. 
 
‘LIEVER DAN’ - De niet gangbare opvatting van het beginsel van de 
grond berust, zoals Heidegger opmerkt, op het ‘liever dan’, potius 
quam. Dit ‘liever dan’ duidt naar zijn opvatting op een voorkeur, dit 
wil zeggen op een keuzemogelijkheid, en dus op een zekere vrijheid. 
De grond van een ‘zijnde’ is datgene waaraan kenbaar is waarom dit 
‘zijnde’ er de voorkeur aan geeft, Vorziehen, om te zijn in plaats van 
om niet te zijn.289  
 
‘VRIJHEID TOT GROND’ – De betekenis van ‘zijn’ is in dit verband 
meerduidig. In zijn cursus over de metafysische grondslagen van de 
logica verduidelijkt Heidegger zijn opvatting van het beginsel van de 
grond aan de hand van erzijns ‘omwille’. Het ‘omwille’ is wat Hei-
degger het oerverschijnsel van de grond noemt.290 Het erzijn ont-
werpt zich op zijn mogelijkheden. Aan deze mogelijkheden is ken-
baar waarom een ‘zijnde’ dit of dat zijnde is maar niet waarom het 
zus of zo is. Hoe het is, zus of zo, daarin is het ‘zijnde’ vrij. Heideg-
ger noemt de vrijheid van het ‘zijnde’ ook een vrijheid tot grond, 
Freiheit zum Grunde.291 Het ‘zijnde’ is vrij om te zijn wat het van natu-
re kan zijn. In de niet gangbare opvatting van het beginsel van de 
grond heeft ‘vrijheid tot grond’ ook een andere betekenis. Alleen het 
‘zijnde’ heeft de vrijheid al of niet verborgen te zijn. ‘Verborgen zijn’ 
is een zijnswijze die aan het ‘zijnde’ is voorbehouden. Uitsluitend 
voor het ‘zijnde’ geldt dat het als zijnde voor een erzijn nog niet, niet 
meer of tegenwoordig is. 
 
DUBBELE BETEKENIS VAN ‘VRIJHEID TOT GROND’ – Het ‘zijnde’ is vrij. 
Het kan van nature al of niet zijn en is dus vrij onverborgen of ver-
borgen te zijn. Deze leer van de vrijheid is omstreeks het eerste keer-
punt de drijvende kracht achter de ontwikkeling van Heideggers 
ontologie. Het antwoord op de vraag naar de grond van een ‘zijnde’ 
is het antwoord op de vraag naar het wezen van de vrijheid ervan. 
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Het ‘zijnde’ openbaart zich als het ‘er is’, omdat het vrij is verborgen 
of onverborgen te zijn. Dit of dat ‘zijnde’ is verder vrij zus of zo te 
zijn. 
 
3.3. HEIDEGGERS ONTOLOGIE 
Deelwetenschappen van Heideggers ontologie zijn de uit zijn mag-
num opus bekende analytica van erzijn (3.3.1.) en fundamentele onto-
logie (3.3.2.). Hieraan voegt Heidegger in zijn cursus over de metafy-
sische grondslagen van de logica een derde wetenschap toe: de me-
tontologie. Deze wetenschap verdient bijzondere aandacht omdat 
sommigen Heideggers metontologie opvatten als een substituut voor 
zijn theologie. (3.3.3.) 
 
3.3.1. ANALYTICA 
In zijn cursus over de metafysische grondslagen van de logica noemt 
Heidegger zijn analytica een propedeuse tot de metafysica van er-
zijn.292 Het onderwerp van deze propedeuse is het neutrale erzijn. 
‘Neutraal’ wil zeggen dat de analytica handelt over de vorm van er-
zijn. De vorm zelf bestaat niet. Ze is dat wat een erzijn van nature 
kan zijn, Mächtigkeit des Ursprunges.293 Zo is het kenmerkend voor een 
erzijn dat het een zijnde in het geheel is.  
 
NEUTRALE ERZIJN 
Heidegger bespreekt het neutrale erzijn in zijn cursus over de meta-
fysische grondslagen van de logica. Naar zijn opvatting verspreidt 
het neutrale erzijn zich, Zerstreuung, over het stoffelijke, bijvoorbeeld 
het lichamelijke. Het lichamelijke splijt zich vervolgens in het manne-
lijke en vrouwelijke. Heidegger spreekt ook van vermenigvuldiging, 
Mannigfaltigung. Verspreiding of vermenigvuldiging is niet het ge-
volg maar de oorzaak van de verschillen tussen verspreide erzijns.294 
Deze wonderlijke uiteenzetting maakt in elk geval wel duidelijk dat 
het erzijn een eigen natuur heeft en dat het van nature een zijnde in 
het geheel is. 
 
ZIJNDE IN HET GEHEEL 
Het wezen van de vrijheid van het neutrale erzijn stelt grenzen aan 
wat een erzijn kan zijn. Ook het geheel waarvan het deel uitmaakt, 
perkt erzijns mogelijkheden in. Zoals Heidegger in zijn cursus over 
de grondbegrippen van de metafysica stelt: een erzijn kan zich ont-
plooien voor zover zijn natuur en het geheel dit toestaan.295  
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GEWORPENHEID - In Heideggers magnum opus verwijst ‘geworpen-
heid’ onder andere naar het erzijn dat zich mee laat voeren door de 
oneigenlijkheid van het ‘men’.296 In zijn cursus over de metafysische 
grondslagen van de logica verstaat Heidegger onder ‘geworpenheid’ 
dat het erzijn zich laat dragen door iets wat het niet is, bijvoorbeeld 
het stoffelijke. Behalve van ‘zich laten dragen door’ spreekt Heideg-
ger ook van ‘zich identificeren met’. Zo is het niet ongebruikelijk dat 
het erzijn zich identificeert met de gehele stoffelijke natuur.297  
 
MYTHISCHE ERZIJN - Identificatie met het geheel is kenmerkend voor 
wat Heidegger in zijn cursus over de metafysische grondslagen van 
de logica het mythische erzijn noemt. Dit erzijn is zich niet bewust 
van zijn eigen zijnswijze. Het is zelfs onwetend van zijn onmiddellij-
ke identificatie met de stoffelijke natuur. Heidegger spreekt in dit 
verband van ‘enkelvoudigheid’, Einfachheit, en ‘zorg-loosheid’, ‘Sorg-
losigkeit’: het mythische erzijn waant zich één met de stoffelijke na-
tuur en gaat voorbij aan wat het kan zijn.298 
 
GELOOFSLEER – Heideggers beschrijving van het mythische erzijn 
verklaart hoe theologie als geloofsleer mogelijk is. In zijn cursus over 
de grondbegrippen van de metafysica stelt Heidegger dat een erzijn 
zich tot de natuur kan verhouden alsof deze overmachtig is.299 Hij 
licht dit toe in zijn inleiding in de filosofie. Het erzijn ervaart de or-
dening van de natuur als een goddelijke ordening. In het mythische 
erzijn betreft deze ervaring al wat is, ook het erzijn zelf. Zo kan het 
mythische erzijn zelfs de menselijke ziel als een macht ervaren, niet 
omdat de ziel zelf bij machte is om iets te bewerkstelligen maar uit-
sluitend omdat het erzijn houvast zoekt. Het mythische erzijn is zo 
overweldigd door het overmachtige dat het zichzelf niet meer her-
kent en zelfs de eigen ziel als een vreemde macht in het geheel er-
vaart.300 In zijn cursus over de grondbegrippen van de metafysica 
voegt Heidegger eraan toe dat het streven naar geborgenheid de 
bron is van alle geloofsleren. Het mythische erzijn ontwikkelt opvat-
tingen en handelingen, cultus en ritus, met als doel het overmachtige 
te bezweren. Heidegger wijst erop dat het de tragiek is van dit erzijn 
dat deze bezweringsmethoden deel gaan uitmaken van het over-
machtige waartegen ze het moeten beschermen.301 
 
GODDELIJKE GEHEEL – Het mythische erzijn, dat onbeschut is in de 
wereld, zoekt beschutting. Slechts het geheel waarvan het deel uit-
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maakt, kan beschutting bieden. Het mythische erzijn stelt zich in zijn 
geloofsleer dit geheel voor als eerste grond. In zijn inleiding in de 
filosofie licht Heidegger toe dat ‘goddelijk’, ei/on, de vorm is van het 
geheel.302 Denk in dit verband aan Heideggers vertaling van een pas-
sage uit Boek VI van Aristoteles’ metafysica. Naar Aristoteles’ opvat-
ting is het theologische eerste een oorzaak, namelijk van de manifes-
taties van de goddelijke zijnden. Heidegger gaat voorbij aan de oor-
zaak en beperkt zich tot de vaststelling dat het goddelijke zich open-
baart in het manifeste zijnde. Het geheel van het manifeste zijnde is 
goddelijk. Vedder, de auteur van een monografie over de voorlopig-
heid van het denken, merkt op dat de leer van de twee-eenheid van 
grond en zijn een pantheïsme is.303 In zijn cursus over de begrippen 
van de metafysica antwoordt Heidegger dat pantheïsme geen meta-
fysisch begrip is.304 Als het geheel al goddelijk is in deze zin dan is 
het dit omdat het erzijn houvast kan bieden. Anders gezegd, ‘godde-
lijk’ is in de ogen van het mythische erzijn dat wat houvast kan bie-
den. Hieruit volgt dat voor dit erzijn het geheel het eerste is, zij het 
niet het eerste van de theologia rationalis maar van de geloofsleer, theo-
logia revelata. 
  
3.3.2. FUNDAMENTELE ONTOLOGIE 
Heideggers invoering van het begrip vrijheid heeft opmerkelijke ge-
volgen voor de betekenis van ‘grond’ en ‘zijn’. Welke gevolgen staat 
Heidegger niet altijd even helder voor ogen. Illustratief is zijn radica-
le en universele opvatting van het zijn in zijn cursus over de metafy-
sische grondslagen van de logica.305 
 
RADICALISERING 
Omdat de vorm, bijvoorbeeld van het zijn, gegeven is met de oor-
spronkelijke aanschouwing, daarom hoeft de Latijnse traditie niet te 
vragen naar de grond ervan. Heidegger stelt deze vraag wel. Hij ra-
dicaliseert, naar eigen zeggen, de vraag naar het zijn wanneer hij de 
vraag naar het verstane zijn opvat als de vraag naar de tijd.306 Zo om-
schrijft Heidegger in zijn cursus over de metafysische grondslagen 
van de logica het zijn als een zijn in de tijd, bijvoorbeeld als een ‘te-
genwoordig zijn’.307 Hiermee treedt Heidegger in de voetstappen van 
de Griekse traditie, die de gebieden van het zijn indeelt naar de tijd: 
iets is in de tijd, buiten de tijd of boven de tijd. Hij verwijst ook naar 
het a priori, de idee en de gebeurtenis als voorbeelden van de eenheid 
van zijn en tijd. 
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‘A priori’ - In zijn cursus over de metafysische grondslagen van de 
logica legt Heidegger een onmiddellijk verband tussen zijn en tijd. 
Hij vat zijn en tijd op als een twee-eenheid. Beide zijn verenigd in het 
a priori. Wie vraagt naar het zijn als a priori, die vraagt naar het erzijn 
als subject, dit wil zeggen naar erzijns voorontologische zijnsver-
staan.308 Zoals het neutrale erzijn de vorm is van het verspreide er-
zijn, zo is het voorontologisch verstane zijn de vorm van het zijn. Het 
feit dat het zijn altijd al verstaan is, onafhankelijk van het zijnde, 
duidt er volgens Heidegger op dat het, zoals alle vormen, op zichzelf 
staat.309  
 
Herinnering - In dit verband verwijst Heidegger naar Plato’s opvat-
ting dat kennis van de ideeën een herinnering is. Ook het beeld van 
de herinnering verwijst naar een onmiddellijk verband tussen zijn en 
tijd. Heidegger past dit beeld toe op het voorontologische zijnsver-
staan wanneer hij stelt dat het erzijn zichzelf herinnert. Het herinnert 
zich dat het een zijnde is dat zijn eigen zijn verstaat en zich vanuit dit 
verstaan tot andere zijnden verhoudt.310  
 
‘Wandelen met god’ - Heidegger omschrijft de platoonse herinnering 
als dat wat de menselijke ziel zag toen ze nog met god wandelde.311 
Hij voegt er onmiddellijk aan toe dat er in de metafysica geen plaats 
is voor uitdrukkingen zoals ‘wandelen met god’. Plato kan het ver-
staan van de vormen alleen in mythen verwoorden. Het verband dat 
hij legt tussen de menselijke ziel, haar herinneringen en het duiden 
ervan door mythen is geen toevallig verband. De mens is het enige 
wezen dat het zijn verstaat en wil verstaan, als het moet door middel 
van mythen, aldus Heidegger. In Heideggers beeld van de mens die 
wandelt met god schemert door dat de oorspronkelijke aanschou-
wing model staat voor zijn leer van het voorontologische zijnsver-
staan. De oorspronkelijke aanschouwing is echter niet meer dan een 
voorbeeld. Het verstane zijn is naar Heideggers opvatting geen her-
innering aan wat een bovenzinnelijk wezen aanschouwt maar aan 
het zijn van erzijn zelf. Heideggers radicalisering van het zijn mondt 
uit in de opvatting dat de vorm van alle zijn besloten ligt in het zijns-
verstaan van het eindige erzijn, en dus ook in deze zin is opgenomen 
in de tijd. 
 
Gebeurtenis – Ten slotte is er nog Heideggers leer van de oergebeurte-
nis, in het vervolg: gebeurtenis, die het zijn in de tijd plaatst. In zijn 
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cursus over de metafysische grondslagen van de logica verwoordt 
Heidegger de twee-eenheid van zijn en tijd als volgt: in de gebeurte-
nis, Ereignis herkent het erzijn het ‘er is’ van het ‘zijnde’ als het ‘te-
genwoordig zijn’ van dit of dat zijnde.312 Het is duidelijk dat alleen 
deze opvatting van de twee-eenheid van zijn en tijd volledig recht 
doet aan Heideggers leer van de vrijheid tot grond. 
  
UNIVERSALISERING 
De vraag naar het zijn van het zijnde slaat uiteindelijk om in de vraag 
naar het voorontologisch verstane zijn, naar het leegste begrip van 
het zijn. Naar Heideggers opvatting is deze omslag, Umschlag, on-
ontkoombaar.313 Niemand ontkomt eraan de vraag te stellen hoe het 
denkbaar is dat erzijns verstaan van het eigen zijn een verstaan is van 
de vorm van alle zijn, bijvoorbeeld in de gebeurtenis.314 
 
DIMENSIES VAN HET ZIJN - In zijn cursus over de metafysische grond-
slagen van de logica stelt Heidegger dat wie vraagt naar het zijn, 
vraagt naar de dimensies ervan: hoofdgeleding, ontologische diffe-
rentie, verhouding tussen regionaliteit en universaliteit, en betrok-
kenheid op waarheid.315  
 
Hoofdgeleding - Het onderscheid tussen zijnswijze, essentia, en zijn, 
existentia, is de hoofdgeleding van het zijn. Op deze geleding berust 
Heideggers analytica. Hierin beschrijft hij immers de verhouding 
tussen het neutrale en het verspreide erzijn. Het neutrale erzijn is een 
zijnswijze en het zijn van een erzijn is een ‘werkelijk zijn’ of bestaan.  
 
Ontologische differentie - Ontologische differentie is de naam die Hei-
degger geeft aan het onderscheid tussen zijn en zijnde. Deze zijn van 
elkaar afhankelijk, ook al is het zijn van een heel andere orde dan het 
zijnde.  
 
Regionaliteit - In zijn cursus over de metafysische grondslagen van de 
logica stelt Heidegger vast dat het zijn ‘geregionaliseerd’ is. De 
zijnswijzen zijn heel divers. Zo verwijst ‘ding’ niet alleen naar een 
stoffelijk iets, zoals een steen, maar ook naar bijvoorbeeld natuurver-
schijnselen, historische gebeurtenissen en kunstwerken. Deze totaal 
verschillende dingen hebben met elkaar gemeen dat ze zijn, zij het op 
hun volstrekt eigen wijze. Het zijn echter dat alle dingen met elkaar 
gemeen hebben, namelijk het universele zijn, is het voorontologisch 
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verstane zijn. Denk in dit verband aan de bespreking van het a priori. 
 
GESPLETENHEID VAN HET ZIJN - Heideggers streven naar een open me-
tafysica door radicalisering en universalisering van het zijn mondt in 
zijn cursus over de metafysische grondslagen van de logica uit in de 
volgende omschrijving van de verhouding tussen het universele zijn, 
zijnswijzen en het zijnde: Het zijnde ‘is er’, of er nu een erzijn is of 
niet. Het zijn is ontologisch, wat zeggen wil dat er geen zijn is als er 
geen erzijn is. Pas wanneer een erzijn vaststelt dat er een ‘er is’ is, pas 
dan kan het ‘zijnde’ tonen dat en wat het is.316 Het is merkwaardig 
dat Heidegger het zijn universaliseert en tegelijkertijd onderscheid 
maakt tussen het ‘zijn’ van het ‘zijnde’ en het zijn van het zijnde. Er is 
een kloof tussen het ‘zijn’ van het in het niets gehouden ‘zijnde’ en 
het door erzijn verstane zijn van het zijnde. Het gebeuren van het ‘er 
is’ is pas het gebeuren van het zijn in de tijd als een erzijn het ‘er is’ 
verstaat als een zijn. Deze gespletenheid van het zijn is het gevolg 
van het feit dat Heideggers fundamentele ontologie op twee gedach-
ten hinkt: de leer van de vrijheid tot grond van het in het niets ge-
houden ‘zijnde’ en de leer van het voorontologisch verstane zijn. Het 
is onvermijdelijk dat Heidegger omstreeks zijn eerste keerpunt 
nieuwe wegen in moet slaan, ook al staat hem niet altijd duidelijk 
voor ogen welke. Deze onzekerheid klinkt door in zijn beschrijving 
van de metontologie.  
 
3.3.3. METONTOLOGIE 
In zijn cursus over de metafysische grondslagen van de logica stelt 
Heidegger dat de ontologie meer omvat dan een analytica en fun-
damentele ontologie. De fundamentele ontologie geeft antwoord op 
de hoofdvraag: de vraag naar het zijn. Ze laat echter buiten be-
schouwing dat er geen zijn is zonder zijnden die ‘er’ zijn, Seiendes im 
Da.317 Zijn is immers het zijn van een zijnde in het geheel. Heidegger 
noemt de wetenschap die handelt over het zijnde in het geheel me-
tontologie. De metontologie maakt niet langer dan één semester deel 
uit van zijn ontologie. Ze speelt geen rol meer na Heideggers cursus 
over de metafysische grondslagen van de logica. Toch verdient ze 
bijzondere aandacht in dit onderzoek dat handelt over de plaats van 
de theologie. Sommigen leggen een rechtstreeks verband tussen Hei-
deggers belangstelling voor het zijnde in het geheel en de plaats van 
de theologie in zijn metafysica. 
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IS DE METONTOLOGIE EEN THEOLOGIE? – Zijn is het zijn van een zijnde 
in het geheel. Deze stelling markeert, naar Heideggers zeggen, de 
omslag in zijn ontologie: de fundamenteel ontologische vraag naar 
het zijn slaat om in de metontologische vraag naar het zijnde in het 
geheel.318 Fundamentele ontologie en metontologie zijn via hun keer-
punt met elkaar verbonden. Heidegger omschrijft ‘metontologie’ ook 
wel als de concretisering van de ontologische differentie, dit wil zeg-
gen van de manier waarop het zijnsverstaan zich voltrekt. Wat hij 
hieronder verstaat, is voor meerderlei uitleg vatbaar. Zo spreekt 
Heidegger terloops eerst van ethiek en later van de kunst van het 
existeren als een jacht naar echte mogelijkheden. De opvattingen lo-
pen dan ook uiteen over het eigenlijke onderwerp van de metontolo-
gie, en in het bijzonder over het verband tussen metontologie en the-
ologie. Sommigen zien geen, anderen zien een mogelijk en weer an-
deren zien een onmiddellijk verband. 
 
GEEN VERBAND 
Von Herrmann, de auteur van een monografie over de grondpro-
blemen van de fenomenologie, ziet geen enkel verband tussen 
metontologie en theologie. Heideggers analytica mondt zijns inziens 
uit in een fundamentele ontologie. Deze ontologie vraagt naar het 
zijn en komt al vragend uit bij het zijn van het zijnde. De wetenschap 
van het zijn van het zijnde is Heideggers metafysische ontica of 
metontologie. De metontologie handelt over wat Heidegger in zijn 
magnum opus omschrijft als de regionale indeling van het geheel van 
het zijnde.319 In alle regionen van zijn bestaan is het erzijn met andere 
zijnden, Mitsein. Dit roept de vraag op naar de betrekkingen tussen 
het erzijn en deze zijnden, en tussen deze zijnden onderling. 
Analytica en fundamentele ontologie geven hierop geen antwoord. 
De metontologie doet dit wel. Wat ontbreekt in Heideggers magnum 
opus, bijvoorbeeld ethiek, politicologie of sociologie, maakt 
Heidegger bespreekbaar in het kader van zijn metontologie, aldus de 
auteur.320 
 
GEBEURTENIS - De metontologie krijgt uitsluitend een plaats in 
Heideggers cursus over de metafysische grondslagen van de logica. 
Von Herrmann wijt dit aan het feit dat Heideggers opvatting van het 
zijn verandert omstreeks het eerste keerpunt. In zijn denken gaat de 
gebeurtenis, Ereignis, overheersen. De gebeurtenis werpt het erzijn 
de waarheid van het zijn toe, Zuwurf.321 Het ‘er is’ van het ‘zijnde’ 



63 

maakt zich van het erzijn meester om voor dit erzijn waar in de 
betekenis van onverborgen te zijn. Zijn is onverborgen zijn of, en dit 
uitsluitend voor een erzijn, tegenwoordig zijn. 
 
‘GERICHTHEID OP’ - In dit verband keer ik terug naar de hiervoor 
genoemde vier dimensies van het zijn. Nog niet besproken is de 
betrokkenheid van het zijn op de waarheid. In zijn magnum opus 
omschrijft Heidegger ‘waar zijn’ als ‘onverborgen zijn’.322 Naar Hei-
deggers leer van de vrijheid tot grond is het ‘zijnde’ vrij om al of niet 
te zijn. Anders gezegd, het ‘zijnde’ is vrij om waar, in de betekenis 
van onverborgen, te zijn. Deze vrijheid heeft volgens Von Herrmann 
gevolgen voor Heideggers opvatting van erzijns intentionaliteit. Het 
erzijn maakt zich in zijn gerichtheid op iets niet meester van dit iets, 
het omgekeerde is waar: iets maakt zich van een erzijn meester om 
voor dit erzijn onverborgen of tegenwoordig te zijn. ‘Gerichtheid op’ 
is niet de gerichtheid van een subject op een object maar een 
gerichtheid op elkaar van alle delen van het geheel. Denk aan 
Baumgartens monadologische beschrijving van de wereld.  
 
Kortom, Von Herrmann vat in zijn monografie over de grondproble-
men van de fenomenologie de metontologie op als de wetenschap 
van het zijnde in het geheel. In deze zin is ze een ontologische of 
kosmologische maar zeker geen theologische wetenschap. Het ‘er is’ 
is de manifestatie van de vrijheid tot grond van het ‘zijnde’, en zeker 
niet een manifestatie van de theologische eerste grond. 
 
MOGELIJK VERBAND 
De metontologie krijgt een andere rol toebedeeld in een artikel van 
Turnher over Heideggers theologische abstinentie, Abstinenz. Absti-
nentie verwijst naar Heideggers zwijgen over het theologische eerste. 
Ondanks dit zwijgen, zo stelt de auteur, blijft Heidegger god zoeken, 
en wel in de omgeving van het goddelijke en in het bijzonder in de 
ontmoeting met het overmachtige. Omdat het erzijn met andere zijn-
den is daarom is het voorstelbaar dat het te midden van deze zijnden 
ook god ontmoet. De nadruk ligt hier op ‘voorstelbaar’. Turnher 
verwijst naar een voetnoot in Heideggers lezing over het wezen van 
de grond. In deze lezing stelt Heidegger, in navolging van Kant, dat 
de mogelijkheid om god te ontmoeten niet insluit dat god bestaat.323 
 
MYTHISCHE ERZIJN – Turnher belicht vooral de meer positieve kanten 
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van Heideggers beschrijving van het mythische erzijn. Als zijnde te 
midden van andere zijnden maakt het erzijn deel uit van een geheel. 
Dit geheel is het overmachtige dat het erzijn boven zijn alledaagsheid 
uit laat stijgen, het een andere kijk op de wereld biedt, en het veran-
dert.324 Door een isgelijkteken te plaatsen tussen het geheel en het 
overmachtige, of goddelijke, reserveert Turnher voor god een plaats, 
ook al heeft god als het overmachtige geen eigen zijnswijze of zijn. 
 
OERTRANSCENDENTIE - Toch zegt het mythische erzijn ‘god is’, in ab-
solute zin. Heideggers antwoord, in zijn cursus over de metafysische 
grondslagen van de logica, op de vraag of het erzijn hiermee recht 
doet aan het goddelijke geheel is verrassend. Hij erkent dat ‘er zijn’, 
als oorspronkelijke openheid, de bron is van het zijnsverstaan maar 
ontkent dat een erzijn de bron ervan is. Een erzijn heeft geen weet 
van het zijn, is het zijn vergeten. De bron, Quelle, van het zijnsver-
staan, dit wil zeggen van het verstaan van de vorm van het zijn, Idee 
des Seins, is de oertranscendentie, Urtranszendenz, van ‘er zijn’.325 
Heidegger bewandelt hier nog de oude weg, door te verwijzen naar 
‘er zijn’, maar treft voorbereidingen om een nieuwe weg in te slaan: 
door niet langer te spreken van erzijns zijnsverstaan. 
 
Het ‘er is’ van het ‘zijnde’ manifesteert zich in de oerstranscendentie, 
in het vervolg: transcendentie. Dit roept de vraag op hoe het erzijn 
tot de transcendentie staat. Is de transcendentie slechts ‘er zijns 
transcendentie’? Hoe staat ‘er zijns transcendentie’ tot de vrijheid tot 
grond van het ‘zijnde’? Het is onmiskenbaar dat de vragen die Hei-
deggers metontologie oproept ook nu weer ontologische en kosmo-
logische in plaats van theologische vragen zijn. Immers, in antwoord 
op de vraag of god is in absolute zin, verwijst het mythische erzijn 
naar het geheel of naar iets in het geheel waarvan het deel uitmaakt.  
 
ONMIDDELLIJK VERBAND 
In een artikel over het Duitse idealisme en Heideggers aanscherping 
van de metafysica legt de auteur, Grondin, een onmiddellijk verband 
tussen Heideggers metontologie en de theologie.326 Om te beginnen 
merkt hij op dat er in de westerse filosofie na Wolff een anti-
metafysische tendens is waar te nemen. Heidegger vormt hierop een 
uitzondering. Hij ziet zichzelf als metafysicus, zij het met een onder-
breking die duurt van na de voltooiing van zijn habilitatieschrift tot 
na de voltooiing van zijn magnum opus. In de jaren na de verschijning 
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van zijn magnum opus haalt Heidegger de banden met de metafysica 
weer aan, onder invloed van Kant.  
 
TWEE-EENHEID VAN ONTOLOGIE EN METONTOLOGIE – Hoewel Heideg-
gers opvatting van de metontologie meerduidig is, is Grondin ervan 
overtuigd dat de twee-eenheid van fundamentele ontologie en me-
tontologie geënt is op Aristoteles’ eerste filosofie, die zowel een onto-
logie als theologie omvat. De metontologie maakt niet de ethiek mo-
gelijk, zoals Heidegger oppert, of de ontmoeting met god, zoals an-
deren opperen, maar de vraag naar de eerste grond. Dit betekent niet 
dat de metontologie al omstreeks Heideggers eerste keerpunt een 
theologie is. De metontologie houdt een plaats open voor de theolo-
gie. De auteur veronderstelt dat de theologie deze lege plaats gaat 
innemen in de jaren dat Heidegger zijn bijdragen aan de filosofie 
schrijft, dit wil zeggen in de overgangsperiode tussen Heideggers 
eerste en tweede keerpunt. Grondin voegt eraan toe dat onder in-
vloed van Hölderlin Heideggers theologie zich ontwikkelt tot een 
negatieve theologie.  
 
Deze omschrijving van de metontologie als een open plaats voor de 
theologie doet denken aan Kants omschrijving van het noumenon: dat 
wat geen voorwerp is van zinnelijke aanschouwing. Op het nou-
menon zijn geen categorieën van toepassing. De voorstelling ervan 
blijft leeg, leer, en dient er alleen toe het zinnelijke te begrenzen en 
een plaats, Raum, open te houden voor iets dat ongrijpbaar is voor 
zowel de ervaring als het zuivere verstand, reine Verstand.327 De me-
tontologie is zelf geen theologie maar duidt aan dat er meer is dan 
een analytica en fundamentele ontologie, en is in deze zin een ‘meta-
ontologie’. Het ‘meer’ verwijst niet naar een theologia rationalis maar 
naar een theologia revelata, naar een negatieve theologie. Pogingen tot 
eenwording met god door te formuleren wat deze niet is, maken 
immers deel uit van een geloofsleer – en een geloofsleer geeft geen 
antwoord op de metafysische vraag naar het theologische eerste. 
 
3.4. METONTOLOGIE EN THEOLOGIE 
In de drie interpretaties van de metontologie klinkt door dat deze 
wetenschap, hoe ze ook omschreven wordt, eerder een ontologie of 
kosmologie is dan een theologie. Toch ziet Grondin, de auteur van 
het artikel over het Duitse idealisme en Heideggers aanscherping 
van de metafysica, een overeenkomst tussen Aristoteles’ twee-
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eenheid van ontologie en theologie en Heideggers twee-eenheid van 
fundamentele ontologie en metontologie, waarbij de metontologie 
voorlopig de plaats inneemt van de theologie. Dit roept de vraag op 
of de metontologie handelt over het eerste als zijnde, het eerste als 
zijn, of het eerste als het geheel. 
 
THEOLOGIE EN HET ZIJNDE EN ZIJN 
Als de metontologie al een plaats openhoudt voor de theologie dan is 
het onderwerp van deze theologie niet het zijnde. Aristoteles’ theo-
logische eerste is het zijnde dat het hoogst in aanzien staat. Heideg-
ger aanvaardt niet dat een zijnde de eerste grond is. Bovendien is de 
vraag naar de eerste grond van het zijnde zijns inziens een andere 
dan de vraag naar overeenkomsten, verschillen en tegenstellingen 
tussen zijnden. De theologische eerste grond is van een heel andere 
orde dan datgene waarvan het de grond is. Ook het zijn is niet de 
eerste grond. Het ‘zijnde’ is immers vrij om al of niet te zijn. 
  
THEOLOGIE EN HET GEHEEL 
In zijn cursus over de grondbegrippen van de metafysica stelt Hei-
degger dat de vraag naar het geheel de vraag is naar het hoogste,328 
naar dat wat houvast kan bieden. 
 
Hoogste - In zijn cursus over de metafysische grondslagen van de lo-
gica licht Heidegger de betekenis van ‘hoogste’ toe. Het hoogste is de 
hemel. De hemel is het omspannende en overweldigende. Ze is het 
‘waaronder’ en ‘waaraan’ van erzijns geworpenheid: het overmach-
tige, ei/on, zelf.329 In zijn inleiding in de filosofie wijst Heidegger er-
op dat het erzijn de zijnswijze ‘goddelijk zijn’ herkent. Met het erzijn 
is de idee van het goddelijke gegeven, ook in de vorm van afgoden, 
Götzen. Dit betekent niet dat het erzijn het goddelijke herkent zoals 
het zijn eigen zijn herkent in het zijn van het andere. Het erzijn is 
immers zelf niet goddelijk. Het goddelijke of overmachtige is voor 
het mythische erzijn het andere of het geheel.330  
 
Houvast - De metontologie handelt over het erzijn als zijnde in het 
geheel, over de vragen die dit erzijn zich over het geheel stelt en over 
erzijns houding ten opzichte van het geheel, en hiermee ook ten op-
zichte van zichzelf. Ze beschrijft hoe erzijns bevangenheid en zelfbe-
wustheid, hoe de spanning tussen geheel en enkeling mogelijk is. 
Nogmaals, de metontologie handelt over de plaats van de geloofsleer 
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in Heideggers denken maar zwijgt over het eerste van de theologie. 
‘God is’ wil in de metontologie zeggen: in het geheel treft het mythi-
sche erzijn beschutting of houvast, Halt, aan.331 
 
WETENSCHAPPELIJKE ERZIJN 
Dit roept de vraag op of er naar Heideggers opvatting een ander dan 
mythisch erzijn mogelijk is. In zijn inleiding in de filosofie antwoordt 
Heidegger dat er twee manieren zijn waarop het erzijn zich kan ver-
houden tot de waarheid als onverborgenheid. Het mythische erzijn 
ervaart de waarheid als een huiveringwekkend en betoverend mys-
terie.332 Het wetenschappelijke erzijn ervaart in zijn omgang met de 
waarheid dat het zich van al het andere onderscheidt. Dit erzijn ver-
liest zich niet maar kiest voor zichzelf. Kiest een erzijn voor zichzelf 
dan staat het ‘zelf-bewust’ tegenover het overmachtige. Het weten-
schappelijke erzijn is niet bevangen door het geheel maar streeft naar 
de heerschappij, Herrschaft, over het geheel.333 Voor het wetenschap-
pelijke erzijn komen noch het zijnde noch het zijn noch het geheel in 
aanmerking om het theologische eerste te zijn. In deze zin onder-
scheidt het wetenschappelijke erzijn zich van het mythische. Overi-
gens, het valt op dat Heidegger in dit verband zwijgt over het zelf 
van het filosofische erzijn: het erzijn dat vraagt naar onder andere het 
eerste van de theologia rationalis.  
 
Heideggers opmerking, in zijn cursus over de metafysische grond-
slagen van de logica, dat de twee-eenheid van ontologie en metonto-
logie een herschepping is van de traditionele twee-eenheid van onto-
logie en theologie, versterkt de indruk dat er voor de theologie als 
wetenschap van het eerste geen plaats is in zijn denken. De vragen 
van de metontologie zijn immers eerder ontologische of kosmologi-
sche dan theologische vragen. De metontologie is de wetenschap van 
de mogelijkheid van de theologia revelata, ze is geen wetenschap van 
het eerste, geen theologia rationalis. 
 
RICHTING VAN HET EERSTE KEERPUNT 
Niet alleen over het onderwerp maar ook over de richting van Hei-
deggers denken verschillen de opvattingen. Zo vatten sommigen 
Heideggers eerste keerpunt op als een wending in de richting van de 
eerste filosofie, anderen als een wending in de richting van het ge-
heel. 
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WENDING NAAR DE EERSTE FILOSOFIE - In zijn monografie over Heideg-
gers filosofie van de religie licht Vedder toe hoe Heidegger, onder 
invloed van Kant en het Duitse idealisme, strikter nog dan de scho-
lastiek onderscheid maakt tussen geloofsleer, theologia revelata, en 
theologie, theologia rationalis. Ontologie en theologie kunnen nu weer 
als vanouds een twee-eenheid vormen. ‘Grond’ is de theologische 
dimensie van de ontologie.334 In zijn monografie over de voorlopig-
heid van het denken licht Vedder toe dat na Heideggers eerste keer-
punt diens ontologie vraagt naar het zijn en diens theologie vraagt 
naar de grond. Deze vragen vormen een twee-eenheid, Doppelcharak-
ter.335 De vraag naar de grond van het zijn is een theologische vraag, 
die uiteindelijk omslaat in de vraag naar het zijn van de grond.336  
 
WENDING NAAR HET GEHEEL - In een artikel over Heideggers wending 
naar het synthetische denken noemt de auteur, Capurro, de leer van 
het door het geheel van de stoffelijke natuur bevangen erzijn Hei-
deggers theologische keerpunt. Het keerpunt is theologisch, theologia 
revelata, omdat het erzijn zich identificeert met het goddelijke of 
overmachtige. Het is een keerpunt omdat het erzijn zich laat dragen 
door de stoffelijke natuur in plaats van door het ‘men’, waarover 
Heidegger in zijn magnum opus spreekt.337 Anders gezegd, omstreeks 
Heideggers eerste keerpunt neemt erzijns identificatie met het ge-
heel, dat altijd al gegeven is, de plaats in van erzijns vervallenheid 
aan de wereld, die door erzijn zelf geschapen is. 
 
HEIDEGGERS VERGETELHEID VAN DE THEOLOGIE - Als Heideggers theo-
logische keerpunt inhoudt dat het ‘theologische’ geheel de plaats 
inneemt van het ontologische ‘men’ dan roept ook dit de vraag op of 
er in het denken van Heidegger wel plaats is voor een theologie. De 
ontmoeting met het goddelijke in het geheel is immers voorbehou-
den aan het mythische erzijn. Hier staat tegenover dat Vedder op-
merkt dat Heidegger juist omstreeks zijn eerste keerpunt een strikt 
onderscheid maakt tussen geloofsleer en theologie. Dit wekt de in-
druk dat Heidegger zich omstreeks zijn eerste keerpunt wel degelijk 
vragen stelt over de theologie.  
 
Hoe staan grond en zijn tot elkaar in het licht van de gespletenheid 
van het zijn? Aan deze vraag gaat een andere vooraf: Wat is de plaats 
van de transcendentie, nu deze niet langer exclusief erzijns transcen-
dentie is? 
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4. VRAAG NAAR DE OORSPRONG  
 
In de derde fase van dit onderzoek vraag ik naar de oorsprong of 
welgrond, Quellgrund, van Heideggers metafysica. ‘Welgrond’ is de 
grond waarin wellen of bronnen worden aangetroffen. Dit onder-
zoek handelt over de grond waaruit Heideggers bijzondere metafysi-
ca als het ware ‘opwelt’. (4.1.) Het vorige hoofdstuk sluit ik af met de 
vraag naar de plaats van de transcendentie. Transcendentie is voor-
waarde voor de onverborgenheid van het ‘zijnde’, en in deze zin de 
oorsprong of welgrond van Heideggers ontologie. (4.2.) De ontologie 
is traditioneel de toerusting tot de bijzondere metafysica. Het ligt 
daarom voor de hand dat transcendentie ook de oorsprong is van 
Heideggers kosmologie en psychologie. (4.3.) Met opzet laat ik de 
theologie onvermeld: Heideggers kosmologie en psychologie wijzen, 
anders dan in de traditie, niet de weg naar de plaats van de theolo-
gie. Dit laat vermoeden dat transcendentie niet ook de oorsprong is 
van de theologie, wat opnieuw de vraag oproept of er omstreeks het 
eerste keerpunt wel een plaats is voor de theologie in Heideggers 
denken. (4.4.) 
 
4.1. DERDE FASE 
In de eerste fase van Heideggers herhaling van Kants fundering van 
de metafysica wisselen logica en metafysica van plaats: de logica gaat 
deel uitmaken van de metafysica. In de tweede fase van zijn herha-
ling vat Heidegger de tijd op als de plaats van het verstane zijn. In 
zijn commentaar op Heideggers Kantboek stelt de auteur, Ferrié, dat 
Heidegger in de derde fase zijn ‘esthetisering’ en ‘de-logicisering’ 
van de metafysica voortzet, zij het op een ander niveau.338 In deze 
fase vat Heidegger de zinnelijkheid op als de plaats van de rede.339  
 
4.2. OORSPRONG 
Wie vraagt naar de oorsprong van de metafysica, die vraagt naar het 
beginsel waarnaar alle begrippen van de metafysica zich richten. 
Grondin, de auteur van een monografie over het Kantiaanse a priori, 
merkt op dat dit beginsel niet gelijk hoeft te zijn aan het hoofdon-
derwerp van de metafysica in kwestie. Hij verwijst naar Kants eerste 
Kritiek. Het hoofdonderwerp van de eerste Kritiek is het a priori. Het 
a priori berust echter op het beginsel van de eindigheid. Niet het a 
priori maar het beginsel van de eindigheid is wat Grondin de ziel, 
nerf, van Kants metafysica noemt.340 In het volgende onderzoek ik of 
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transcendentie de ziel of oorsprong is van Heideggers bijzondere 
metafysica, en zo ja of transcendentie de weg wijst naar de plaats van 
de theologie. 
 
TRANSCENDENTIE - In een later aan zijn lezing over het wezen van de 
grond toegevoegd commentaar omschrijft Heidegger de ontologische 
differentie als het niets tussen zijn en zijnde.341 Hij omschrijft in zijn 
cursus over de grondbegrippen van de metafysica differentie, Diffe-
renz, als dat wat het differente, het onderscheid tussen zijn en zijnde, 
mogelijk maakt.342 Naar zijn opvatting maakt de differentie deel uit 
van het gebeuren dat ten grondslag ligt aan erzijn.343 In zijn lezing 
over het wezen van de grond344 en in zijn inleiding in de filosofie345 
licht Heidegger toe dat transcendentie voorwaarde is voor differen-
tie. Het in het niets gehouden ‘zijnde’ openbaart zich in de transcen-
dentie als het ‘er is’. Heideggers leer van de transcendentie betreft de 
plaats waar het ‘zijnde’ zich openbaart als het ‘er is’ en waar het er-
zijn het ‘er is’ toegang verleent tot zijn wereld en tot de tijd, als het 
tegenwoordig zijn van dit of dat zijnde. Deze opvatting van trans-
cendentie (4.2.2.) wijkt principieel af van die van de traditie (4.2.1.). 

 
4.2.1. TRADITIE EN TRANSCENDENTIE 
In zijn cursus over de metafysische grondslagen van de logica merkt 
Heidegger op dat in de traditie de gerichtheid van een subject op een 
object niet zomaar tot stand komt. Het subject moet eerst een hinder-
nis overwinnen. Wanneer de traditie de hindernis ruimtelijk opvat 
dan spreekt ze van overstijgen of transcenderen, transcendere. Hei-
degger bespreekt drie verschillende opvattingen van het begrip 
transcendentie. 
 
Kennistheoretische stroming - Heidegger wijst op de traditionele tegen-
stelling tussen transcendentie en immanentie. ‘Immanentie’ is syno-
niem met ‘inwoning’.346 Baumgarten omschrijft in zijn handboek het 
immanente, immanens, als de invloed die naar binnen is gekeerd, en 
dus strikt genomen geen invloed is. In deze zin is immanentie het 
tegenbegrip van transcendentie: de invloed die naar buiten is ge-
keerd.347 Wil een subject iets buiten zich, extra se, kennen dan moet 
het de kloof tussen binnen en buiten overbruggen. Transcenderen is 
de naam van het verkeer tussen binnen en buiten. De richting die 
onderscheid maakt tussen transcendentie en immanentie geeft ant-
woord op de vraag hoe het subject het object kan kennen. Heidegger 
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noemt deze stroming de kennistheoretische.348 Denk in dit verband 
aan het neokantianisme. 
 
Theologische stroming - Een andere stroming maakt onderscheid tus-
sen transcendentie en contingentie. Baumgarten omschrijft in zijn 
handboek het contingente of voorwaardelijke, contingens, als het niet 
noodzakelijke. Het tegendeel van het contingente is voorstelbaar. 
Denk aan Kants beschrijving van een werkelijke tegenstelling. Het 
tegendeel van het noodzakelijke, necessarium, is echter onvoorstel-
baar.349 Denk aan Kants beschrijving van een logische tegenstelling, 
bijvoorbeeld het oordeel ‘de cirkel is vierkant’. Wat onvoorstelbaar 
is, is in tegenspraak met zichzelf. In zijn cursus over de metafysische 
grondslagen van de logica zegt Heidegger dat de traditie een isgelijk-
teken plaatst tussen het transcendente en het noodzakelijke. Trans-
cenderen is in dit verband de naam van het verkeer tussen zijnden 
die gradueel van elkaar verschillen: tussen voorwaardelijke en nood-
zakelijke zijnden. De richting die onderscheid maakt tussen trans-
cendentie en contingentie geeft antwoord op de vraag wat zich aan 
gene zijde van het contingente bevindt. Het bekendst is de opvatting 
dat zich aan deze zijde de schepping en aan gene zijde de schepper 
bevindt.350 Heidegger noemt de stroming die het transcendente opvat 
als het noodzakelijke de theologische.351 Denk in dit verband aan 
Baumgartens metafysica. 
 
Kritische stroming - Het invloedrijkst is naar Heideggers opvatting de 
stroming die stelt dat het subject zowel immanent als contingent is. 
Het transcendente is niet alleen buiten het subject maar verschilt er 
ook gradueel van. In navolging van Kant spreekt Heidegger in dit 
verband van het eminente, Eminente, of uitnemende, überschwängli-
che.352 Wie vraagt naar het eminente, zo licht Kant met een woordspe-
ling toe in zijn lezingen over de metafysica, die zwaait zich over, 
schwingen über, het middelpunt tussen het zinnelijke en bovenzinne-
lijke heen.353 Wie vraagt naar het eminente moet zowel de kloof tus-
sen binnen en buiten overbruggen als de kloof tussen wat aan deze 
en aan gene zijde van het zinnelijk waarneembare is, bijvoorbeeld de 
kloof tussen schepping en schepper. Hoe is dit verkeer mogelijk? In 
zijn cursus over de metafysische grondslagen van de logica merkt 
Heidegger op dat dit de hoofdvraag is van Kants eerste Kritiek. Deze 
vraag gaat schuil achter Kants vraag naar het verband tussen ver-
schijnsel en ding op zichzelf, Ding an sich.354 
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4.2.2. HEIDEGGER EN DE TRANSCENDENTIE 
In zijn cursus over het wezen van de menselijke vrijheid verwijt Hei-
degger Kant dat deze niet begrijpt wat transcendentie is.355 Dit is niet 
de eerste keer dat Heidegger Kant dit verwijt maakt. In zijn cursus 
over Kants eerste Kritiek merkt Heidegger al op dat Kant transcen-
dentie en intentionaliteit, de gerichtheid van een subject op een ob-
ject, met elkaar verwart.356 Kant blijft het antwoord schuldig op de 
vraag hoe de voorstelling die het subject van een object heeft, staat 
tot het voorgestelde object.  
 
HEIDEGGER EN KANT - Heidegger licht zijn bedenkingen toe in zijn 
cursus over Kants eerste Kritiek. Hij wijst erop dat Kant in zijn eerste 
Kritiek twijfelt tussen een logische en een psychologische uitleg van 
de betrekking tussen voorstelling en object.357 Illustratief is de teloor-
gang van de verbeeldingskracht in de B-versie van Kants eerste Kri-
tiek. De verbeeldingskracht, Einbildungskraft, is de derde vaardigheid 
naast zinnelijkheid, Sinn, en apperceptie, Apperzeption.358 Kant moet 
in de verbeeldingskracht nog een teveel aan psychologie hebben 
aangetroffen, aldus Heidegger. In de B-versie heeft Kant een duide-
lijke voorkeur voor het logische, voor de opvatting dat er een a-
priorische betrekking is tussen voorstelling en object.359 In de B-versie 
omschrijft Kant de verbeeldingkracht als het vermogen om zich 
voorwerpen voor te stellen ook als deze niet aanwezig zijn. Deze 
voorstellingen leveren geen bijdrage aan zijn onderzoek naar de mo-
gelijkheid van a-priorische kennis, onder andere omdat ze aan empi-
rische wetten gehoorzamen, zoals die van de associatie, Assoziation. 
Naar Kants opvatting is de verbeeldingskracht daarom veeleer on-
derwerp van de psychologie dan van de filosofie.360 Zijn voorkeur 
voor het logische belet Kant te begrijpen wat transcendentie in wezen 
is: voorwaarde voor erzijns oorspronkelijke openheid, aldus Heideg-
ger.361 
 
TRANSCENDENTIE ALS OORSPRONG - Tegenover Kants logische plaatst 
Heidegger zijn fundamenteel ontologische benadering. Op de vraag 
hoe transcendentie en het erzijn tot elkaar staan, antwoordt Heideg-
ger in zijn cursus over de metafysische grondslagen van de logica: 
“Erzijn als het transcenderende is aan gene zijde van de natuur, 
hoewel het als het factische erdoor omgeven blijft. […] Waarheen het 
subject transcendeert, is dat wat we wereld noemen.”362 Het zal dui-
delijk zijn dat Heidegger transcendentie hier nog opvat als erzijns 
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transcendentie. Het erzijn transcendeert, en wel als subject. Met de 
cursus over de metafysische grondslagen van de logica vangt Hei-
deggers eerste keerpunt aan. Het staat hem nog niet helder voor 
ogen welke weg hij in zal slaan. Wel stelt hij nu al vast dat transcen-
dentie een brug slaat tussen enerzijds het ‘zijnde’, dat in het niets is 
gehouden, en anderzijds het zelf en het zijnde, die in erzijns wereld 
zijn gehouden. In deze, soms ook voor Heidegger nog verborgen, zin 
is transcendentie de oorsprong van Heideggers open metafysica. 
 
TRANSCENDENTIE EN INTENTIONALITEIT – Heidegger loopt in dezelfde 
cursus vooruit op ontwikkelingen in zijn denken wanneer hij op-
merkt dat transcendentie de grond is van de intentionaliteit. Hij licht 
toe dat het erzijn als zijnde in het geheel van nature bij het andere 
is.363 Met het ‘zijn bij’, Sein-bei, is ook erzijns intentionaliteit gegeven. 
Het erzijn is, als zijnde in het geheel, gericht op het zelf en op het an-
dere. Eerst wanneer het erzijn in het geheel het andere ontmoet, of 
omgekeerd, pas dan kan dit andere ‘als’ het andere toegang verkrij-
gen tot erzijns wereld. Het erzijn ontmoet als zijnde in het geheel het 
‘er is’ van het andere in de transcendentie,364 die het verschijnsel van 
het geheel is. In zijn cursus over de grondproblemen van de fenome-
nologie licht Heidegger toe dat intentionaliteit de kengrond, ratio 
cognoscendi, is van de transcendentie. De transcendentie zelf is de 
zijnsgrond, ratio essendi, van de intentionaliteit.365 Hij voegt er op-
merkelijk genoeg aan toe dat transcendentie voorwaarde is voor de 
existentie van het erzijn en het voor dit erzijn kenmerkende ‘zich be-
wegen in de ruimte’, ‘Sich’-bewegen-im-Raume.366 Heidegger maakt 
hier een scherp onderscheid tussen de oorspronkelijke openheid van 
het erzijn en de transcendentie als voorwaarde voor deze openheid. 
 
In de transcendentie als verschijnsel van het geheel ontmoeten het in 
het niets gehouden ‘zijnde’, of de natuur, en erzijns wereld elkaar. 
Deze ontmoeting is voor het erzijn een gebeuren in de tijd. Zo is de 
tijd de plaats van het door het erzijn verstane zijn - ‘zijn’ in de bete-
kenis van het tegenwoordig zijn van dit of dat zijnde in erzijns we-
reld. Deze voorstelling van Heideggers opvatting van de transcen-
dentie doet duidelijk meer recht aan de leer van de vrijheid tot grond 
dan de opvatting dat transcendentie louter ‘erzijns transcendentie’ is.  
 
4.3. BIJZONDERE METAFYSICA 
Transcendentie, als de brug tussen enerzijds het ‘zijnde’, dat in het 
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niets is gehouden, en anderzijds het zelf en het zijnde, die in erzijns 
wereld zijn gehouden, is de oorsprong van Heideggers metafysica. 
Het is de vraag welke invloed Heideggers leer van de transcendentie 
heeft op zijn bijzondere metafysica. Sommigen vragen zich zelfs af of 
er in Heideggers metafysica wel plaats is voor een bijzondere meta-
fysica. Een van hen, de auteur van het artikel over het grote spel van 
het leven en het overmachtige, ontkent dit. Deze auteur, Greisch, 
stelt dat Kant in zijn herhaling van de metafysica de traditionele in-
deling van de metafysica in een ontologie, kosmologie, psychologie 
en theologie nog handhaaft. Dit geldt echter niet voor Heidegger, 
aldus Greisch.367  
 
KANT EN DE BIJZONDERE METAFYSICA - In zijn Kantboek bespreekt Hei-
degger Kants verhandeling over de voortgang van de metafysica. 
Kant stelt dat de metafysica ten doel heeft een brug te slaan tussen 
het zinnelijke en bovenzinnelijke. Hij voegt eraan toe dat de metafy-
sica haar doel niet bereikt.368 Dit neemt niet weg dat de systematiek 
van de metafysica een belangrijke rol in Kants denken blijft spelen. In 
een voetnoot verwijst Grondin, de auteur van de monografie over 
het Kantiaanse a priori, naar een brief van Kant.369 Hierin schrijft Kant 
dat de vragen van de traditionele kosmologie de aanzet gaven tot 
zijn kritische filosofie. Hij verwijst in het bijzonder naar de vraag of 
de wereld een begin heeft. Deze vraag wekte hem, naar eigen zeg-
gen, uit zijn dogmatische sluimering, dogmatische Schlummer.370 De 
onderwerpen van de bijzondere metafysica zijn de wereld, de onster-
felijke ziel en god. Kant ziet na zijn ontwaken in dat deze onderwer-
pen geen voorwerp zijn van ervaring maar transcendente ideeën. Dit 
weerhoudt hem er echter niet van om de drie wetenschappen van de 
bijzondere metafysica de ‘eigenlijke metafysica’ te blijven noemen.371 
 
HEIDEGGER EN DE BIJZONDERE METAFYSICA – Heideggers kritiek op 
Kants metafysica betreft niet de systematiek maar de inhoud.372 Zo 
stelt Grondin dat Heidegger omstreeks zijn eerste keerpunt de wor-
tels blootlegt van het begrip eindigheid. Hij doet dit onder invloed 
van Kant. Eindigheid is immers de oorsprong van Kants metafysica. 
Heideggers belangstelling voor het begrip eindigheid leidt tot zijn 
herwaardering van het niets en hoe dit staat tot het zijn, aldus de au-
teur.373 Het is nu de vraag hoe Heidegger deze herwaardering van 
het niets inpast in de systematiek van de traditionele metafysica. Wat 
is de plaats van zijn kosmologie (4.3.1.) en psychologie (4.3.2.)? En 
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wat is de plaats van de oorsprong van zijn metafysica, de transcen-
dentie, in deze wetenschappen? (4.3.3.)  
 
4.3.1. KOSMOLOGIE 
In de Griekse traditie staat het theologische eerste buiten de tijd. In 
zijn commentaar op Aristoteles’ metafysica wijst Seidl erop dat dit 
‘buiten de tijd staan’ leidt tot twee verschillende opvattingen van de 
wereld. De ene opvatting luidt dat de wereld er altijd al is. De andere 
luidt dat de wereld uit het niets is geschapen.374 In Seidls commen-
taar klinkt door dat kosmologie en theologie onlosmakelijk met el-
kaar verbonden zijn. Zijn commentaar duidt ook aan dat de vraag 
naar de theologie voorafgaat aan die naar de kosmologie. De theolo-
gie bepaalt het onderwerp van de kosmologie. In het kader van dit 
onderzoek beperk ik me in mijn bespreking van de kosmologie tot de 
vraag naar de plaats ervan in de traditie en in Heideggers denken, en 
tot de vraag naar transcendentie als de oorsprong van de kosmolo-
gie.  
 
PLAATS VAN DE KOSMOLOGIE 
Baumgarten vat de kosmologie op als de wetenschap van de alge-
mene bepalingen van de wereld. Deze bepalingen zijn uitsluitend 
verkregen in het gebruik, solo usu.375 In zijn kosmologie omschrijft 
Baumgarten de wereld als die reeks van eindige werkelijke zijnden 
die geen deel uitmaakt van een andere reeks.376  
 
WERELD ALS DING - Heidegger licht in zijn inleiding in de filosofie toe 
dat Baumgarten de wereld opvat als een eindig zijnde. Baumgarten 
vraagt naar de wereld zoals hij naar een ding vraagt, bijvoorbeeld 
naar een steen. In deze zin is zijn kosmologie een natuurlijke voort-
zetting van zijn ontologie, die handelt over de algemene bepalingen 
van het zijnde. Overigens, dat de wereld een ding is, wil niet zeggen 
dat Baumgarten haar opvat als eender welk ding: als schepping is de 
wereld het tegenbegrip van de schepper, aldus Heidegger.377 
 
WERELD ALS SCHEPPING - In Baumgartens handboek zijn kosmologie 
en theologie onlosmakelijk met elkaar verbonden. De twee-eenheid 
van kosmologie en theologie bepaalt de inhoud van het begrip we-
reld. Zo spreekt Baumgarten in zijn handboek van de volkomenste 
wereld.378 Hij redeneert als volgt: De delen van een geheel zijn alleen 
dan met elkaar in overeenstemming wanneer ze een gemeenschap-
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pelijke grond hebben. De mate van overeenstemming bepaalt de ma-
te van volkomenheid van het geheel.379 Omdat alles in de wereld een 
gemeenschappelijke grond heeft, namelijk de schepper, daarom zijn 
alle delen van de wereld met elkaar in overeenstemming, en is de 
wereld de beste wereld, summum bonum derivativum. In zijn be-
schouwingen bij Baumgartens handboek voegt Kant eraan toe dat 
het gebruik van de overtreffende trap onontkoombaar is. Alleen de 
beste wereld kan het tegenbegrip zijn van het hoogste wezen.380  
 
BAUMGARTEN OVER WERELD EN NATUUR - Naar Heideggers opvatting 
transcendeert het erzijn van de natuur naar de wereld. De vraag naar 
de natuur gaat vooraf aan de vraag naar de wereld. Baumgarten om-
schrijft in zijn handboek ‘natuur’ als het wezen, het vermogen, de 
macht en de kracht van alle delen van de wereld, de monaden, gees-
ten, stoffen en lichamen. Ook de samenstelling, de traagheid, het mo-
torische vermogen, en de wijze van functioneren maken deel uit van 
de natuur van iets.381 Baumgarten vat ‘natuur’ ook op als de stoffelij-
ke natuur, als het geheel van alles wat ontstaat, tot wasdom komt en 
vergaat.382  
 
KANT OVER WERELD EN NATUUR - In zijn cursus over de metafysische 
grondslagen van de logica verwijst Heidegger naar Kants eerste Kri-
tiek. Kant spitst Baumgartens tweedeling toe. Hij maakt onderscheid 
tussen mathematische en dynamische gehelen. Kant omschrijft ‘we-
reld’ als het mathematische geheel van alle verschijnselen, met inbe-
grip van wat tot stand komt door samenstelling en deling. Hij om-
schrijft ‘natuur’ als het dynamische geheel van alle verschijnselen.383 
Naar Kants opvatting verwijst ‘wereld’ naar een ideëel en ‘natuur’ 
naar een reëel geheel. 
 
HEIDEGGERS KRITIEK OP KANT - De opvatting dat wereld en natuur 
verschillende gehelen zijn, verplicht Kant ‘wereld’ op te vatten als 
een transcendent idee, wat zeggen wil dat ‘wereld’ verwijst naar iets 
dat niet bestaat. Naar Kants opvatting bestaat alleen de stoffelijke 
natuur.384 Voor wat Kant beoogt te zeggen, heeft Heidegger wel be-
grip, namelijk dat ‘wereld’ een ontologisch en ‘natuur’ een ontisch 
begrip is. Toch verwerpt Heidegger Kants tweedeling.385 In zijn cur-
sus over de metafysische grondslagen van de logica licht hij toe 
waarom de ontologische wereld en de ontische natuur naar zijn op-
vatting één geheel vormen. Het Kantiaanse ding op zichzelf en het 
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verschijnsel verwijzen naar hetzelfde. Zo is het ding op zichzelf het 
‘wat’ van iets, wat zeggen wil dat dit iets mathematisch bepaalbaar 
is, en het verschijnsel het ‘dat’ van iets, wat zeggen wil dat hetzelfde 
iets ook dynamisch bepaalbaar is. Als het ding op zichzelf en het ver-
schijnsel één zijn dan zijn ook het mathematische en dynamische één. 
De reeks van alle werkelijke eindige zijnden is zowel wereld als na-
tuur, is zowel een mathematisch als dynamisch geheel. Heidegger 
verwijst naar de Griekse traditie. Ook deze leert dat ‘natuur’, fu/sij, 
een eenheid is van ‘wat’ en ‘dat’.386 
 
ZINNELIJKHEID EN REDE - Overigens, het is Heidegger bekend dat ook 
naar Kants opvatting het ding op zichzelf en het verschijnsel hetzelf-
de betreffen. In zijn cursus over de metafysische grondslagen van de 
logica verwijst Heidegger naar Kants Opus postumum. Hierin stelt 
Kant dat hetzelfde ding voorwerp is van zowel de oorspronkelijke 
als de afgeleide aanschouwing.387 Toch blijven de verschillen tussen 
Kant en Heidegger groot. Wat Heidegger stoort, is Kants opvatting 
dat hetzelfde ding iets anders is voor de oorspronkelijke dan voor de 
afgeleide aanschouwing.388 In zijn cursus over het wezen van de 
waarheid stelt Heidegger dat de idee besloten ligt in de waarneming, 
erblicken, en dat ze buiten de waarneming niets is. De zinnelijkheid is 
de plaats van de rede. Er is geen ideeënwereld. De idee is gegeven 
met het zijnde waarvan het de idee is.389 Anders gezegd, de herin-
nerde idee maakt in Heideggers streven naar een open metafysica 
plaats voor het in de transcendentie openbare ‘er is’ van het ‘zijnde’. 
 
KOSMOLOGIE EN TRANSCENDENTIE 
Heideggers kritiek op Kant betreft slechts een enkel aspect van diens 
kosmologie. Kants opvatting van de wereld is rijk geschakeerd. Zo 
merkt hij in zijn beschouwingen bij Baumgartens handboek terloops 
op dat het vruchtbaarder is kosmologie te omschrijven als de weten-
schap van al het mogelijke. Voor Kant is het mogelijke dat wat berust 
op een algenoegzame grond.390 ‘Algenoegzaam’, omnisufficiens, is een 
hoedanigheid van het theologische eerste: het is niet alleen de grond 
van al het andere maar ook van zichzelf.391 Baumgarten bespreekt het 
mogelijke in zijn ontologie. Voor Kant is het mogelijke niet alleen 
onderwerp van de ontologie, van de wetenschap van de delen, het is 
ook onderwerp van de kosmologie, van de wetenschap van het ge-
heel, of nauwkeuriger: van de samenhang tussen de delen. Ontologie 
en kosmologie berusten op een gemeenschappelijke grond, die on-
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derwerp is van de theologie. Het wekt dan ook geen verbazing wan-
neer Kant in zijn beschouwingen bij Baumgartens handboek opmerkt 
dat de metafysica beperkt kan blijven tot een ontologie, kosmologie 
en theologie.392 
 
‘EXISTENTIALISERING’ VAN DE WERELD - Kant omschrijft de wereld niet 
alleen als het geheel van al het mogelijke maar ook als het geheel van 
alle mogelijke betrekkingen. In zijn beschouwingen bij Baumgartens 
handboek licht Kant toe dat de wereld zelf geen verschijnsel is. Ze is 
niet in ruimte en tijd en daarom zelf geen voorwerp van ervaring. 
Kant ‘existentialiseert’ zijn opvatting van de wereld echter wanneer 
hij stelt dat de wereld het absolute geheel van mogelijke ervaring 
is.393 
 
WERELD EN DE MENS - Kant noemt de bijzondere metafysica in zijn 
boek over de logica ook wel filosofie ‘in kosmische zin’.394 Heidegger 
vraagt zich in zijn cursus over de metafysische grondslagen van de 
logica af waarop Kant doelt. Denkt Kant dat de kosmologie alle we-
tenschappen van de bijzondere metafysica omvat? Dit is onwaar-
schijnlijk. De hoofdvraag van Kants metafysica is immers een antro-
pologische: wat is de mens? Heidegger vermoedt dat Kant hier een 
onmiddellijk verband legt tussen de wereld als mathematisch geheel 
en de mens. De wereld is het geheel van betrekkingen tussen de de-
len en de betrekkingen tussen de delen en de gemeenschappelijke 
grond ervan.395  
 
WERELD ALS ERVARING - Heidegger licht dit toe. In uitdrukkingen zo-
als ‘een vrouw of man van de wereld’ is ‘wereld’ niet iets voorhan-
dens. ‘Wereld’ verwijst naar een geheel. Een vrouw of man van de 
wereld bepaalt zich in en vanuit dit geheel. Zij of hij voegt zich naar 
de wereld en verwacht er alles van.396 De wereld is niet Baumgartens 
reeks van alle werkelijke eindige zijnden. Alle werkelijke eindige 
zijnden zijn in de wereld, opgevat als het Kantiaanse absolute geheel 
van mogelijke ervaring.  
 
WERELD ALS ‘SCHEPPING’ - Voor Heidegger is de natuur het ‘vanwaar’ 
van transcendentie en de wereld het ‘waarheen’. In zijn cursus over 
de grondbegrippen van de metafysica bespreekt Heidegger het 
‘waarheen’. Het erzijn is niet alleen in de wereld, het staat ook tegen-
over de wereld. Het is niet alleen overgeleverd aan de wereld als het 
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absolute geheel van mogelijke ervaring, erzijn schept ook zijn we-
reld. Het is tegelijkertijd knecht en heer van de wereld.397  
 
‘EEN WERELD HEBBEN’ - Tijdens het wintersemester van 1929/1930 
geeft Heidegger een cursus over de grondbegrippen van de metafy-
sica. In deze cursus zwijgt hij over het begrip van de wereld zoals 
omschreven in zijn magnum opus. Wat hij, naar eigen zeggen, voor 
het eerst aan de orde stelt, is de omstandigheid dat het erzijn niet in 
de wereld is maar een wereld heeft.398 Heidegger licht toe dat de we-
reld niet altijd al gegeven is. Het erzijn schept voor zichzelf een we-
reld, weltbildend. Alleen het erzijn dat voor zichzelf een wereld 
schept, heeft een wereld. Het dier dat ‘wereld-arm’, weltarm, of de 
steen die ‘wereldloos’, weltlos, is, hebben geen wereld.399  
 
‘ALS ZODANIG’ - In zijn Kantboek vraagt Heidegger zich af of het wel 
zinvol en juist is om het erzijn, dat bij uitstek een eindig zijnde is, op 
te vatten als schepper van een wereld, een rol die in de traditie is 
voorbehouden aan het eeuwige zijnde.400 Hij beantwoordt deze vraag 
in zijn cursus over de grondbegrippen van de metafysica. Hierin om-
schrijft Heidegger ‘wereld’ als de ‘openbaarheid van het zijnde als 
zodanig in het geheel’.401 Het erzijn vervaardigt de wereld, maakt er 
zich een voorstelling van en omgrenst en omvat haar, aldus Heideg-
ger.402 Wat deze handelingen inhouden, leert het ‘als zodanig’. Het 
‘als zodanig’ is dat wat het dier ontgaat, namelijk de eenheid van het 
‘er is’, het ‘zijnde’ en het zijnde.403 ‘Wereld’ is voor het dier de open-
baarheid van het ‘er is’ van het ‘zijnde’. Het dier heeft geen toegang 
tot de openbaarheid van het zijnde ‘als zodanig’ in het geheel.404 In 
de wereld als de openbaarheid van het zijnde ‘als zodanig’ neemt het 
erzijn het ‘er is’ immers waar als het zijn van dit of dat zijnde. Zo 
schept het voor zichzelf een wereld. Heidegger voegt er ter toelich-
ting aan toe dat het scheppende vermogen van het erzijn expliciet tot 
uitdrukking komt wanneer het een waargenomen iets beschrijft.405 
 
INPERKING - In de derde fase van zijn streven naar een open metafysi-
ca noemt Heidegger de zinnelijkheid de plaats van de rede. Naar zijn 
opvatting neemt het erzijn in eerste aanleg alleen het menigvuldige 
of ‘er is’ waar. Wanneer het dit menigvuldige opvat als dit of als dat 
iets dan perkt het dit menigvuldige in, Einschränkung. Heidegger 
wijst erop dat het erzijn het menigvuldige slechts kan inperken wan-
neer het zich opstelt tegenover, gegenüber, het oorspronkelijke geheel: 
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het geheel van het in het niets gehouden ‘zijnde’ en het in de trans-
cendentie gehouden ‘er is’.406 Denk in dit verband aan het weten-
schappelijke erzijn dat zich niet identificeert met het andere of het 
geheel maar het andere opvat ‘als’ het andere.  
 
WERELD ALS SCHEPPING UIT HET NIETS – Het erzijn transcendeert van 
de natuur naar de wereld, of beter: het erzijn herschept het in de 
transcendentie gehouden ‘er is’ van het in het niets gehouden ‘zijnde’ 
in dit of dat zijnde. In zijn zijnsvergetelheid gaat het erzijn echter 
voorbij aan het ‘er is’ zelf. Zo lijkt het alsof het uit het niets schept. 
Het erzijn schept voor zichzelf een wereld door het ‘er is’ onmiddel-
lijk in te perken tot de tegenwoordigheid van dit of dat zijnde.407 Dit 
wil niet zeggen dat het erzijn het ‘er is’ naar willekeur kan inperken. 
In zijn cursus over Kants eerste Kritiek stelt Heidegger dat er met een 
natuurlijk feit, dit wil zeggen het ‘er is’, altijd al een thematiserende 
invalshoek gegeven is. Deze invalshoek grijpt het erzijn aan om te 
bepalen of het natuurlijke feit dit of dat zijnde is.408 Het ‘zijnde’ zelf 
gedijt uitsluitend in het niets en het toegeworpen ‘er is’ gedijt uitslui-
tend in de transcendentie. Er is voor beide geen plaats in de wereld 
die het erzijn voor zichzelf schept in de transcendentie. Zoals in de 
derde fase van Heideggers methode van herhaling de zinnelijkheid 
de plaats is van de rede, zo is transcendentie de plaats waar het ‘er is’ 
gebeurt en waar het vervolgens als het zijn van dit of dat zijnde toe-
gang verkrijgt tot erzijns wereld.  
 
4.3.2. PSYCHOLOGIE 
Ik beperk mijn vraag naar de kosmologie tot de plaats en de oor-
sprong ervan. Dit geldt ook voor de psychologie, als de tweede we-
tenschap van de bijzondere metafysica. Ook nu vraag ik uitsluitend 
naar de plaats ervan in de traditie en in Heideggers denken, en naar 
de transcendentie als de oorsprong van de psychologie.  
 
PLAATS VAN DE PSYCHOLOGIE 
Kosmologie is de wetenschap van de wereld die verbindt: het geheel 
van mogelijke ervaring. Psychologie is de wetenschap van het zelf 
dat weet heeft van zijn verbondenheid met het geheel en van zijn 
ervaringen.  
 
BAUMGARTEN EN DE PSYCHOLOGIE - In zijn handboek omschrijft 
Baumgarten de psychologie als de wetenschap van de algemene 
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bepalingen van de ziel.409 Deze wetenschap neemt in zijn metafysica 
een heel bijzondere plaats in. Baumgarten beperkt zich niet tot de 
rationele psychologie of pneumatologie maar behandelt ook de em-
pirische psychologie.410  
 
Pneumatologie – De pneumatologie is de psychologie die handelt 
over bepalingen die uitsluitend verkregen zijn in het gebruik, solo 
usu. In de paragrafen die over de pneumatologie handelen, spreekt 
Baumgarten over de natuur van de menselijke ziel en de wisselwer-
king tussen ziel en lichaam, dit wil zeggen tussen het oneindige en 
eindige deel van de mens. Verder behandelt hij de oorsprong van 
de ziel, haar onsterfelijkheid, en haar voortbestaan na de dood. Tot 
slot bespreekt Baumgarten, ter vergelijking, de zielen van andere 
wezens dan de mens.411  
 
Empirische psychologie - In zijn empirische psychologie behandelt 
Baumgarten de menselijke ziel. Hij bespreekt achtereenvolgens de 
zijnswijze van de ziel, de vermogens ervan, zowel de ken- als 
streefvermogens, en de wisselwerking tussen ziel en lichaam voor 
zover deze door ervaring kenbaar is. Baumgarten toont het bestaan 
van de ziel aan door te verwijzen naar haar kenvermogens, naar 
haar bewustzijn. Hij redeneert als volgt: In het bewustzijn bestaat 
een ‘ik’. Dit ‘ik’ is zich bewust van het andere en van het zelf. Daar-
om bestaat dit ‘ik’: de ziel kan van zichzelf zeggen ‘ik besta’.412 
Baumgarten beschrijft het ‘ik’ en het bewustzijn als empirische ge-
gevens, alsof ze op ervaring berusten.413  
 
KANT EN DE PSYCHOLOGIE - Kant stelt in zijn beschouwingen bij 
Baumgartens handboek dat het onmogelijk is over de ziel uitspraken 
te doen die op ervaring berusten. In de zinnelijke wereld is er alleen 
plaats voor uitgestrekte dingen. Uitgestrekte dingen zijn niet enkel-
voudig maar samengesteld uit meerdere delen. Omdat de ziel een 
enkelvoudig ding is, kan ze als beginsel van het leven slechts deel 
uitmaken van de verstandelijke wereld.414 Voor Baumgartens pneu-
matologie heeft Kant meer belangstelling. Toch plaatst hij ook bij de-
ze wetenschap vraagtekens. In deze beschouwing stelt hij dat de bij-
zondere metafysica twee wetenschappen omvat: de wetenschap van 
het onbepaalde geheel, de kosmologie, en de wetenschap van de zin-
nelijk onbepaalde dingen. Over de zinnelijk onbepaalde dingen han-
delen de pneumatologie en theologie. Kant vat deze beide weten-
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schappen op als een enkele wetenschap.415 Dit verklaart waarom hij 
elders in zijn beschouwingen bij Baumgartens kosmologie opmerkt 
dat de bijzondere metafysica uitsluitend een kosmologie en theologie 
omvat.416 
 
HEIDEGGER EN DE PSYCHOLOGIE - In de inleiding in de filosofie, zijn 
eerste cursus als hoogleraar te Freiburg, waarin hij bij wijze van 
spreken zijn geloofsbrieven overhandigt, verwijst Heidegger naar 
wat Kant in zijn eerste Kritiek zegt over de zuivere rede: uit de zui-
vere rede ontwikkelen zich de drie wetenschappen van de bijzondere 
metafysica.417 Ook Heideggers metafysica heeft behoefte aan een psy-
chologie. Wie veronderstelt dat een natuurlijk feit, zoals het ‘er is’, 
niet vrij is zelf te bepalen als wat het toegang verkrijgt tot erzijns we-
reld, die moet antwoord kunnen geven op de vraag hoe het ‘wat’ 
ervan dan wel bepaald wordt. 
 
ZIEL - In zijn handboek beschrijft Baumgarten de ziel in christelijke 
termen en in de context van christelijke normen en waarden. De 
menselijke ziel is een tussenvorm tussen de geest van god en de ziel 
van het dier.418 Voor Kant zijn zowel de ziel als god, beide zinnelijk 
onbepaalde dingen, onderwerp van de theologie. Ook Heidegger 
vraagt zich af of de psychologie een afzonderlijke wetenschap is, zij 
het om andere redenen. In zijn cursus over Kants eerste Kritiek 
noemt Heidegger de ziel het onderwerp van de psychologie.419 Hij 
wijst er echter op, in zijn cursus over de metafysische grondslagen 
van de logica, dat de ziel geen zijnde is maar een zijnswijze. ‘Ziel 
zijn’ of ‘bezield zijn’ is niet de zijnswijze van de ziel zelf maar van 
andere wezens. Zo is het ‘hebben van een ziel’ een hoofdkenmerk 
van het erzijn, dat ook het ‘hebben van een wereld’ als hoofdken-
merk heeft.  
 
PSYCHOLOGIE EN TRANSCENDENTIE 
In de traditie is de ziel de plaats van de intentionaliteit van het sub-
ject. Het subject stelt het object in staat zich te openbaren. Heidegger 
neemt een afwijkend standpunt in.420 In de transcendentie openbaart 
het ‘zijnde’ zich als het ‘er is’ aan een erzijn. Hieraan voegt Heideg-
ger in zijn cursus over de metafysische grondslagen van de logica toe 
dat het erzijn zowel een ziel als een zijnsverstaan heeft.421 Het erzijn 
verstaat het ‘er is’ als het zijn van dit of dat zijnde. Dit betekent niet 
dat erzijns ziel het zijn verstaat. Het bezielde erzijn, niet zijn ziel, 
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richt zich op het in de transcendentie openbare ‘er is’, om dit vervol-
gens toegang te verlenen tot zijn wereld als het zijn van dit of dat 
zijnde.  

 
WERELD EN ZIEL - Wezens hebben al of niet een ziel, zoals ze al of niet 
een wereld hebben. Het erzijn heeft beide. Dit roept de vraag op hoe 
beide hoofdkenmerken van het erzijn tot elkaar staan in Heideggers 
denken. De auteur van een monografie over transcendentie en zelf, 
Görland, stelt dat Heidegger omstreeks de aanvang van zijn eerste 
keerpunt nog meent dat het erzijn zijn wereld is. Wereld en erzijn 
zijn onafscheidelijk: erzijn is in de wereld met de opdracht het karak-
ter van zijn zelf te bepalen.422 Heidegger spreekt in verband met het 
zelf over het ‘omwille’, over wat hij egoïteit en over wat hij verenke-
ling noemt. 
 
‘Omwille’ - In zijn cursus over de metafysische grondslagen van de 
logica stelt Heidegger dat het hoofdkenmerk van erzijns ‘in de we-
reld zijn’ het ‘omwille’, Umwillen, is.423 ‘Omwille’ houdt in dat het 
erzijn antwoord moet geven op de vraag naar zijn einddoel: te zijn 
wat het van nature kan zijn. Het erzijn kan hieraan voorbijgaan.424 
Denk aan het mythische erzijn dat zich in de verspreiding identifi-
ceert met de gehele stoffelijke natuur en zich niet van zichzelf bewust 
is.  
 
Egoïteit - Dit roept de vraag op hoe het erzijn een zelf kan hebben. 
Naar Heideggers opvatting heeft het erzijn de mogelijkheid als sub-
ject of ‘ik’ te existeren. Deze mogelijkheid noemt Heidegger erzijns 
egoïteit, Egoität. Egoïteit doet aan egoïsme denken, aan een subject 
dat nog meer ingekapseld is dan het subject van de traditie. Dit is 
niet Heideggers bedoeling. Egoïteit reikt verder dan het ‘ik’. Het is 
voorwaarde voor de totstandkoming niet alleen van een ‘ik’ maar 
ook van een ‘gij’, ‘wij’ en ‘jullie’.425 Hoe komt het ‘ik’ tot stand? In zijn 
magnum opus stelt Heidegger dat het erzijn zijn eigen zijn verstaat als 
‘telkens het mijne’, je meines.426 Dit zelfverstaan van erzijn is de keer-
zijde van erzijns verstaan van de wereld.427  
 
Verenkeling - Onduidelijk is nog wat het zelf en het ‘ik’ zijn die met 
erzijns zelfverstaan gegeven zijn. Heidegger spreekt in zijn cursus 
over de grondbegrippen van de metafysica van erzijns verenkeling, 
Vereinzelung, of vereenzaming, Vereinsamung.428 Hij licht in zijn cur-
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sus over de metafysische grondslagen van de logica toe dat het ge-
heel van natuur en wereld het erzijn in een bepaalde richting drijft. 
Hierbij verdampen sommige mogelijkheden en zijn andere niet lan-
ger beschikbaar.429 Er ontstaan individuele verschillen, die overigens 
geen betrekking hebben op het ‘dit of dat zijn’ maar op het ‘zus of zo 
zijn’ van een zijnde.  
 
ZELF - De verenkeling van het erzijn is de keerzijde van erzijns zijn in 
het geheel, zoals erzijns zelfverstaan de keerzijde is van erzijns ver-
staan van het andere in het geheel. ‘Keerzijde’ is in dit verband 
meerduidig. Het verstaan van het andere sluit niet het verstaan van 
het zelf in. Het zelf is onwezenlijk, unwesentlich.430 Zoals is gezegd, 
Heidegger noemt als voorwaarde voor het verstaan van het zelf het 
verstaan van het andere ‘als’ het andere. Denk aan zijn omschrijving 
van ‘wereld’ als de openbaarheid van het zijnde ‘als zodanig’ in het 
geheel. Het andere dient deel uit te maken van erzijns wereld voor-
dat erzijns zelf er deel van kan uitmaken. In zijn cursus over de logi-
ca als de vraag naar het wezen van de taal merkt Heidegger op dat 
het erzijn telkens een zelf is.431 Dit is althans een mogelijkheid: het 
erzijn kan een zelf zijn. Denk aan het wetenschappelijke erzijn. Hei-
degger voegt eraan toe dat het zelf het ‘ik’ bepaalt, niet omgekeerd.432 
Eerst als een zelf kan het erzijn een ‘ik’ zijn. Hij verklaart dit door 
erop te wijzen dat niet alleen een ‘ik’ een zelf is. Ook een ‘gij’, ‘wij’ en 
‘jullie’, bijvoorbeeld, kunnen een zelf zijn.433  
 
ZELFVERSTAAN - De onwezenlijkheid van het zelf roept de vraag op of 
het zelfverstaan, als de keerzijde van het verstaan van het andere, 
een bijzondere vorm van verstaan is. De auteur van de monografie 
over transcendentie en zelf, Görland, vraagt zich in dit verband af 
wat de aard is van de betrekking tussen het ‘ik’ en het zelf. Het ‘ik’ is 
zich bewust niet alleen van het zijn van het andere maar ook van het 
zijn van zijn zelf. Staat het ‘ik’ tot het zelf zoals het Cartesiaanse den-
kende ding, res cogitans, staat tot het uitgestrekte ding, res extensa?434 
De auteur beantwoordt deze vraag wanneer ze Kants opvatting van 
de persoonlijkheid en Heideggers kritiek op Kants opvatting be-
spreekt. 
 
KANT EN DE PERSOONLIJKHEID 
Baumgarten omschrijft ‘persoonlijkheid’ onder andere als het ver-
standelijke geheugen.435 Kant sluit zich hierbij aan. In zijn lezingen 
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over de metafysica omschrijft hij ‘persoonlijkheid’ als dat wat zich 
ook na de dood nog bewust is van het feit hetzelfde subject te zijn. 
Dit is geen bewustzijn van wat de ziel ervaart maar van wat de per-
soonlijkheid van zichzelf herinnert, in psychologische zin.436 Kant 
verdeelt de persoonlijkheid onder in wat Heidegger een transcen-
dentale, psychologische, en zedelijke persoonlijkheid noemt.  
 
Transcendentale persoonlijkheid - Naar Kants opvatting is de transcen-
dentale persoonlijkheid een zijnde. Het is het Cartesiaanse denkende 
ding, en dit ding is bepaalbaar. De voorstellingen of gedachten die 
het heeft bepalen het denkende ding of ‘ik’, of beter: bepalen het ding 
als een ‘ik denk’.437  
 
Psychologische persoonlijkheid - De psychologische persoonlijkheid is 
het ‘ik denk’ dat zich bewust is van het feit dat het denkt en van wat 
het denkt. Hierop doelt Kant wanneer hij de persoonlijkheid om-
schrijft als het verstandelijke geheugen, in psychologische zin. De 
psychologische persoonlijkheid is niet het denkende subject, ze is het 
object van het denkende subject. Ze is het ‘ik-object’, aldus Heideg-
ger.438  
 
Zedelijke persoonlijkheid - De zedelijke persoonlijkheid wordt niet al-
leen gevormd door het ‘ik denk’ dat zich van zichzelf bewust is. Het 
‘ik denk’ draagt ook verantwoordelijkheid voor zijn handelen. Zo 
stelt Kant in zijn grondslagen van de metafysica van de zeden dat de 
mens de persoon van de ander wel als doel maar nooit uitsluitend als 
middel mag gebruiken.439 In zijn verantwoordelijkheid voor de ander 
onthult het ‘ik denk’ zijn zelf.  
  
HEIDEGGERS KRITIEK OP KANT 
In Kants beschrijving van de betrekking tussen ‘ik’ en zelf, en tussen 
deze beide en het andere, klinkt door dat hij het onderscheid tussen 
het ‘ik denk’ enerzijds en het zelf en het andere anderzijds opvat als 
het Cartesiaanse onderscheid tussen denkend en uitgestrekt ding. 
Het ‘ik denk’ en het andere zijn voor Kant zijnden met een verschil-
lende ontologie, zo licht Heidegger in zijn cursus over de grondpro-
blemen van de fenomenologie toe.440 Naar Heideggers opvatting is 
het zelf echter noch een denkend noch een uitgestrekt ding. Görland, 
de auteur van de monografie over transcendentie en zelf, zegt hier-
over: Het erzijn, niet het zelf, is een zijnde. Heidegger vat het zelf op 
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als een zijnswijze: ‘zichzelf zijn’, Sichselbst-sein.441 Kortom, het erzijn 
is vrij te zijn wat het van nature kan zijn. Zo kan het een wereld heb-
ben en zichzelf zijn. 
 
ZELF EN TIJD - Het erzijn is niet alleen een zijnde in het geheel maar 
ook een zijnde in de tijd. In zijn magnum opus spreekt Heidegger van 
het geschieden van erzijn. ‘Geschieden’ is ‘zich uitstrekken in de 
tijd’.442 Dit roept de vraag op hoe een erzijn, dat zich uitstrekt in de 
tijd, zichzelf als een eenheid kan ervaren. Heidegger antwoordt dat 
het erzijn een zelf heeft.443 Zoals is gezegd, het zelf is al evenmin een 
zijnde als de ziel. Het is een ‘wie’. Heidegger licht dit toe in zijn cur-
sus over de metafysische grondslagen van de logica. De wezenlijke 
eindigheid van het erzijn komt ook tot uiting in de onwezenlijkheid 
van het zelf: het zelf komt eerst tot stand, als een ‘wie’, door dienst-
verlening aan en in dienst van het geheel.444  
 
EENHEID VAN DE TIJDELIJKHEID - In Heideggers streven naar een open 
metafysica is de tijd de plaats van het zijn. Het is de vraag hoe het 
‘zichzelf zijn’ staat tot de tijd. Heidegger spreekt in dit verband van 
de ‘eenheid van de tijdelijkheid’, dit wil zeggen de eenheid van het 
erzijn in heden, verleden en toekomst. Deze eenheid maakt het voor 
erzijn mogelijk in de tijd te existeren.445 
 
EIGENLIJKE ZELF - In zijn monografie over het eindige zelf bevestigt de 
auteur, Cobben, dat het erzijn dat zichzelf is een ‘geschiedmatig’ we-
zen is.446 De eenheid van de tijdelijkheid is het zelf of ‘wie’. Hij wijst 
er echter op dat Heidegger geen zuiver zelf kent. Dit heeft tot gevolg 
dat het onderscheid dat Heidegger in zijn magnum opus maakt tussen 
het eigenlijke en oneigenlijke zelf moeilijk te duiden is.447 De auteur 
vraagt zich terecht af hoe een erzijn in zijn vervallenheid aan de we-
reld een eigenlijk zelf kan ontwerpen.448 Omstreeks het eerste keer-
punt luidt Heideggers antwoord op de vraag van Cobben: Er is geen 
oneigenlijk of eigenlijk zelf. Het zelf is onwezenlijk. Het is het erzijn 
dat al of niet zichzelf is. Na zijn magnum opus maakt in Heideggers 
denken erzijns vervallenheid, aan de door en voor zichzelf gescha-
pen wereld of het ‘men’, plaats voor een bevangenheid door het an-
dere of het geheel. Het mythische erzijn identificeert zich met het 
geheel en is zich niet bewust van zichzelf. Het wetenschappelijke 
erzijn daarentegen wil het geheel beheersen en vat van huis uit het 
andere op ‘als’ het andere. Dit heeft tot gevolg dat dit erzijn zich al-
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tijd al van zichzelf bewust is. Naar Heideggers opvatting is het zelf 
noch een denkend noch een uitgestrekt ding. Het is onwezenlijk, wat 
zeggen wil dat het geen vorm heeft. ‘Zelf’ verwijst in dit verband 
naar ‘zichzelf zijn’. ‘Zichzelf zijn’ is het tegenbegrip van ‘zich identi-
ficeren met’. Het erzijn is zichzelf, is een ‘eigenlijk zelf’, wanneer het 
zich niet identificeert met het andere of het geheel. 
 
4.3.3. OORSPRONG VAN DE BIJZONDERE METAFYSICA 
Zoals de kosmologie erzijns ‘in de wereld zijn’ betreft, zo betreft de 
psychologie erzijns ‘bezield zijn’ en ‘zichzelf zijn’. De auteur van de 
monografie over transcendentie en zelf, Görland, wijst er uitdrukke-
lijk op dat het ‘in de wereld zijn’ en ‘zichzelf zijn’ van het erzijn mo-
gelijk zijn dankzij de transcendentie.449 Heidegger licht in zijn cursus 
over de metafysische grondslagen van de logica toe dat transcenden-
tie voorwaarde is voor de toegang tot erzijns wereld, Welteingang, 
van het zijnde en van het zelf.450 Hieruit volgt dat niet alleen het 
kosmologische maar ook het psychologische erzijn slechts kan be-
staan op grond van de transcendentie als verschijnsel van het geheel, 
namelijk het geheel van zowel het in het niets gehouden ‘zijnde’ als 
het in erzijns wereld gehouden zelf en andere. Kort gezegd, trans-
cendentie is de oorsprong of welgrond van de eerste twee weten-
schappen van Heideggers bijzondere metafysica.  
 
Onbeantwoord is nog de vraag naar de oorsprong van de transcen-
dentie zelf en de vraag naar het in het niets gehouden ‘zijnde’. Wij-
zen de antwoorden op deze vragen uiteindelijk de weg naar de 
plaats van de theologie? 
 
4.4. VRAAG NAAR DE THEOLOGIE 
Baumgartens bijzondere metafysica handelt over zijnden: de wereld 
als schepping, de onsterfelijke ziel en god als schepper. Heideggers 
kosmologie en psychologie handelen over zijnswijzen: het erzijn is in 
de wereld en heeft de mogelijkheid zichzelf te zijn. Hoewel het erzijn 
de schepper is van de wereld is het niet het theologische eerste, al 
was het maar omdat het een zijnde in het geheel is. Bovendien schept 
het erzijn niet ‘de’ wereld, de reeks van alle werkelijke eindige zijn-
den, maar ‘zijn’ wereld. 
 
THEOLOGISCHE STILTE - Heidegger zwijgt omstreeks zijn eerste keer-
punt over het theologische eerste. In zijn artikel over het grote spel 
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van het leven en het overmachtige geeft de auteur, Greisch, een tref-
fend voorbeeld van dit zwijgen.451 In Heideggers opsomming van 
mogelijke zijnswijzen in zijn inleiding in de filosofie ontbreekt de 
zijnswijze van god. Heidegger noemt de mens die existeert, de plan-
ten en dieren die leven, de stoffelijke dingen die voorhanden zijn, de 
gebruiksvoorwerpen die terhanden zijn, en ruimte en getallen die 
bestaan.452 De zijnswijze van god ontbreekt, zij het niet omdat Hei-
degger god vergeten is. In een voetnoot bij deze opsomming verwijst 
Heidegger uitdrukkelijk naar de traditie, die wel de zijnswijzen van 
god kent.453 (4.4.1.) Kennelijk laat Heidegger om andere redenen de 
vraag naar de plaats van de theologie onbeantwoord. (4.4.2.) 
 
4.4.1. TRADITIE EN DE THEOLOGIE 
Baumgarten omschrijft ‘theologie’ als de wetenschap van god voor 
zover deze kenbaar is buiten het geloof om, sine fide.454 In zijn cursus 
over de hoofdvraag van de filosofie typeert Heidegger Baumgartens 
werkwijze als een mathematische procedure. Deze procedure heeft 
ten doel het volste begrip van het zijnde af te leiden uit het leegste 
begrip ervan. Voorwaarde is dat beide begrippen een gemeenschap-
pelijke noemer hebben. Baumgartens handboek voldoet aan deze 
voorwaarde. Zijn theologie is dan ook een ontotheologie: er is een 
gradueel in plaats van principieel verschil tussen het zijnde en de 
grond ervan. 
 
GEMEENSCHAPPELIJKE NOEMER 
Naar Heideggers opvatting stelt Baumgartens procedure eisen aan 
de gehanteerde begrippen. Baumgarten moet het leegste en het vol-
ste begrip van het zijnde onder één noemer kunnen brengen. De eer-
ste maatstaf waarmee zowel het leegste als volste begrip van het 
zijnde meetbaar is, is het beginsel van de tegenspraak. In zijn cursus 
over de hoofdvraag van de filosofie stelt Heidegger dat Baumgarten 
uit het beginsel van de tegenspraak al het mogelijke afleidt,455 wat 
zeggen wil dat het leegste en volste begrip van het zijnde met elkaar 
gemeen hebben dat de tegenspraak er niet op van toepassing is.  
 
MATHESIS INTENSORUM - Ook in een ander opzicht zijn het leegste en 
volste begrip van het zijnde meetbaar met eenzelfde maatstaf. In zijn 
handboek bespreekt Baumgarten de wetenschap van intensieve 
grootheden, mathesis intensorum. Deze wetenschap is van toepassing 
op het onderscheid tussen de volkomenheid van zowel het leegste 
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als volste begrip van het zijnde. Het onderscheid is gradueel. Zo is 
het zijnde volkomen en het hoogste zijnde volkomen in optima forma. 
Het hoogste zijnde verbeeldt de idee van volkomenheid.456 Het gra-
duele verschil tussen het leegste en volste begrip van het zijnde 
maakt de mathematische procedure mogelijk. De hechte aaneen-
schakeling van argumenten die het leegste en volste begrip met el-
kaar moet verbinden, verbindt wat altijd al in het leegste en volste 
begrip van het zijnde zelf besloten ligt.  
 
HOOGSTE ZIJNDE - Zo ontleent Baumgarten alle wezenlijke bepalingen 
die betrekking hebben op het volste begrip van het zijnde aan de on-
tologie, dit wil zeggen aan het leegste begrip van het zijnde. God als 
het hoogste zijnde is naar Baumgartens opvatting allereerst een zijn-
de. Zoals het zijnde, zo is ook het hoogste zijnde één, waar en vol-
komen. In zijn beschrijving van het begrip van god stelt Baumgarten 
om te beginnen dat god de hoogste eenheid is.457 Ter toelichting ver-
wijst hij naar zijn omschrijving van het ene in zijn ontologie: voor het 
ene geldt dat alle wezenlijke bepalingen van een zijnde onlosmake-
lijk met elkaar verbonden zijn.458 Baumgarten stelt vervolgens dat 
god de hoogste waarheid is.459 Nu verwijst hij ter toelichting naar de 
omschrijving van het ware in zijn ontologie: het ware zijnde is in 
overeenstemming met de algemene beginselen, in het bijzonder het 
beginsel van de tegenspraak. Met deze overeenstemming is de orde-
ning van het vele in het ene gegeven.460 Baumgarten stelt ten slotte 
dat god het volkomenste wezen is: aan god ontbreekt niets.461 Ter 
toelichting verwijst hij naar de omschrijving van volkomenheid in 
zijn ontologie: in het volkomen zijnde zijn alle delen met elkaar in 
overeenstemming.462 
 
ONTOTHEOLOGIE 
Baumgarten redeneert stelselmatig van het ontologische leegste be-
grip toe naar het bestaan van het theologische volste begrip. Hij had 
ook de omgekeerde weg kunnen bewandelen. Hij komt niet achteraf 
pas tot de conclusie dat de omschrijving van het volste begrip van 
het zijnde het bestaan ervan inhoudt. In zijn handboek gaat Baum-
garten ervan uit dat het hoogste zijnde het volkomenste zijnde is, en 
dat het volkomenste zijnde het werkelijkste zijnde, ens perfectissimum 
et realissimum, is.463 In een andere paragraaf merkt hij op dat op het 
werkelijkste zijnde alle werkelijke bepalingen van toepassing zijn, 
wat zeggen wil dat er geen ontkenning of privatief op van toepassing 
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is.464 Het oordeel dat het volkomenste zijnde niet bestaat, is in de con-
text van Baumgartens handboek met zichzelf in tegenspraak. Het 
bestaan is met de volkomenheid gegeven.465 Anders gezegd, het 
hoogste zijnde bestaat per definitie. Baumgartens mathematische 
procedure demonstreert slechts wat al gegeven is.466  
 
GROND VAN HET BEGINSEL VAN DE TEGENSPRAAK - Baumgarten gaat 
nog een stap verder wanneer hij stelt dat als het hoogste zijnde niet 
bestaat, dat dan het beginsel van de tegenspraak nietig is.467 Het 
eindpunt van Baumgartens metafysica blijkt met evenveel recht het 
uitgangspunt ervan te kunnen zijn: het bestaan van de god van de 
theologie bewijst de juistheid van de grondbeginselen, die onder-
werp zijn van de ontologie. Denk in dit verband aan de monografie 
van Van Veghel over Heidegger en de theologische fundering van de 
filosofie. Hierin stelt de auteur dat de latere Heidegger betoogt dat 
metafysica een vorm van zelfverstaan is van de filosofie: de filosofie 
fundeert zichzelf. Dit houdt in dat de idee van god, als het theologi-
sche eerste van de traditie, met de zichzelf funderende metafysica 
gegeven is.468  
 
KANT EN DE THEOLOGIE 
In zijn beschouwingen bij Baumgartens handboek gaat Kant uitvoe-
rig in op de idee van god. Om te beginnen herhaalt hij Leibniz’ vraag 
waarom er iets is liever dan niets. In zijn antwoord gaat ook Kant uit 
van het beginsel van de tegenspraak. Dit beginsel handelt over wat 
mogelijk en onmogelijk is. Het absolute onmogelijke is het absolute 
niets: het is in tegenspraak met al wat is.469 Kant is het met Baumgar-
ten eens dat god het tegenbegrip is van dit onmogelijke. God is in 
zijn volkomenheid en algenoegzaamheid de grond van al het moge-
lijke.470 Hieraan voegt Kant echter toe dat uit de afwezigheid van een 
tegenspraak niet volgt dat het mogelijke ook bestaat. Het ontstaan, 
tot wasdom komen en vergaan van een zijnde heeft een natuurlijke 
oorzaak. Alleen het mogelijke, dat al of niet kan zijn, heeft een theo-
logische eerst grond. Het begrip van god is een noodzakelijk begrip, 
niet omdat god de oorzaak is van natuurlijke gebeurtenissen maar 
omdat hij de grond is van de mogelijkheid ervan.471 In dit verband 
maakt Kant onderscheid tussen grond en aanvang. 
 
GOD ALS GROND - Kant verklaart dat god de grond is van het mogelij-
ke in plaats van het natuurlijke door erop te wijzen dat het zijn, in de 
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zin van bestaan, een reeks van veranderingen in de tijd is. God 
maakt geen deel uit van een reeks van veranderingen in de tijd en is 
er ook niet de aanvang van. De schepping verandert volgens haar 
eigen regels.472 Ze bepaalt zelf het wat, waarom, wanneer en hoe van 
het ontstaan, tot wasdom komen en vergaan. Anders gezegd, er is 
geen schepping omdat er een schepper is. Het tegendeel is waar. 
Omdat de schepping een begrensde werkelijkheid is daarom moet er 
aan gene zijde van de schepping wel een schepper zijn.  
 
Grond en aanvang - In zijn beschouwingen bij Baumgartens handboek 
stelt Kant uitdrukkelijk dat grond en aanvang niets met elkaar ge-
meen hebben.473 God is niet de aanvang van de zinnelijke wereld. 
God is evenmin de eerste grond van de zinnelijke wereld.474 God 
schept slechts het geheel van het mogelijke. Omdat dit geschapen 
geheel buiten de tijd staat, kan het alleen maar gedacht worden.475  
 
4.4.2. HEIDEGGER EN DE THEOLOGIE 
Heidegger heeft waardering voor Kants fundamentele kritiek op de 
traditionele theologie.476 Dit wil niet zeggen dat Heidegger Kants op-
vattingen deelt. De auteur van het artikel over het grote spel van het 
leven en het overmachtige, Greisch, wijst in dit verband op Kants 
opvatting dat god een transcendent idee is.477 Hiervan zegt Heideg-
ger in zijn inleiding in de filosofie dat Kants transcendente idee niets 
anders is dan een interpretatie van het godsbegrip van de christelijke 
theologie, met als doel te verklaren hoe het kennen van de dingen op 
zichzelf in hun totaliteit mogelijk is.478 Heidegger doet Kant hier te-
kort. In zijn beschouwingen bij Baumgartens handboek licht Kant toe 
dat het begrip van god noodzakelijk is omdat het al van de kosmolo-
gie verwijst naar het ene van de theologie. Het al gaat als mogelijk-
heid aan de werkelijkheid van de zinnelijk waarneembare dingen 
vooraf. Denk aan Kants omschrijving van de wereld als het geheel 
van al het mogelijke. Het ene van de theologie is de grens van het al. 
In deze zin is god als het ene een grensbegrip. Als grensbegrip stelt 
het ene geen grenzen aan het al: het al is als mogelijkheid even onbe-
grensd als het ene.479 
 
‘LAATSTE GOD’ - Hoewel Heidegger Kants opvatting van god ver-
werpt, blijft Greisch geloven dat er een plaats is voor de theologie in 
Heideggers denken. Heidegger vat omstreeks zijn eerste keerpunt ‘er 
zijn’, als de oorspronkelijke openheid van het erzijn, op als het laten 
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gebeuren van transcendentie. Hierin klinkt volgens Greisch Heideg-
gers leer van de laatste god, letzte Gott, door, een leer die Heidegger 
in de periode omstreeks de aanvang van zijn tweede keerpunt zal 
ontwikkelen, en wel in zijn pas in 2003 gepubliceerde bijdragen aan 
de filosofie.480 Vedder verwijst voor Heideggers leer van de laatste 
god naar het ‘er is’.481 Het ‘er is’ is de gebeurtenis, Ereignis. De laatste 
god is niet zelf de gebeurtenis. Hij is ervan afhankelijk omdat hij, zo-
als Vedder opmerkt, het erzijn nodig heeft om ‘god’ te zijn. Turnher 
meent dat god een van de zijnden is die het erzijn in het geheel kan 
ontmoeten. Ook als deze god geen eigen zijnswijze heeft maar de 
zijnswijze van een ander zijnde of het geheel aanneemt dan kan hij 
voor een erzijn onverborgen of tegenwoordig zijn. Denk aan de go-
denbeelden in de klassieke oudheid. Dit is niet de afhankelijkheid 
waarop Vedder doelt. Heidegger spreekt van de laatste god omdat in 
de gebeurtenis het ‘zijnde’ aan het erzijn voorbijgaat.482 In zijn zijns-
vergetelheid perkt het erzijn het ‘er is’ van dit ‘zijnde’ onmiddellijk in 
tot de tegenwoordigheid van dit of dat zijnde. Het erzijn gaat voorbij 
aan (de oorzaken van) het overmachtige dat zich openbaart in het 
manifeste zijnde. Zo schept het erzijn het zijnde als het ware uit het 
niets. 
 
THEOLOGISCHE EERSTE - Wijst het ‘er is’ de weg naar de plaats van 
Heideggers theologie? Het antwoord is nee! Het in het niets gehou-
den ‘zijnde’ werpt het erzijn het ‘er is’ toe in de transcendentie. In het 
‘er is’ openbaart het ‘zijnde’ zijn vrijheid, dit wil zeggen zijn vrijheid 
tot grond. Ook de transcendentie wijst niet de weg naar de theologie. 
Ze is weliswaar de oorsprong of welgrond van de kosmologie en 
psychologie maar is zelf niet meer dan het verschijnsel van het ge-
heel. In zijn cursus over zijn en waarheid stelt Heidegger uitdrukke-
lijk dat het beginsel van de tegenspraak het punt is van waaruit niet 
alleen het begrip van de volkomenheid maar ook het begrip van het 
zijn, met inbegrip van het ‘niet zijn’, ontspringt.483 Beide, ‘wel zijn’ en 
‘niet zijn’, berusten op de vrijheid die met het beginsel van de tegen-
spraak is gegeven. Omdat het oorspronkelijke niets tevens is en niet 
is, daarom is het in beginsel mogelijk dat er iets ‘is’ dat al of niet kan 
zijn. Hieruit volgt dat alleen nog het oorspronkelijke niets, waarin 
het ‘zijnde’ gehouden is, de weg kan wijzen naar de plaats van Hei-
deggers theologie, als er omstreeks het eerste keerpunt al plaats is 
voor een theologie in zijn metafysica. 
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5. HERHALING  
 
In de vierde en laatste fase van dit onderzoek, de herhaling, stel ik on-
derwerpen die ik hiervoor besproken heb opnieuw aan de orde, nu 
rechtstreeks in verband met mijn vraag naar de plaats van de theolo-
gie in het denken van Heidegger. (5.1.) Een van deze onderwerpen is 
Heideggers zwijgen over de theologie. (5.2.) Hij geeft wel een vinger-
wijzing. Zo besluit hij zijn cursus over de metafysische grondslagen 
van de logica met een citaat van Plato over de hoogste idee: de idee 
van het goede. Deze idee is het ‘juk’ tussen kenbaar zijn en kennen. 
(5.3.) Kennelijk vraagt Heidegger in zijn cursus naar een ‘juk’ of brug. 
(5.4.) Het is nog onduidelijk wat deze brug overbrugt. Duidelijk is wel 
dat deze brug de onderzoeker voert naar de plaats van Heideggers 
theologie, als er in zijn denken al plaats voor is. (5.5.) Na de vraag 
naar de plaats van de theologie rijst de vraag naar het theologische 
eerste. (5.6.) 
 
5.1. VIERDE FASE 
In de eerste fase van zijn herhaling van Kant demonstreert Heideg-
ger dat de metafysica de plaats is van de logica. In de tweede fase 
stelt hij dat de tijd de plaats is van het zijn: het zijn is ‘tegenwoordig 
zijn’ voor een ‘wie’ als eenheid van de tijdelijkheid. In de derde fase 
betoogt Heidegger dat zinnelijkheid de plaats is van de rede. Trans-
cendentie is immers de plaats van de openbaarheid van het ‘er is’ 
van het ‘zijnde’. Ferrié stelt in zijn commentaar op Heideggers Kant-
boek dat Heidegger in de vierde fase het verstaan opvat als de plaats 
van de tijd.484 Wereld en tijd zijn onverbrekelijk met elkaar verbon-
den: het erzijn verstaat immers het ‘er is’ als een gebeurtenis en het 
zijn van dit of dat zijnde in de wereld als een zijn in de tijd. 
 
5.2. NOGMAALS HEIDEGGERS ZWIJGEN 
Wie herhaalt, onthult mogelijkheden die verborgen zijn gebleven, al-
dus Heidegger.485 In Ferrié’s parafrase luidt dit: wie herhaalt, herstelt 
gebreken op een gewelddadige manier.486 Heidegger herhaalt niet al-
leen maar zwijgt ook, omstreeks zijn eerste keerpunt bijvoorbeeld over 
de plaats van de theologie. Heideggers zwijgen is veelbesproken. Zo 
treedt Oudemans, de auteur van een monografie over de filosofische 
omerta, in de voetsporen van Plato wanneer hij Heideggers apologie 
optekent. In deze fictieve apologie maakt de lezer kennis met een Hei-
degger die zwijgt, zeker wanneer het erop aankomt te spreken.487 In 
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zijn monografie over de negatieve theologie wijst de auteur, Sneller, 
erop dat Heidegger ook in de jaren vijftig nog zwijgt, nu over het zijn. 
De auteur vraagt zich af of dit zwijgen Heideggers negatieve theologie 
vormt.488 Kennelijk is er een verband tussen Heideggers zwijgen en de 
theologie. Omstreeks zijn eerste keerpunt is Heidegger bevangen door 
theologische verlegenheid, een verlegenheid die verklaarbaar is. Im-
mers, als er al plaats is voor een theologie in Heideggers metafysica 
dan heeft deze niets gemeen met de theologie van de traditie. In zijn 
theologie is het eerste, wat dit verder ook mag ‘zijn’, geen zijnde. 
Heideggers theologie heeft evenmin iets gemeen met zijn bijzondere 
metafysica. De kosmologie en psychologie handelen over zijnswijzen, 
in het bijzonder van het erzijn. Tot de zijnswijzen van het erzijn be-
hoort niet het ‘eerste grond zijn’. Erzijns ‘in de wereld zijn’ en ‘zich-
zelf zijn’ berusten immers op de transcendentie als verschijnsel van 
het geheel, een geheel waarvan ook het erzijn als ‘zijnde’ deel uit-
maakt. 
 
VRAAG NAAR DE EERSTE GROND – Ook al zwijgt Heidegger erover, de 
vraag naar het eerste, althans ‘iets’ aan gene zijde van het zijn, speelt 
wel degelijk een rol in zijn denken.489 Hij besluit zijn cursus over de 
metafysische grondslagen van de logica, die leidraad is voor dit on-
derzoek, met een citaat uit Plato’s dialoog De Staat: “Zo moet ge ook 
zeggen dat het goede aan de kenobjecten niet alleen het gekend wor-
den verleent, maar dat zij hun bovendien het bestaan en het zijn ver-
strekt, al is het goede zelf geen zijn, doch iets dat, aan gene zijde van 
het zijn gelegen, dit nog overtreft in waardigheid en macht.”490 Het 
citaat illustreert Heideggers slotopmerking dat zijn cursus niet meer is 
dan een terugkeer naar Plato, en wel naar diens leer van de idee van 
het goede, i)de/a tou a)gaqou. In zijn cursus over de metafysische 
grondslagen van de logica voegt Heidegger eraan toe dat het goede en 
het zijn bij Plato tot elkaar staan als de grond en het zijn in de Latijnse 
traditie.491 Grond is datgene waaraan kenbaar is waarom iets bestaat 
‘liever dan’ niets. Dit rechtvaardigt de vraag of de idee van het goede 
de weg wijst naar Heideggers eerste grond.  
 
5.3. PLATO’S IDEE VAN HET GOEDE 
Heidegger bespreekt Plato’s ideeënleer in zijn cursus over de gelijke-
nis van de grot. Voor Plato is de idee het zijnde bij uitstek en het 
meest ware. De idee stelt iets in staat zich te openbaren als dat wat 
het is.492 Heidegger vraagt zich af hoe overeenstemming tussen iets 
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en zijn idee mogelijk is. Hij raadpleegt Plato’s dialoog De Staat.493 
(5.3.1.) Het resultaat valt tegen: Heideggers omschrijving van de idee 
van het goede is meerduidig. (5.3.2.) Onderzoek naar Plato’s onge-
schreven leer biedt uitkomst. Deze leer wijst de weg naar de kern 
van Heideggers opvatting van de idee van het goede. (5.3.3.) 
 
5.3.1. VIER VERMOGENS 
In zijn dialoog De Staat bespreekt Plato vier vermogens.  
 
Zinnelijke vermogens - Zo kent hij een vermogen om te zien, o(ran, en 
een vermogen om zichtbaar te zijn, o(rasqai. Als het eerste vermogen 
ontbreekt dan is het zichtbare niet te zien. Als het tweede vermogen 
ontbreekt dan is iets onzichtbaar ook voor wie kan zien. Wat maakt 
het mogelijk om het zichtbare te zien? Wat is de brug of het juk, zu-
go/n, tussen beide? Plato noemt het licht en de oorzaak van het licht, 
namelijk de zon, het juk tussen deze twee vermogens. Beide vermo-
gens noemt hij zon-achtig, h(lioeidh/j.494 Heidegger voegt eraan toe 
dat de zon als lichtbron meer is dan het juk tussen zien en zichtbaar 
zijn. Ze is naar Plato’s opvatting ook de levensbron. Omdat de zon 
warmte en licht geeft, kan de stoffelijke natuur ontstaan, tot wasdom 
komen en vergaan.495 
 
Vermogens van de rede - Er is ook een juk tussen het vermogen om te 
kennen, noein, en het vermogen om kenbaar te zijn, noeisqai. Als het 
eerste vermogen ontbreekt dan is er geen kennis. Als het tweede 
vermogen ontbreekt dan is iets onkenbaar of verborgen. Hoe is het 
mogelijk om het kenbare te kennen? Plato verwijst naar de idee van 
het goede. Deze idee verenigt het vermogen om te kennen met het 
vermogen om kenbaar te zijn. Beide vermogens heten bij Plato goed-
achtig, a)gaqoeidh/j.496 
 
SAMENHANG TUSSEN DE VERMOGENS - In zijn cursus over Plato’s gelij-
kenis van de grot plaatst Heidegger de twee paren van vermogens 
los naast elkaar. De zon-achtigen vormen een paar en de goed-
achtigen vormen een ander paar. Toch moet het mogelijk zijn om 
beide paren met elkaar te verbinden. In zijn inleiding in de filosofie 
noemt Heidegger deze vereniging van paren van vermogens correla-
tie, Korrelation.497 Wanneer een idee een zichtbaar iets in staat stelt te 
laten zien wat het is dan stelt ze dit iets ook in staat kenbaar te zijn, 
en dan stelt ze erzijn in staat te kennen wat het ziet.498  
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5.3.2. WERKINGSSFEER VAN DE IDEE VAN HET GOEDE 
Plato’s vermogens verwijzen ook naar hun tegendeel: niet zien, on-
zichtbaar zijn, niet kennen, onkenbaar zijn. Anders gezegd, de vier 
vermogens betreffen de onverborgenheid maar verwijzen impliciet 
ook naar de verborgenheid. Het is opmerkelijk dat alleen het onver-
borgene onder de werkingssfeer van de idee van het goede valt. Het 
is ook opmerkelijk dat Heidegger soms een verband ziet tussen de 
idee van het goede en het theologische eerste, afhankelijk van zijn 
opvatting van deze idee. 
 
IDEE VAN HET GOEDE EN DE NATUUR 
Naast het zichtbaar en kenbaar zijn is er een derde wijze van zijn. 
Ook de stoffelijke natuur heeft een zijn. Heidegger spreekt bij voor-
keur van ‘worden’. Naar zijn opvatting is het ontstaan, tot wasdom 
komen en vergaan de zijnswijze van de stoffelijke natuur. Deze 
zijnswijze is naar Plato’s opvatting niet goed-achtig maar zon-
achtig.499 In zijn inleiding in de metafysica noemt Heidegger het 
worden de schijn van het zijn. Hij licht dit toe: Wat wordt, de natuur, 
is niet meer wat het was en is nog niet wat het zal zijn. Dit betekent 
dat ze doordrenkt is van het ‘niet zijn’. In deze zin is de natuur eer-
der niets dan iets: ze is het in het niets gehouden ‘zijnde’, dat al of 
niet verborgen kan zijn.500 
 
IN HET NIETS GEHOUDEN ‘ZIJNDE’ – Plato gaat hieraan voorbij. In zijn 
monografie over transcendentie en differentie stelt de auteur, Rosa-
les, dat het wezen van de verborgenheid, en dus ook van de onver-
borgenheid, buiten beschouwing blijft in wat hij Plato’s transcenden-
taal-horizontale denken, transzendental-horizontale Denkart, noemt. 
Ook Heidegger wekt in zijn magnum opus nog de indruk dat onver-
borgenheid uitsluitend mogelijk is dankzij erzijns zijnsverstaan. Zelfs 
in zijn lezing over het wezen van de grond klinkt deze opvatting nog 
door.501  
 
SUBJECTIVITEIT EN ZIJN - Omstreeks zijn eerste keerpunt gaat Heideg-
ger inzien dat het erzijn niet de enige bron is van onverborgenheid. 
De natuur is vrij om al of niet te zijn, dit wil zeggen om al of niet 
verborgen te zijn. Heidegger bevestigt dit in een naoorlogse lezing 
over Plato’s leer van de waarheid. Deze lezing is een bewerking van 
een lezing uit de jaren dertig. In de naoorlogse bewerking stelt Hei-
degger dat pogingen om het wezen van de onverborgenheid te red-
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den, retten, door te verwijzen naar welke vorm van subjectiviteit ook, 
gedoemd zijn te mislukken.502 In zijn cursus over het Duitse idealis-
me licht hij dit toe: de natuur ‘wordt’, ook zonder het erzijn.503  
 
‘GEWOON ZIJN’ - De natuur verbergt zich, tenzij ze zich openbaart. In 
zijn cursus over de metafysische grondslagen van de logica citeert 
Heidegger met instemming Fragment 123 van Heraclitus: de natuur 
verbergt zich gewoonlijk.504 ‘Gewoon zijn’ is een zo neutraal mogelij-
ke vertaling van het Griekse filein. Heidegger vertaalt filein met 
‘houden van’. Hij meent dat de natuur ervan houdt, liebt es, zich te 
verbergen. Als ze vrij was om al of niet te zijn dan zou ze voor het 
laatste zou kiezen, zo lijkt Heidegger te willen zeggen. In zijn inter-
pretatie van de niet gangbare betekenis van het beginsel van de 
grond ligt de nadruk echter op het tegendeel, op het ‘liever dan’. 
Denk aan Heideggers toelichting dat het ‘liever dan’ erop duidt dat 
het ‘zijnde’ er de voorkeur aan geeft, Vorziehen, om te zijn. 
 
IDEE VAN HET GOEDE ALS THEOLOGISCHE IDEE 
De vrijheid van de natuur om al of niet te zijn is moeilijk in overeen-
stemming te brengen met Plato’s leer van de idee van het goede als 
hoogste idee. Het niets, in welke vorm ook, valt buiten de werkings-
sfeer van het goede. Toch werkt Heidegger zijn opvatting van deze 
idee verder uit. In zijn lezing over Plato en de leer van de waarheid 
stelt hij dat met de komst van Plato’s ideeënleer het zijn van het zijn-
de niet langer onderwerp is van de fysica. Sindsdien is het zijnde als 
zijnde onderwerp van de ontologie en handelt de theologie over het 
hoogste zijnde. Het hoogste zijnde, als het volste begrip van het zijn-
de, is het goddelijke. Voor Plato is het volste begrip de idee van het 
goede.505  
 
DEMIURG - In zijn cursus over de grondproblemen van de fenomeno-
logie licht Heidegger toe dat het goede is gegeven met de schepper of 
demiurg, dhmiourgo/j. Hij waarschuwt er wel voor dat deze mythe 
het metafysische karakter van de idee van het goede als het eerste of 
hoogste niet mag overschaduwen. Deze waarschuwing is overbodig. 
Anders dan Heidegger laat doorschemeren, is het onjuist om een is-
gelijkteken te plaatsen tussen de idee van het goede en de demiurg. 
Wie Plato’s tekst zorgvuldig leest, moet constateren dat de demiurg 
niet het goede is maar het goede doet, poein, of dit nu het deugdza-
me handelen, pra/cij, of het deugdelijke handwerk, te/xnh, betreft.506 
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Heideggers verwijzing naar deze mythe duidt echter wel aan dat hij 
de idee van het goede in de nabijheid plaatst van het traditionele 
theologische eerste.  
 
IDEE VAN HET GOEDE ALS HET EERSTE 
In zijn cursus over het wezen van de waarheid laat Heidegger het 
mythische aspect buiten beschouwing. Hij stelt dat uitsluitend het 
zesde en zevende boek van Plato’s dialoog De Staat een juist beeld 
geven van de idee van het goede.507 Deze boeken leren dat de hoog-
ste idee voorwaarde is voor zijn en waarheid.508 Als voorwaarde voor 
zijn en waarheid bevindt de hoogste idee zich aan gene zijde van het 
zijn, e)pe/keina thj ou)si/aj, aldus Heidegger509 – die de idee van het 
goede vervolgens in verband brengt met het ‘omwille’, het volkome-
ne, het oerbeeld, en de transcendentie. 
 
Goede als het ‘omwille’ - Heideggers opvattingen van de betekenis van 
het ‘aan gene zijde’ lopen uiteen, met alle gevolgen van dien voor 
zijn opvatting van het goede. Zo stelt hij in zijn cursus over de meta-
fysische grondslagen van de logica dat de idee van het goede in feite 
onderwerp is van de kosmologie. De idee is het ‘omwille’: het fun-
damentele verschijnsel van de wereld en de doeloorzaak, Endzweck, 
van het erzijn.510 
 
Goede als het volkomene - Een wezenlijker kenmerk van de idee van het 
goede is haar positieve karakter. Zoals het volkomene van de Latijn-
se traditie, zo omvat ook het goede uitsluitend werkelijke en positie-
ve bepalingen. Heidegger spreekt in zijn cursus over de metafysische 
grondslagen van de logica van een innerlijke band, innere Bezug, met 
het zijn.511 De idee van het goede heeft niets gemeen met het ‘niet 
zijn’ of niets. Op grond hiervan nemen sommigen aan dat het niets 
het tegenbegrip is van het goede, en dus het kwade. Dit is verklaar-
baar. De traditionele metafysica werkt in de hand dat het onder-
scheid tussen het metafysische en ethische vervaagt. Zo stelt Kant in 
zijn beschouwingen bij Baumgartens handboek dat de volkomenheid 
van de wereld niet alleen een metafysische maar ook een zedelijke 
is.512 Denk ook aan Baumgartens omschrijving van het onmogelijke. 
 
Goede als oerbeeld - In zijn inleiding in de metafysica zegt Heidegger 
dat het zijn van alle ideeën berust op de idee van het goede. Deze idee 
is het oerbeeld, Urbild, van alle voorbeelden.513 Het is de hoogste idee. 
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‘Hoogste’ betekent in dit verband dat de idee van het goede vooraf-
gaat aan alle voorbeelden of vormen.514 De idee van het goede stelt 
als hoogste idee de overige ideeën in staat idee te zijn.515 
 
Goede en de transcendentie - In zijn lezing over het wezen van de grond 
vraagt Heidegger zich af hoe de idee van het goede staat tot de 
transcendentie. Hij antwoordt dat het geheel waarin Plato het goede 
aan de orde stelt alle twijfels wegneemt. De idee van het goede is het 
vermogen tot waarheid, tot verstaan en tot zijn. Jaren later corrigeert 
Heidegger zichzelf in een voetnoot: anders dan de transcendentie 
bevindt het goede zich aan gene zijde van het zijn, en is een externe 
invloed, ai)ti/a.516 
 
5.3.3. PLATO’S ONGESCHREVEN LEER 
Ondanks alle verwarring klinkt in Heideggers besprekingen van de 
idee van het goede voortdurend door dat deze idee, hoe duister ook, 
de weg wijst naar het theologische eerste. Het is de vraag of het mo-
gelijk is door te dringen tot de kern van Heideggers opvatting van de 
hoogste idee. Het bevestigende antwoord op deze vraag heeft ingrij-
pende gevolgen voor de opvatting van de ontologie, in het bijzonder 
de verhouding tussen zijn en tijd. 
 
KERN VAN DE IDEE VAN HET GOEDE 
De Tübingen-Milaan school leert dat Plato’s ongeschreven leer de 
sleutel is tot een beter begrip van zijn denken. Dit geldt in het bij-
zonder voor Plato’s idee van het goede. Vertegenwoordigers van de-
ze school nemen aan dat de idee van het goede Plato’s opvatting is 
van het Ene van Parmenides. Een van hen, Krämer, voegt eraan toe 
dat voor de latere Heidegger het Ene de gebeurtenis, Ereignis, is.517 
Een ander, Ferber, neemt aan dat het Ene voortleeft in het ‘er is’ van 
de latere Heidegger.518 Nu spelen de gebeurtenis en het ‘er is’ ook 
omstreeks het eerste keerpunt een rol in Heideggers denken. Is er 
een verschil tussen het ‘er is’ van de vroegere en de latere Heideg-
ger?  
 
TRANSCENDENTALE OBJECT - Naar Kants opvatting is een voorwerp 
iets dat overeenstemt met het denken maar er zich ook van onder-
scheidt. Wat zich van het denken onderscheidt, noemt Kant in zijn 
eerste Kritiek een ‘iets = X’. Omdat het denken alleen maar voorstel-
lingen kan kennen, is dit ‘iets = X’ zelf niets. Pas na vereniging van de 
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aanschouwing van dit ‘iets = X’ met de voorstelling ervan is het 
voorwerp een bepaald voorwerp.519 Kant noemt het ‘iets = X’ het 
transcendentale object. Het ‘iets = X’ is onbepaald.520 Toch is het er-
vaarbaar als iets dat verwijst naar een verschijnsel. In deze zin is het 
transcendentale object een zinnelijk gegeven.521 In een monografie 
over Kants ding op zichzelf merkt de auteur, Dalbosco, op dat in de 
B-versie van Kants eerste Kritiek het onderscheid tussen transcen-
dentaal object en verschijnsel vervaagt.522 In de cursus over Kants 
eerste Kritiek, maar ook elders, klinkt duidelijk Heideggers voorkeur 
door voor de A-versie, voor het Kantiaanse ‘iets = X’. Het ‘er’ van het 
‘er is’, is een ‘herhaling’ van het transcendentale object. Kants trans-
cendentale object en Heideggers verzelfstandigde ‘er’ hebben met 
elkaar gemeen dat ze zelf niets ‘zijn’ en toch het zijn geven van een 
‘zijnde’ dat in het niets is gehouden. 
 
‘ER IS’ - De auteur van een monografie over het niets en de tijd, 
Schmidt, noemt het ‘er’ een anonieme grootheid. In de uitdrukking 
‘er is’ is het ‘er’ dat wat zijn en tijd laat zijn. Het ‘er’ zelf is niets, in de 
zin dat het geen zijnde is. Dit geldt ook voor wat het ‘er’ laat zijn, 
namelijk zijn en tijd. Uit het feit dat het ‘er’ zelf niets is, volgt dat zijn 
en tijd onmiddellijk gegeven zijn met het ‘er’.523 Wat betekent ‘gege-
ven’ in dit verband? Heidegger zegt in zijn cursus over de metafysi-
sche grondslagen van de logica dat het zijn het enige en ware ‘op 
zichzelf’ is.524 Later merkt hij in zijn lezing over tijd en zijn echter op 
dat het onjuist is om te zeggen ‘de tijd is’ of ‘het zijn is’. Het is wel 
juist om te zeggen ‘er is tijd’ of ‘er is zijn’.525 Dit doet denken aan het 
Kantiaanse onderscheid tussen de relatieve en absolute positie van 
het ‘is’. Het ‘is’ verwijst in ‘er is’ echter naar een identiteit. Het is een 
isgelijkteken. Wanneer ‘er is’, de onverborgenheid van het ‘zijnde’, 
gebeurt in de transcendentie dan gebeurt voor het erzijn het tegen-
woordig zijn. In Heideggers cursus over de metafysische grondsla-
gen van de logica is het ‘er is’ de tijdigende tijdelijkheid of het gebeu-
ren van ingang in de wereld.526 In de lezing over tijd en zijn is het ‘er 
is’ dat wat zijn en tijd geeft, en wel als gebeurtenis.527 Voor het erzijn 
gebeuren zijn en tijd, als tegenwoordig zijn, in de gebeurtenis.528  
 
ZELFOPENBARING - De idee van het goede als het Heideggeriaanse ‘er’ 
is noch een voorbeeld noch een doeloorzaak. Het is de zelfopenba-
ring van het in het niets gehouden ‘zijnde’. Het verzelfstandigde ‘er’ 
verwijst naar de omstandigheid dat zijn en tijd in de transcendentie 
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openbaar zijn voor het erzijn, voordat het ‘is’ als de tegenwoordig-
heid van dit of dat zijnde toegang verkrijgt tot erzijns wereld. Het ‘er’ 
zelf heeft geen wereld nodig om het zijn te geven. Het ‘er’ geeft im-
mers ook onmiddellijk het ‘is’ voor het dier.  
 
VERSTAAN ALS PLAATS VAN DE TIJD 
Het ‘er’ geeft voor het dier het zijn maar niet de tijd. Ook in deze zin 
is het dier wereldarm. Wat zegt dit over de tijd? In zijn cursus over 
de metafysische grondslagen van de logica licht Heidegger toe hoe 
het erzijn een horizon openhoudt. Deze horizon is niet het gezichts-
veld van het subject maar de eenheid van ekstasen. Heidegger noemt 
deze eenheid met een neologisme ‘ekstema’. In de eenheid van ver-
leden, heden en toekomst, en vooral in de verwachting, komt voor 
het erzijn alles tot aanzijn, ook het subject of ‘ik’. Heidegger voegt 
eraan toe dat deze eenheid van ekstasen ten grondslag ligt aan de 
temporaliteit van erzijns wereld.529 Erzijns wereld en de tijd zijn on-
verbrekelijk met elkaar verbonden.  
 
TIJD EN ZIJN - Heideggers eerste keerpunt bestrijkt de periode van 
1927 tot 1935. Tegen het einde van deze periode herhaalt hij de in zijn 
magnum opus gestelde vraag naar het ‘en’ in de uitdrukking ‘zijn en 
tijd’. In zijn bijdragen aan de filosofie spreekt hij van een crisis, Krisis. 
Heidegger licht toe dat hij tot en met zijn lezing over het wezen van 
de grond, uit 1929, onduidelijkheid laat bestaan over zijn opvatting 
van de grond van het zijn. Hij wil in zijn bijdragen alle twijfel weg-
nemen en stelt uitdrukkelijk dat het zijn niet iets voorhandens is in 
het zijnsverstaan. Het ‘zijnde’ openbaart zich in het ‘er is’. Deze 
openbaring is voor het erzijn een gebeuren in de tijd.530 De nadruk 
ligt hier op ‘voor het erzijn’: erzijns wereld is de plaats van het in de 
tijd zijn van dit of dat zijnde. Heidegger voegt er tot slot aan toe dat 
hij zich terughoudend wil gaan opstellen wat de temporele uitleg 
van het zijn betreft. 
 
ZIJN ZONDER TIJD – Zijn en tijd vallen niet langer samen in Heideggers 
denken. In zijn monografie over transcendentie en differentie komt 
de auteur, Rosales, langs een andere weg tot dezelfde conclusie: het 
zijn openbaart zich. De transcendentie biedt het ‘zijnde’ de gelegen-
heid zich als het ‘er is’ te openbaren. Hieruit volgt dat het ‘zijnde’ de 
eerste bron is van waarheid als onverborgenheid, geheel in overeen-
stemming met Heideggers leer van de vrijheid tot grond. Verbor-
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genheid is niet gegeven met de eindigheid van het erzijn, en onver-
borgenheid is niet gegeven met erzijns zijnsverstaan of wereld. Beide 
zijn gegeven met de vrijheid van het in het niets gehouden ‘zijnde’531 
Het ‘er is’ is het verschijnsel van deze vrijheid.  
 
Dit is een teleurstellende conclusie. Plato’s idee van het goede, die bij 
Heidegger de vorm aanneemt van het ‘er is’, is een verschijnsel. Als 
‘verschijnsel van’ is het ‘er is’ niet de grond van de vrijheid van het 
‘zijnde’, en kan dus niet het theologische eerste zijn.  
 
5.4. HEIDEGGERS VRAAG NAAR DE ONVERBORGENHEID 
Het ‘er’ bevindt zich wel in de nabijheid van het eerste. Er is een ver-
band tussen grond en waarheid, zegt Heidegger in zijn lezing over 
het wezen van de grond.532 Waarheid is de onverborgenheid van iets 
en grond verwijst naar het wezen van de vrijheid van dit ‘iets’. Hei-
degger voegt eraan toe dat de vraag naar de onverborgenheid een 
vraag is naar de transcendentie.533 (5.4.1.) Hoewel transcendentie de 
ziel is van zijn metafysica geeft Heidegger omstreeks zijn eerste 
keerpunt geen eenduidig antwoord op de vraag hoe transcendentie 
en vrijheid tot elkaar staan. (5.4.2) Duidelijk is wel dat de vrijheid zelf 
niet op de transcendentie berust. (5.4.3.).  
 
5.4.1. TRANSCENDENTIE 
In een monografie over de jonge Heidegger laat de auteur, Van Bu-
ren, ekstema en ‘er is’ samenvallen. Hij spreekt van een oergebeurte-
nis, primal Ereignis. De oergebeurtenis is de ‘zelf-tijdigende tijdelijk-
heid’ of het ‘werelden’.534 In Heideggers streven naar een open meta-
fysica klinkt echter steeds duidelijker door dat transcendentie voor-
waarde is voor enerzijds de zelfopenbaring van het in het niets ge-
houden ‘zijnde’ en anderzijds het ‘werelden’ van erzijn. ‘Er is’ en we-
reld vallen niet langer samen in het zijnsverstaan: het ‘er is’ en erzijns 
wereld ontmoeten elkaar in de transcendentie. 
 
5.4.2. PROBLEEM VAN DE WERELD 
In zijn cursus over de metafysische grondslagen van de logica vat 
Heidegger de wereld op als het product van de ontmoeting tussen 
het ‘er is’ en het erzijn. Hij noemt de wereld een merkwaardig niets, 
eigentümliches Nichts.535 Dit niets is niet louter niets. Heidegger 
spreekt ook van het oorspronkelijke niets, nihil originarium. Dit doet 
denken aan Kants oorspronkelijke zijnde, ens originarium. Heidegger 
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wekt zo de indruk dat de wereld de plaats inneemt van het theologi-
sche eerste. Deze indruk is onjuist. De wereld is niets omdat ze geen 
zijnde is. Ze is oorspronkelijk omdat ze de plaats is van het door het 
‘werelden’ van erzijn geschapen zijnde. In zijn cursus over de meta-
fysische grondslagen van de logica omschrijft Heidegger ‘werelden’ 
als het meer zijnde worden van het zijnde in de alheid van het zijnde. 
‘Meer zijnde worden’ is toegang verkrijgen tot de wereld, Weltein-
gang. ‘Toegang verkrijgen tot de wereld’ wil zeggen dat het zijn, dat 
met het ‘er is’ gegeven is, door het erzijn wordt opgevat als het te-
genwoordig zijn van dit of dat zijnde. Daarom kan Heidegger zeggen 
dat het zijnde alleen onthulbaar, enthüllbar, is als dit of dat zijnde na-
dat het toegang heeft verkregen tot erzijns wereld.536 De wereld zelf, 
als schepping van het erzijn, brengt niets voort. Deze wereld, die 
Heidegger het oorspronkelijke niets noemt, heeft niets gemeen met 
het oorspronkelijke niets van het beginsel van de tegenspraak. 
 
5.4.3. PROBLEEM VAN DE TRANSCENDENTIE 
In zijn cursus over het Duitse idealisme bespreekt Heidegger hoe het 
‘zijnde’ en het zijnde staan tot de transcendentie. Hij noemt dit won-
derlijk genoeg het probleem van de wereld, Weltproblem, in plaats 
van het probleem van de transcendentie. Andere problemen van de 
wereld zijn, aldus Heidegger, het probleem van de grond, de vrij-
heid, het niets, de inbreuk van de transcendentie in het zijnde, en het 
zijnde in het geheel.537 Heidegger gaat er terecht vanuit dat er enige 
samenhang is tussen deze onderwerpen. Dit geldt immers voor alle 
onderwerpen van een metafysica. Zo gaat, bijvoorbeeld, de vrijheid 
van het in het niets gehouden ‘zijnde’ vooraf aan de transcendentie. 
‘Voorafgaan’ betekent in dit verband dat het in het niets gehouden 
‘zijnde’ er altijd al ‘is’, in de zin dat het ‘kan zijn’ ook als het verbor-
gen is. Toch is niet het ‘zijnde’ maar het niets het oorspronkelijk 
‘openbare’, al was het maar omdat dit niets voorwaarde is voor de 
vrijheid van het ‘zijnde’ om verborgen of onverborgen te zijn. Het 
oorspronkelijke niets heeft geen grond, en is dus niet vrij tot grond. 
Wanneer Heidegger in dit verband spreekt van de oorspronkelijke 
openbaarheid van het niets dan is dit geen loze scherpzinnigheid. 
Als in de angst het zijnde in het geheel, erzijns wereld en het zelf on-
verhoeds verloren gaan dan resten in de transcendentie slechts het 
niets en het ‘er zijn’, dit wil zeggen de oorspronkelijke openheid van 
het erzijn. Ik kom hierop in het volgende hoofdstuk terug. 
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TRANSCENDENTIE EN HET GEHEEL - In zijn cursus over het Duitse idea-
lisme wijst Heidegger erop dat vrijheid, als de vrijheid tot grond in 
de twee in dit onderzoek beschreven betekenissen, verbonden is met 
het probleem van het niets. Naar zijn opvatting spitst het probleem 
van het niets zich toe op de inbreuk, Einbruch, van het erzijn in het 
zijnde. Hierbij plaatst Heidegger een isgelijkteken tussen ‘inbreuk’ en 
‘transcendentie’, alsof transcendentie een zijnswijze is van het er-
zijn.538 Hij gaat eraan voorbij dat het erzijn het ‘er is’ ontmoet in de 
transcendentie, dit wil zeggen in het licht van de platoonse zon, zon-
der zelf de zon of dit licht te zijn. Transcendentie is het verschijnsel 
van het geheel waarvan zowel het in het niets gehouden ‘zijnde’ als 
het in erzijns wereld gehouden zelf en andere deel uitmaken. Denk 
aan erzijns ‘zijn bij’, een zijnswijze die gegeven is met het feit dat het 
‘zijnde’ een zijnde in het geheel is. 
 
TRANSCENDENTIE ALS BRUG - In de voorlaatste fase van Heideggers 
streven naar een open metafysica is zinnelijkheid de plaats van de 
rede. In het probleem van de transcendentie schemert door dat trans-
cendentie de plaats is van de zinnelijkheid, Plato’s zon-achtige, en 
erzijns wereld de plaats van de rede, Plato’s goed-achtige. In de laat-
ste fase van Heideggers herhaling van Kant is het verstaan de plaats 
van de tijd. Erzijns ‘in de wereld zijn’ en ‘ekstematisch zijn’ vallen 
samen. Transcendentie als de plaats van de zinnelijkheid is de brug 
tussen het in het niets gehouden ‘zijnde’, dat zich als het ‘er is’ open-
baart, en het ekstematische erzijn, dat dit ‘er is’ opvat als een gebeu-
ren in de tijd en dat het ‘er is’ herschept en opneemt in zijn wereld 
als dit of dat zijnde. Kort gezegd, transcendentie, als verschijnsel van 
het geheel, is de brug tussen verborgenheid en onverborgenheid. Ze 
is echter niet datgene waaraan kenbaar is waarom het ‘zijnde’ kan 
zijn, en is dus niet Heideggers theologische eerste. Verborgenheid en 
onverborgenheid berusten immers op de vrijheid van het ‘zijnde’. 
 
5.5. BEGINSEL VAN HET ZIJN  
In zijn inleidende opmerkingen over de geschiedenis van het begrip 
tijd wijst Heidegger erop dat het Griekse woord voor verschijnsel, 
faino/menon, ook schijn betekent. Deze schijn is van een andere orde 
dan de schijn van het worden. Het is in de Griekse traditie niet onge-
bruikelijk een verschijnsel op te vatten als iets dat pretendeert open-
baar te zijn maar het niet is.539 Zo verwijst in Plato’s ideeënleer een 
verschijnsel naar een idee, naar iets wat het verschijnsel zelf niet is. 
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Heidegger verwerpt deze opvatting. In zijn streven naar een open 
metafysica gaat hij uit van de eenheid van verschijnsel en idee.540 Het 
‘er’ heeft dan ook niets gemeen met de platoonse idee, met het on-
derscheid tussen een voorhanden iets en zijn essentie, vorm of idee. 
Met het ‘er is’ is het zijn in de betekenis van ‘onverborgen zijn’ gege-
ven. Een ‘zijnde’ openbaart zich in de transcendentie voordat het 
toegang verkrijgt tot erzijns wereld, dit wil zeggen voordat het erzijn 
het heeft verstaan als de tegenwoordigheid van dit of dat zijnde. Het 
‘er is’ maakt geen deel uit van erzijns wereld. Het ‘er’ is evenmin het 
beginsel van het zijn. Het ‘er’ in ‘er is’ verwijst naar het gebeuren van 
zijn. De vrijheid van het ‘zijnde’ is het beginsel van het zijn. Maar 
ook het ‘zijnde’ in al zijn vrijheid is niet het theologische eerste. Zijn 
grond, zijn vrijheid om al of niet te zijn, berust immers op het oor-
spronkelijke niets: het niets van de tegenspraak.  
 
‘VRIJHEID TOT GROND’ - In zijn cursus over de metafysische grondsla-
gen van de logica gaat Heidegger uitvoerig in op de traditionele op-
vatting van grond en grondbeginselen. Hij noemt het beginsel van de 
grond het hoofdbeginsel van de metafysica. Dit beginsel gaat aan alle 
andere vooraf, zelfs aan het beginsel van de tegenspraak. Heidegger 
geeft toe dat deze voorrang betwistbaar is maar hij blijft bij zijn 
standpunt.541 In zijn opvatting van de grond ligt de nadruk op de 
vrijheid of het ‘liever dan’. Dit is de vrijheid van het ‘zijnde’ om al of 
niet te zijn. De voorrang van het beginsel van de grond bevestigt 
nogmaals dat Heidegger omstreeks zijn eerste keerpunt er de voor-
keur aan geeft om te zwijgen over het niets, alsof de vrijheid tot 
grond het laatste is waarover een open metafysica kan handelen.  
 
‘ZIJN KUNNEN’- Het ‘zijn kunnen’, dat met de vrijheid tot grond gege-
ven is, berust in de traditie op het niets van de tegenspraak. Naar 
Baumgartens opvatting is het beginsel van de tegenspraak het eerste 
beginsel en tevens het uitgangspunt van zijn metafysica. Hij vat het 
niets in de uitspraak ‘niets is tevens wel en niet’ op als onderwerp. 
Zoals het verzelfstandigde ‘er’ het zijn geeft, zo geeft het niets van de 
tegenspraak het ‘zijn kunnen’.  
 
HEIDEGGER EN HET ‘ZIJN KUNNEN’ - Het niets van de tegenspraak, dat 
het ‘zijn kunnen’ geeft, omschrijft Heidegger in zijn cursus over de 
hoofdvraag van de filosofie als dat wat niets gemeen heeft met het 
zijn. Dit is één aspect van het niets. Ook een ander aspect verdient 
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aandacht. Het ‘er’ geeft het zijn onmiddellijk. Dit geldt niet voor het 
niets. Het niets geeft het ‘zijn kunnen’ slechts onder voorwaarden. 
Heidegger parafraseert zijn omschrijving van het niets van de tegen-
spraak als volgt: waar het beginsel van de tegenspraak niet van toe-
passing is, daar is een zijnsmogelijkheid.542 Alleen in deze zin kan het 
beginsel van de tegenspraak, dat de grens markeert tussen het gebied 
aan deze en aan gene zijde van het ‘zijn kunnen’, met recht het oor-
spronkelijke niets, nihil originarium, worden genoemd. Voor Heideg-
ger zelf is het niets van de tegenspraak, als beginsel van het ‘zijn 
kunnen’, meer dan een formeel logisch beginsel. In zijn cursus over 
de hoofdvraag van de filosofie noemt hij het beginsel van de tegen-
spraak zelfs een hoofdbestanddeel van de bestaansstructuur van er-
zijn.543 Het niets, dat tevens wel en niet is, is de oorsprong van de 
vrijheid van het ‘zijnde’, en dus ook van het erzijn als ‘zijnde’, om al 
of niet te zijn. Hieruit volgt dat er geen excuus is om te zwijgen over 
het niets, ook niet in een open metafysica. Er is juist alle reden om 
erover te spreken: het ‘niet’ en oorspronkelijke niets zijn immers uit-
sluitend kenbaar voor de afgeleide aanschouwing, voor het erzijn. 
Alleen voor het erzijn is het van betekenis dat het ‘zijnde’ vrij is om 
al of niet verborgen te zijn. Anders gezegd, alleen voor het erzijn is 
Leibniz’ vraag, waarom er iets is ‘liever dan’ niets, een zinvolle 
vraag.  
 
5.6. PLAATS VAN HEIDEGGERS THEOLOGIE 
Het niets van de tegenspraak wijst de weg naar de plaats van de the-
ologie in het denken van Heidegger omstreeks zijn eerste keerpunt: 
het grensgebied tussen wat zich aan deze en aan gene zijde van het 
‘zijn kunnen’ bevindt. Dit antwoord op de hoofdvraag van mijn on-
derzoek is niet het hele antwoord. Het niets zelf is het theologische 
eerste, in de zin dat het de oorsprong is van het ‘zijn kunnen’ zonder 
zelf een oorsprong te hebben. Zoals Vedder in zijn monografie over 
de voorlopigheid van het denken stelt, slaat de vraag naar de oor-
sprong van het zijn onherroepelijk om in de vraag naar het zijn van 
deze oorsprong.544 Wat rest is dus de vraag naar de betekenis van 
‘oorsprong’. In welke zin is het oorspronkelijke niets een oorsprong? 
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6. BESLUIT  
 
In dit onderzoek vraag ik naar de plaats van de theologie in het den-
ken van Heidegger omstreeks zijn eerste keerpunt. Het oorspronke-
lijke niets wijst de weg, zo betoog ik in het vorige hoofdstuk. Wat 
rest is de vraag naar de betekenis van ‘oorspronkelijk’. De vraag naar 
de eerste grond van het zijn slaat uiteindelijk immers om in de vraag 
naar het zijn van de eerste grond. Ik beantwoord deze vraag aan de 
hand van Barths bespreking van Heideggers inaugurale rede. Barth 
meent dat het oorspronkelijke niets Heideggers substituut is voor de 
god van de christelijke dogmatiek. (6.1.) De argumenten die Barth 
aanvoert, stellen Heideggers oorspronkelijke niets in een vals dag-
licht. Barth heeft geen oog voor het open karakter van Heideggers 
metafysica. Zo is Heideggers metafysica een metafysica ‘met inbe-
grip van’. (6.2.) En zoals voor Aristoteles, zo is ook voor Heidegger 
de eerste filosofie een ‘gezochte’ wetenschap. Dit laatste heeft gevol-
gen voor de status van het oorspronkelijke niets na Heideggers eerste 
keerpunt. Het dreigt zijn plaats als het eerste te verliezen. In een late-
re kanttekening bij zijn inaugurale rede vraagt Heidegger naar een 
‘wie’. ‘Wie’ houdt het ‘zijnde’ in het oorspronkelijke niets? (6.3.)  
 
6.1. BARTH EN HEIDEGGERS OORSPRONKELIJKE NIETS 
Barth behandelt het oorspronkelijke niets in zijn Dogmatik. Hij noemt 
dit niets een substituut voor god.545 (6.1.1.) De argumenten die Barth 
aanvoert, hoe merkwaardig ze ook mogen zijn, wijzen indirect de 
weg naar de gevraagde betekenis van ‘oorspronkelijk’. (6.1.2.) 
 
6.1.1. BARTH EN HET OORSPRONKELIJKE NIETS 
In paragraaf 50 van zijn Dogmatik bespreekt Barth in een excursus 
Heideggers inaugurale rede. Deze paragraaf handelt over god en het 
nietige, Nichtige. Voor Barth is het nietige het tegenbegrip van het 
goede, en dus het kwade. In zijn commentaar op deze excursus stelt 
Verburgt dat het nietige naar Barths opvatting ‘het kwaad in een ra-
dicale zin’ is.546 In de paragrafen vóór paragraaf 50 noemt Barth het 
kwaad het niets in plaats van het nietige. Barths uiteindelijke keuze 
voor ‘nietige’ is een ‘aangescherpt inzicht’, aldus Verburgt: ‘niets’ 
kan de indruk wekken dat het kwaad niet bestaat. De gedachte kan 
postvatten dat alleen de schepper en zijn schepping bestaan. Barth 
wil dit voorkomen. Hoewel het kwaad niet voorhanden is, heeft het 
zijns inziens wel een eigen dynamische werkelijkheidsvorm.547  
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BARTH EN HEIDEGGER – In zijn excursus voert Barth een gesprek met 
Heidegger, zij het niet omdat hij diens filosofie waardeert. Barth kijkt 
eerder neer op de filosofie: ze is te kortademig, zeker in vergelijking 
met de christelijke dogmatiek.548 Barth gaat in gesprek omdat hij er-
van uitgaat dat Heidegger de periode omstreeks de Tweede Wereld-
oorlog bewust heeft meegemaakt, en dus persoonlijk het kwaad er-
varen heeft.549 Verburgt voegt er in zijn commentaar aan toe dat 
Barth niet verwacht dat Heidegger het kwaad doorgrondt. Kennis-
grond van het kwaad is Christus. In diens leven en lijden wordt al 
het goede en al het kwade zichtbaar. Waar het kruis ontbreekt, daar 
ontbreekt ook ware kennis van het kwaad.550 Toch vermoedt Barth 
dat Heidegger hem iets te bieden heeft. Naar Barths opvatting vat 
Heidegger in zijn inaugurale rede zijn magnum opus samen en spitst 
hij het toe op het niets of het nietige.551 Heidegger heeft begrepen dat 
het nietige tegenwoordig en werkzaam is. Wel maakt hij de fout deze 
werkzaamheid positief te waarderen, zelfs in die mate dat het oor-
spronkelijke niets in zijn inaugurale rede het substituut wordt voor 
de god van de christelijke dogmatiek, aldus Barth.  
 
6.1.2. BARTHS STANDPUNT EN ARGUMENTEN 
In zijn excursus bespreekt Barth uitvoerig enkele begrippen uit Hei-
deggers rede. Anders dan Verburgts commentaar beperk ik me tot 
een beschrijving van Barths standpunt en een bespreking van zijn 
belangrijkste argumenten. 
 
BARTHS STANDPUNT  
In zijn excursus vraagt Barth zich af wat er bij Heidegger van god 
terechtgekomen is, aus Gott geworden sein möchte.552 Hoe komt Hei-
degger ertoe het kwade, namelijk het niets, op te vatten als het goede 
of god? 
 
HEIDEGGERS THEÏSME - Heidegger wil zich na de Tweede Wereldoor-
log niet langer een atheïst noemen. Barth plaatst hierbij vraagtekens. 
Buiten de driehoek ‘zijnde – erzijn – niets’ is er zijns inziens voor de 
god van de traditie geen plaats in Heideggers denken.553 Wel handelt 
Heideggers inaugurale rede over eigenschappen en werkingen die 
kenmerkend zijn voor het traditionele theologische eerste. Heidegger 
schrijft deze eigenschappen en werkingen echter toe aan een andere 
grootheid dan aan god, namelijk aan het niets.554 Hij plaatst welis-
waar geen isgelijkteken tussen niets en god maar dit verhult niet dat 
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god de hoofdrol speelt in zijn inaugurale rede, zij het onder het 
pseudoniem van Niets.555 Heideggers god is niet dood maar met 
‘pensioen’, Ruhestand. Het niets is het substituut voor god, Gotteser-
satz.556 Heidegger vertelt mythen, aldus Barth.557 In deze mythen is 
het niets grond, maat en verklaring van alle dingen. Dit niets heeft 
dezelfde eigenschappen als de god van de Latijnse traditie. Het is 
onder andere zelfstandig, enkelvoudig, almachtig, alwetend en on-
eindig.558  
 
BARTHS ARGUMENTEN 
Heidegger stelt in zijn inaugurale rede dat het niets oorspronkelijker 
is dan ontkenning en privatief. Barth meent dat deze stelling nergens 
op berust maar dat ze Heidegger in staat stelt het niets op te vatten 
alsof het iets is.559  
 
DYNAMISCHE NIETS - Heidegger beschrijft het niets als een in oor-
spronkelijke zin actieve en dynamische werkzame factor. De werk-
zaamheid van het niets is het nietigen. Al nietigend openbaart het 
niets het zijnde als zijnde.560 Barth denkt in dit verband aan Hegel en 
diens uitspraak dat het zuivere zijn en het zuivere niets, beide abso-
luut onbepaald, hetzelfde zijn. Barth meent dat deze Hegeliaanse 
inslag verklaart waarom Heidegger in zijn inaugurale rede de klas-
sieke uitspraak ‘uit het niets komt niets voort’ opnieuw verwoordt 
als: ‘uit het niets komt al het zijnde als zijnde voort’.561  
 
NIETS ALS BRON VAN DEUGDEN EN ZONDEN - De oorspronkelijke open-
baarheid van het niets is naar Barths opvatting voor Heidegger de 
bron van alle deugden en zonden. In Heideggers inaugurale rede is 
het openstaan voor het niets een hoofddeugd, Grundtugend. Het ver-
geten van het niets is een hoofdzonde, Grundsünde. Barth spreekt in 
dit verband van de almachtig heersende en bewegende diepte van 
het niets, Tiefe des Nichts.562 
 
NIETIGE - Het eigenlijke onderwerp van Barths gesprek met Heideg-
ger is niet het niets maar het nietige of kwaad. Heidegger spreekt in 
zijn inaugurale rede vooral over het niets, zoals Barth deed voordat 
hij tot het inzicht kwam dat ‘nietige’ een passender naam is voor het 
kwaad. Barth wil van Heidegger weten wat hij van het kwaad 
denkt.563 Weliswaar is alles wat Heidegger erover zegt onmachtig 
maar het nietige als ‘het kwaad in een radicale zin’ laat zich ook door 
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Heidegger niet wegdenken, zo veronderstelt Barth.564 Heidegger is 
een kind van zijn tijd. Ook hij is ontredderd na twee wereldoorlogen. 
Het nietige als ziekte tot de dood, Krankheit zum Tode, moet ook hem 
een zorg zijn.565 Heidegger stelt Barth echter teleur. Tegen alle ver-
wachting in is Heidegger een willig slachtoffer van wat Barth de 
zelfgenoegzame zekerheid van het ‘ik denk’, ego cogito, noemt. Het 
niets dat Heidegger beschrijft in zijn inaugurale rede is, bij nader in-
zien, noch het nietige noch god.566 Zelfs de existentiële angst van het 
erzijn is onschadelijk. Deze angst is altijd al een overwonnen angst, 
überwundene Angst.567 Kort gezegd, Heideggers niets is loos alarm, 
blinder Lärm, aldus Barth,568 die zich verbaast over Heideggers onwe-
tendheid over god, Unwissenheit über Gott.569 
 
Het is de vraag hoe Barth ertoe komt Heideggers oorspronkelijke 
niets op te vatten als substituut voor de god van de christelijke dog-
matiek. Verburgt merkt in zijn commentaar terecht op dat hij hier-
voor geen enkele aanwijzing kan vinden in Heideggers inaugurale 
rede.570 Dit neemt niet weg dat het oorspronkelijke niets in Heideg-
gers metafysica wel de plaats inneemt van het theologische eerste, 
ook al zijn er geen punten van overeenkomst tussen Heideggers oor-
spronkelijke niets en de god van de christelijke dogmatiek. Denk aan 
de conclusie van het vorige hoofdstuk. Dit roept de vraag op in wel-
ke zin het oorspronkelijke niets het theologische eerste is. 
 
6.2. HEIDEGGERS INAUGURALE REDE 
In zijn monografie over Heidegger en het niets stelt Regvald dat 
Heidegger in zijn inaugurale rede de eerste filosofie wil rehabiliteren. 
Regvald vergelijkt Heideggers rede met Kants verhandeling over de 
strijd van de faculteiten. Zowel Kant als Heidegger beantwoordt de 
vraag hoe de filosofie staat tot de wetenschappen. Kant vat de filoso-
fie op als propedeuse tot de wetenschappen. Heidegger ziet het an-
ders. Naar zijn opvatting denken de wetenschappen niet. Ze redene-
ren volgens richtlijnen. Alleen de filosofie denkt. In zijn inaugurale 
rede licht Heidegger dit toe aan de hand van het niets.571 Dit niets is 
het oorspronkelijke niets. (6.2.1.) Onbeantwoord is nog de vraag wat 
‘oorspronkelijk’ in dit verband betekent. (6.2.2.)  
 
6.2.1. HEIDEGGER EN HET NIETS 
Voor de wetenschappen is het niets de afwezigheid van iets. Ze ken-
nen het niets uitsluitend als ontkenning of privatief, aldus Heideg-
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ger.572 De metafysica gaat haar eigen weg. Naar Heideggers opvat-
ting is het niets juist het onderwerp bij uitstek van de metafysica.573 
Hij verwijst naar Leibniz en diens vraag waarom er iets is ‘liever dan’ 
niets.574  
 
VERZWEGEN NIETS - In zijn monografie over Heideggers eerste keer-
punt stelt Grondin dat Heidegger in deze periode de wortels bloot-
legt van het begrip eindigheid. Heideggers beschouwingen over de 
eindigheid monden uit in een herwaardering van het niets.575 Hoewel 
Heidegger omstreeks zijn eerste keerpunt herhaaldelijk naar het niets 
verwijst, schrikt hij ervoor terug het te omschrijven. In zijn inaugura-
le rede maakt hij hierop een uitzondering.  
 
OORSPRONKELIJKE NIETS – In een later aan zijn lezing over het wezen 
van de grond toegevoegd commentaar merkt Heidegger op dat deze 
lezing handelt over de ontologische differentie. Hij licht toe dat deze 
differentie het niets betreft, namelijk het verschil tussen zijn en zijn-
de. Zowel het zijn als het verschil tussen zijn en zijnde is niets, in de 
zin dat ze geen voorhanden zijnden zijn. In hetzelfde commentaar 
merkt Heidegger op dat zijn inaugurale rede handelt over het nieti-
gende niets. Hierbij plaatst hij een kanttekening. Het niets van zijn 
lezing over het wezen van de grond, namelijk het niets van de diffe-
rentie, en het niets van zijn inaugurale rede, namelijk het nietigende 
niets, zijn niet inwisselbaar. Wel zijn beide vormen van het niets on-
losmakelijk verbonden met het zijn.576 Het niets van de differentie is 
het differente tussen zijn en zijnde. Het nietigende niets is de oor-
sprong van het ‘zijn kunnen’. 
 
6.2.2. ‘ZIJN’ VAN HET NIETS 
De traditie ontkent gewoonlijk dat het niets de oorsprong van iets 
kan zijn. Naar haar opvatting komt uit het niets niets voort, ex nihilo 
nihil fit.577 Het niets is het niet zijnde, is vormeloze stof.578 God als on-
stoffelijke vorm, ens creator, schept uit de vormeloze stof al wat is, ens 
creatum.579 In deze zin is het traditionele niets het tegenbegrip van 
god, aldus Heidegger in het latere commentaar bij zijn lezing over 
het wezen van de grond.580 Geldt dit ook voor het Heideggeriaanse 
oorspronkelijke niets? 
 
ABSOLUTE EN RELATIEVE NIETS – Hollak, de auteur van een artikel over 
de godsidee in de moderne metafysica, kent twee zinvolle en één 
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zinloze vorm van het absolute niets. Hij noemt de zinvolle vormen 
absoluut om ze te onderscheiden van de ontkenning die hij het rela-
tieve niets noemt. Hollak stelt dat het ‘in zich onbepaalde als zoda-
nig’ de positieve vorm is van het absolute niets. Dit niets is niet het 
niets van de formele logica dat ‘eender wat’ of onbepaalbaar is. Het 
onbepaalde niets dat Hollak voor ogen staat, is Hegels zuivere niets 
dat tevens het zuivere zijn is. Hollak noemt de beweging van het 
niets naar het zijn en weer terug het worden. De negatieve vorm van 
het absolute niets is het ‘niet zijn kunnen’ van het mogelijke. Hollak 
noemt het ‘wel zijn kunnen’ naar analogie van het ‘niet zijn kunnen’ 
ook wel het absolute zijn. De negatieve en positieve vorm van het 
absolute niets zijn volgens Hollak zinvol, anders dan het zinloze 
niets van de tegenspraak: het ‘in zich onbepaalbare als zodanig’.581  
 
Zinloze niets - Het ligt voor de hand dat Hollak en Heidegger ver-
schillend denken over het niets van de tegenspraak. Heidegger treedt 
in de voetsporen van Baumgarten wanneer hij het niets van de te-
genspraak opvat als het ‘volste’ begrip van het niets, en, zij het niet 
uitdrukkelijk, als het theologische eerste van de metafysica. Als het 
eerste gaat dit niets vooraf niet alleen aan alle overige vormen van 
ontkenning maar ook aan het ‘zijn kunnen’. Barth laat in zijn kritiek 
op Heidegger, dat diens opvatting van het niets nergens op berust, 
kennelijk de systematiek van de traditionele metafysica buiten be-
schouwing. Ook gaat Barth voorbij aan het feit dat er omstreeks Hei-
deggers eerste keerpunt wel degelijk plaats is voor het denken over 
het kwaad, zij het in het kader van de metontologie, in het kader van 
het gegeven dat het erzijn een zijnde is in het geheel. Dit geldt overi-
gens niet voor de dood, Krankheit zum Tode. De dood is geen kwaad 
maar het verschijnsel van erzijns eindigheid. 
 
Negatieve absolute niets - Verborgenheid is de natuurlijke staat van het 
‘zijnde’, zo blijkt uit Heideggers bespreking van Heraclitus’ Frag-
ment 123. Hollak en Heidegger verschillen dan ook van opvatting 
over het negatieve absolute niets. Heidegger treedt in de voetsporen 
van Baumgarten wanneer hij het oorspronkelijke niets opvat als de 
plaats waarin het ‘zijnde’ gehouden is. De zijnswijze van dit ‘zijnde’ 
is het ‘zijn kunnen’. Voor een ‘wel zijn kunnen’ onafhankelijk van 
een ‘niet zijn kunnen’, zoals Hollak wil, is er in Heideggers metafysi-
ca geen plaats. ‘Zijn kunnen’ verwijst immers naar de vrijheid van 
het ‘zijnde’ om al of niet te zijn. Deze vrijheid is mogelijk dankzij het 
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oorspronkelijke niets waarin het ‘zijnde’ gehouden is. Zou het ‘zijn-
de’ in een zijnde gehouden zijn dan was het immers zelf niet vrij om 
al of niet te zijn.  
 
Positieve absolute niets - Hollak en Heidegger verschillen ten slotte ook 
van opvatting over het positieve absolute niets: het zuivere niets, en 
dus het zuivere zijn van Hegel. Voor Hollak zijn deze hetzelfde om-
dat ze beide absoluut onbepaald zijn. Heidegger stelt in zijn inaugu-
rale rede echter dat het verband tussen ‘niet zijn’ en zijn niet gegeven 
is met de absolute onbepaaldheid van beide maar met de eindigheid 
van het ‘zijnde’. Met het ‘er is’ is het in het niets gehouden ‘zijnde’ 
tijdelijk onverborgen voor het erzijn.582 
 
HEIDEGGERS HERWAARDERING VAN HET NIETS - Omstreeks zijn eerste 
keerpunt herwaardeert Heidegger het niets. Naar zijn opvatting 
komt uit het niets alle zijnde als zijnde voort, ex nihilo omne ens qua 
ens fit.583 Dit niets is het oorspronkelijke niets. Barth vat het niets op 
als Heideggers substituut voor de god van de christelijke dogmatiek: 
beide zouden dezelfde bepalingen hebben. Dit verdient nader onder-
zoek. In boek VI van zijn metafysica omschrijft Aristoteles het theo-
logische eerste als dat wat eeuwig, onbeweeglijk en zelfstandig is.584 
In zijn cursus over de metafysische grondslagen van de logica 
schenkt Heidegger vooral aandacht aan een opmerkelijke zinsnede 
die een paar regels lager verschijnt in boek VI.585 Hierin stelt Aristote-
les dat de theologie handelt over de oorzaken van de manifestaties 
van de goddelijke zijnden.586 In zijn inaugurale rede omschrijft Hei-
degger het oorspronkelijke niets als het beginsel van de vrijheid tot 
grond van het ‘zijnde’. 
 
BEPALINGEN VAN HET NIETS 
Wanneer Heidegger niet langer een isgelijkteken plaatst tussen zijn 
en tijd dan laat hij de mogelijkheid open voor een ‘zijn’ buiten de tijd, 
bijvoorbeeld het ‘zijn kunnen’ van het in het niets gehouden ‘zijnde’. 
Het niets waarin dit ‘zijnde’ gehouden is, heeft niets gemeen met het 
zijn en de tijd. Het is niet tegenwoordig. Toch ontmoet het erzijn het 
niets, en wel in de angst.  
 
NIETS EN VORM - Het oorspronkelijke niets is voor het eindige erzijn 
geen onbekende. Op de vraag naar het ‘waarvoor’ van de angst ant-
woordt het erzijn, volgens Heideggers magnum opus: ‘voor niets’, es 
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war eigentlich nichts.587 Hierin klinkt door dat het erzijn in de angst het 
niets herkent, zoals het in de verveling, Langeweile, het geheel her-
kent, waarin het als zijnde gehouden is.588 In de traditie is het niets 
vormeloze stof. Het herkende niets moet tenminste een onstoffelijke 
vorm zijn. Denk aan Plato’s ideeënleer. Naar Barths opvatting is 
Heideggers oorspronkelijke niets zelfs eeuwig, onbeweeglijk en zelf-
standig. 
 
Eeuwige niets - Baumgarten noemt in zijn handboek ‘eeuwig’, aeter-
nus, dat wat geen begin en geen einde heeft.589 Het oorspronkelijke 
niets, het niets waarin het ‘zijnde’ gehouden is, gaat vooraf aan het 
begin en volgt op het einde, en heeft dus evenmin een begin en einde 
als het eeuwige. Dit betekent echter niet dat het oorspronkelijke niets 
zelf ook eeuwig is. Anders dan voor het traditionele eeuwige geldt 
voor het niets dat het niet altijd al tegenwoordig is voor het erzijn, in 
tegenstelling tot de god van de christelijke dogmatiek. Het oorspron-
kelijke niets maakt geen deel uit van erzijns wereld. 
 
Onbeweeglijke niets – Baumgarten geeft de voorkeur aan ‘onverander-
lijk’, immutabilis, boven ‘onbeweeglijk’, immobilis. In zijn handboek 
noemt hij iets onveranderlijk wanneer het geen opeenvolging van 
bepalingen kent.590 Opeenvolging, successio, vindt plaats in de tijd. 
Een latere bepaling volgt een eerdere op. Dit geldt niet voor het on-
veranderlijke. De bepalingen zijn voor eens en altijd met het onver-
anderlijke gegeven, wat zeggen wil dat het altijd waar is, althans 
naar Leibniz’ inclusietheorie. Heidegger leert echter dat waarheid 
onverborgenheid is. Hieruit volgt dat het oorspronkelijke niets niet 
alleen onveranderlijk maar ook openbaar dient te zijn, en dat is het 
ook. In zijn inaugurale rede spreekt Heidegger van de oorspronkelij-
ke openbaarheid van het niets, ursprüngliche Offenbarkeit des Nichts, in 
de transcendentie.591 Wat echter openbaar is, is de onbepaalbaarheid 
van het oorspronkelijke niets, niet de onveranderlijkheid van de be-
palingen ervan. Onveranderlijk is alleen het traditionele theologische 
eerste, dat alle werkelijke positieve bepalingen omvat.  
 
Zelfstandige niets – Baumgarten omschrijft in zijn handboek de sub-
stantie of het op zichzelf staande zijnde, monas, als een vorm, een 
zich verwerkelijkende vorm, een wezen, een ‘eenlingelijke zelfstan-
digheid’,592 of een vermogen.593 De monade onttrekt zich aan de regel 
dat niets ontstaat uit het niets. Ze ontstaat uit en gaat op in het niets, 
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wat zeggen wil dat ze in het niets is gehouden.594 De monade is on-
der meer één, waar, en goed, aldus Baumgarten.595 In zijn cursus over 
de metafysische grondslagen van de logica voegt Heidegger eraan 
toe dat de hoofdeigenschap van de monade het één zijn is, ook in de 
zin van verenigend zijn.596 Ook het oorspronkelijke niets wekt de in-
druk verenigend te zijn, namelijk als datgene waarin het ‘zijnde’ ge-
houden is. Anders dan van de monade is het echter onmogelijk om 
van het niets te zeggen dat het ‘is’ in relatieve of in absolute zin. Het 
is dus ook onmogelijk om van het niets te zeggen dat het een ‘eenlin-
gelijke zelfstandigheid’ enzovoorts is. Dit roept wel de vraag op wat 
‘houden’ betekent in de uitdrukking ‘in het niets gehouden zijn’. 
 
NIETS ZONDER VORM - Het oorspronkelijke niets wekt de schijn eeu-
wig, onbeweeglijk en zelfstandig te zijn. Er is geen begin en einde, 
geen opeenvolging van bepalingen en geen afhankelijkheid van iets 
anders. Dit wil niet zeggen dat het iets is. Het oorspronkelijke niets is 
immers per definitie onbepaalbaar. Het is onmogelijk om van dit 
niets te zeggen dat het iets wel is of iets niet is. Het oorspronkelijke 
niets is per definitie tevens wel en niet. ‘Oorspronkelijk’ betekent in 
dit verband dan ook dat het niets voorafgaat aan alle vorm en alle 
stof. Baumgarten spreekt daarom met recht van het onvoorstelbare, 
irrepraesentabile.597  
 
CENTRALE MONADE 
Ter illustratie van de verschillen tussen het oorspronkelijke niets en 
het traditionele theologische eerste bespreek ik enkele hoofdeigen-
schappen van de centrale monade. 
 
CAUSA SUI – De verenigende monade houdt zich een menigvuldig-
heid voor ogen, aldus Heidegger in zijn cursus over de metafysische 
grondslagen van de logica.598 Ze is gericht op de voorstelling die ze 
van haar volkomenheid heeft. Ze ontstaat echter uit het niets. Dit 
houdt in dat ze niet zelf het niets is. In zijn handboek merkt Baum-
garten op dat de centrale monade of god ook een monade is.599 Mer-
cer wijst er in haar monografie over Leibniz’ op dat god ontstaat uit 
god:600 god is oorzaak van zichzelf, causa sui. Betekent dit nu dat de 
centrale monade uit iets anders ontstaat dan het niets? In dit geval 
zou de centrale monade geen monade zijn maar iets van een heel 
andere orde. Omdat dit in strijd is met de in Baumgartens handboek 
gehanteerde mathematische procedure, is er maar een conclusie mo-
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gelijk: de centrale monade komt zowel voort uit het niets als uit zich-
zelf en is in deze zin zowel iets als niets. Hoewel de centrale monade, 
zoals het oorspronkelijke niets, onvoorstelbaar is, is ze niet absoluut 
niets, niet absoluut onbepaald. Baumgarten stelt dat ze alomtegen-
woordig en volkomen is. 
 
Alomtegenwoordigheid – Kant merkt in zijn beschouwingen bij Baum-
gartens handboek op dat het theologische eerste buiten de wereld 
staat. De eerste oorzaak is van een heel andere orde dan de gevolgen 
ervan.601 Hoewel het eerste buiten de wereld staat, is het naar Baum-
gartens opvatting het meest alomtegenwoordige, omnipraesentissi-
mus.602 Kant verklaart de alomtegenwoordigheid van de centrale mo-
nade door te stellen dat elke bezielde monade zich bewust is van 
haar herkomst, en hiermee van de herkomst van alle andere mona-
den.603 De herkomst van de monade is het niets. Ze is immers in het 
niets gehouden. Hieruit volgt dat de monade die zich van haar her-
komst bewust is, zich ook bewust is van het niets waaruit ze is 
voortgekomen. Het alomtegenwoordige niets ‘leeft voort’ in de her-
innering, zoals ook de platoonse idee voortleeft in de herinnering. 
Dit geldt echter niet voor het oorspronkelijke niets, nihil originarium. 
In Heideggers open metafysica is dit niets noch vorm noch stof. Het 
leeft ook niet in erzijns herinnering voort maar is dat waarin het 
‘zijnde’, en dus ook het ‘erzijn’, feitelijk gehouden is. Voor alle duide-
lijkheid, het ‘erzijn’ is niet het neutrale erzijn, is geen onstoffelijke 
vorm maar zowel vorm als stof. De aanhalingstekens duiden aan dat 
ook het erzijn als ‘zijnde’ al of niet kan zijn, dit wil zeggen al of niet 
verborgen kan zijn – ook voor zichzelf. Denk in dit verband aan het 
mythische erzijn. 
 
Volkomenheid – Baumgarten omschrijft ‘volkomenheid’ als de over-
eenstemming van het vele in het ene.604 De centrale monade is het 
meest volkomen zijnde, ens perfectissimum.605 Ze is haar eigen oor-
sprong en die van de wereld. De centrale monade is ook herinnerde 
herkomst en grond van de voorbestemde harmonie. De wereld is de 
beste wereld, mundus optimus, omdat alle delen ervan voorbestemd 
zijn om in harmonie met elkaar te zijn.606 Herinnering en voorbe-
stemming bepalen het verenigende karakter van de centrale monade, 
die in deze zin een werkzame factor is. Anders dan de centrale mo-
nade is het oorspronkelijke niets niet werkzaam als herinnering: het 
is geen vorm. Evenmin is het niets de grond van de voorbestemde 
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harmonie: het is het heel andere. Het niets verenigt ook niet, in actie-
ve zin, maar is datgene waarin het ‘zijnde’ feitelijk gehouden is.  
 
Overigens, het is opmerkelijk dat Heideggers herwaardering van het 
niets de mogelijkheid openlaat dat dit niets iets kan bewerkstelligen, 
al was het maar omdat het een oorsprong is zonder zelf een oor-
sprong te hebben. Het is onduidelijk of, en zo ja hoe, dit oorspronke-
lijke niets een werkzame factor kan zijn, zoals Barth veronderstelt – 
ook al omdat het niets gemeen heeft met het ‘Aristotelische’ theologi-
sche overmachtige, ei/oj, of de god van de christelijke dogmatiek.  
 
NIETS ALS WERKZAME FACTOR 
In zijn inaugurale rede betoogt Heidegger dat het erzijn inbreekt in 
het geheel van het zijnde, im Ganzen des Seienden. Nu doet het dit van 
nature al, als zijnde in het geheel, Seiende im Ganzen. Het erzijn breekt 
volgens Heidegger echter ook het zijnde open. Hierdoor kan het 
zijnde zich openbaren als dit of dat zijnde in het geheel. Heidegger 
spreekt in verband met het wetenschappelijke erzijn van een open-
brekende inbreuk, aufbrechende Einbruch. De wetenschappelijke ge-
richtheid op de wereld is gewelddadig. Denk aan Heideggers opvat-
ting dat het wetenschappelijke erzijn uit is op beheersing van de we-
reld. De wetenschappelijke gerichtheid is bovendien eenzijdig. Het is 
uitsluitend gericht op het zijnde, en verder op niets, aldus Heidegger 
in zijn inaugurele rede.607 De wetenschap vraagt niet naar het niets: 
wie vraagt naar het niets vraagt naar ‘iets’,608 wat haars inziens in 
strijd is met het beginsel van de tegenspraak.609 Het is opmerkelijk 
dat de wetenschap geen rekening houdt met de omschrijving van dit 
niets als dat wat is en tevens niet is. Het oorspronkelijke niets heeft 
zowel een ‘wel zijn’ als ‘niet zijn’, is zowel iets als niets, of beter: gaat 
aan het al of niet zijn vooraf. Kort gezegd, het oorspronkelijke niets is 
onbepaalbaar. Hiermee is niet gezegd dat het ook onkenbaar is. 
 
NIETS ALS HET VOORAFGAANDE – Omstreeks zijn eerste keerpunt stelt 
Heidegger het niets opnieuw aan de orde. In zijn cursus over de me-
tafysische grondslagen van de logica neemt hij afstand van de opvat-
ting van zijn mentor, Braig, dat het niets een psychologisch of logisch 
‘iets’ zou zijn.610 Zoals de titel van Heideggers cursus aanduidt, be-
rust het logische op het metafysische, dus ook het niets van de for-
mele logica. Heidegger licht dit toe in zijn inaugurale rede. Braig stelt 
dat het niets berust op de differentie tussen zijnden, bijvoorbeeld ‘A 
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is niet B, is niet C’. Heidegger bestrijdt dit. Hij wijst erop dat Braig 
het niets afleidt uit het beginsel van de identiteit. Zonder kennis van 
het oorspronkelijke niets waarin het ‘zijnde’ is gehouden, is kennis 
van welke vorm van het ‘niet’ of niets ook onmogelijk.611 Het oor-
spronkelijke niets gaat immers vooraf aan het ‘zijn kunnen’ van het 
‘zijnde’, dit wil zeggen aan het ‘wel zijn’ en ‘niet zijn’ ervan. Hoe is 
nu kennis van het niets zelf mogelijk? 
 
NIETIGENDE NIETS – In zijn inaugurale rede stelt Heidegger op een 
zeker moment vast dat hij en zijn toehoorders nu wel weten wat het 
niets ‘is’. Het is geen zijnde maar voorwaarde, Ermöglichung, voor de 
openbaarheid van het ‘zijnde’.612 Hij spreekt van het nietigende niets. 
‘Nietigen’ is naar iets verwijzen door het te verwerpen. Ten opzichte 
van het oorspronkelijke niets is het ‘zijnde’ het andere bij uitstek. Het 
verwerpende verwijzende, abweisendes Verweisen,613 niets stelt het 
‘zijnde’ in de gelegenheid zich in de transcendentie als het ‘er is’ te 
openbaren, als dat wat volstrekt anders is dan het oorspronkelijk 
openbare niets. In deze zin is het niets de oorsprong van het ‘zijnde’. 
 
NIETS ALS HET ‘ONMACHTIGE’ – Heidegger licht in zijn cursus over de 
grondbegrippen van de metafysica toe dat het niets een macht is die 
blijvend afstoot, abstoßende Macht. Het niets stoot het ‘zijnde’ af of uit, 
hineinstoßen.614 ‘Afstoten’ en ‘uitstoten’ wekken ten onrechte de in-
druk dat het niets een werkoorzaak is, een externe invloed. Denk in 
dit verband aan Heideggers stelling: waar het beginsel van de tegen-
spraak niet van toepassing is, daar is een zijnsmogelijkheid. Niet al-
leen door afwijzend te verwijzen maar ook door niet van toepassing 
te zijn, onmachtig te zijn, schept het oorspronkelijke niets de voor-
waarden voor de vrijheid van het ‘zijnde’. Wat het ‘zijnde’ in vrijheid 
doet of laat, gehoorzaamt niet aan het niets maar aan eigen regels. Zo 
kondigt het ‘zijnde’ in alle vrijheid met het ‘er is’ zijn zijn aan, wat 
voor het erzijn een gebeuren is in de tijd.615 Het niets heeft niets ge-
meen met dit gebeuren. Denk in dit verband aan Barths verwijt dat 
Heideggers leer van het niets onmachtig is. Niet Heideggers leer 
maar het niets zelf blijkt ‘onmachtig’ te zijn - ‘onmachtig’ tussen aan-
halingstekens omdat het niets absoluut onbepaalbaar is. 
  
OORSPRONKELIJKE NIETS EN DE OPEN METAFYSICA 
Het oorspronkelijke niets is noch vormeloze stof noch onstoffelijke 
vorm. Zonder zelf werkzaam te zijn, is het voorwaarde voor de vrij-
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heid van het ‘zijnde’ dat, zoals Heidegger in zijn magnum opus stelt, 
te zijn heeft.616 Het niets is oorspronkelijk openbaar in de transcen-
dentie, waarin het afwijzend verwijst naar het ‘er is’ van het ‘zijnde’. 
Wat betekent ‘openbaar zijn’ in dit verband? 
 
Niets en de rede – Heidegger noemt in zijn inaugurale rede de wereld 
de alheid van het zijnde of het geheel van het zijnde in zijn alheid. 
‘Alheid’ verwijst naar alle mogelijke positieve bepalingen van het 
zijnde.617 Om het met Kants woorden te zeggen: de wereld is niet al-
leen een transcendent idee maar ook een ideaal of oervorm, Urbild.618 
Het niets is naar Heideggers opvatting de volstrekte ontkenning van 
deze alheid.619 Merkwaardig is wel dat hij in dit verband spreekt van 
het niets als ‘idee’, inclusief de aanhalingstekens, en er onmiddellijk 
aan toevoegt dat deze formele benadering niets zegt over het oor-
spronkelijke niets zelf.620 In zijn streven naar een open metafysica 
wijst Heidegger erop dat de alheid en het niets in hun volle omvang 
en volle leegte ongrijpbaar zijn voor de rede.621  
 
Niets en de zinnelijkheid – Het erzijn ontmoet de manifestaties van het 
in het niets gehouden ‘zijnde’ in de transcendentie. De ontmoeting 
met deze manifestaties is een zinnelijke. Dit geldt niet voor de ont-
moeting met de oorsprong van deze manifestaties: het niets. Het oor-
spronkelijke niets kent geen ‘er is’ maar is oorspronkelijk openbaar. 
Anders gezegd, het niets gebeurt niet.  
 
Niets en de gestemdheid - Het erzijn kent, of beter: ervaart, het niets 
uitsluitend buiten de zinnelijkheid en de rede om. Heidegger noemt 
dit ervaren een fundamentele ervaring, Grunderfahrung.622 Hij stelt 
dat het erzijn de alheid van het zijnde, waarvan het deel uitmaakt, 
ontmoet in een bepaalde gestemdheid. Dit geldt ook voor de ont-
moeting met het oorspronkelijke niets. Het erzijn kan het niets ont-
moeten, waarin het als ‘zijnde’ gehouden is, wanneer het erop is af-
gestemd.623 Erzijns ‘afgestemd zijn op’ onthult. Heidegger noemt dit 
een fundamenteel gebeuren, Grundgeschehen.624 In Heideggers inau-
gurale rede klinkt door dat erzijns ‘afgestemd zijn op’ onthult wat 
zich niet openbaart via het ‘er is’, via een gebeurtenis. Dit wil zeggen 
dat het erzijn voor zichzelf niet alleen een wereld schept door het 
‘zijnde’ meer zijnde te laten worden. Als deel van het geheel is het 
erzijn ook afgestemd op wat Heidegger een ‘idee’ noemt maar wat 
geen idee is. Afhankelijk van de gestemdheid, verveling of angst, 



120 

onthult zich of wordt onthuld, Heidegger maakt geen onderscheid, 
òf het geheel waarvan het erzijn deel uitmaakt òf het niets waarin het 
gehouden is. Het onthullende karakter van de gestemdheid is van 
een heel andere orde dan erzijns ontmoeting met het ‘er is’. Het niets 
en het geheel openbaren zich niet maar zijn altijd al openbaar, in de 
zin van onontkoombaar. Het erzijn ontkomt niet aan het feit dat het 
als ‘zijnde’ in het niets gehouden is, en dat het een zijnde in het ge-
heel is.  
 
ANGST - In zijn inleidende opmerkingen over de geschiedenis van het 
begrip tijd licht Heidegger toe dat het erzijn het niets ontmoet in de 
angst. ‘Niets’ verwijst in deze cursus nog naar het absolute niets, 
namelijk naar dat wat niet in de wereld voorkomt vanwege de onbe-
paaldheid ervan.625 Denk aan Hollaks absolute niets. Heidegger 
werkt dit verder uit in zijn magnum opus. Hierin brengt hij het niets 
vooral in verband met de nietigheid van het erzijn. Het niets van de 
angst onthult wat het erzijn in de grond is. In de grond is het erzijn 
geworpen in de dood, Geworfenheit in den Tod.626 Het is opmerkelijk 
dat Heidegger zwijgt over de angst en het niets in zijn cursus over de 
metafysische grondslagen van de logica. In een voetnoot rechtvaar-
digt hij dit door te wijzen op de hang naar dialectische schijn om-
streeks het begin van de jaren dertig.627 Zijn tijdgenoten neigen ertoe 
voorbij te gaan aan de ervaarbaarheid van het niets. In zijn inaugura-
le rede komt Heidegger terug op de angst. In deze rede schetst hij 
een beeld van het verband tussen angst en niets dat in sommige op-
zichten ingrijpend afwijkt van het beeld ervan in zijn magnum opus: 
in de angst is het erzijn afgestemd op niets anders dan op het oor-
spronkelijke niets.628 
 
ANGST EN HET ZUIVERE ‘ER ZIJN’ - In zijn inaugurale rede zet Heideg-
ger uiteen hoe de toestand waarin het erzijn zich bevindt het niets 
onthult of verhult. In de angst gaan erzijns wereld en zelf onver-
hoeds verloren, Entgleiten. Wat rest is het zuivere ‘er zijn’, reine Da-
sein.629 Dit is niet het neutrale erzijn van Heideggers ontologie maar 
het ‘er zijn’ als de oorspronkelijke openheid van het erzijn als zijnde 
in het geheel.630 Wat het zuivere ‘er zijn’ rest, is de ontmoeting in de 
transcendentie met het oorspronkelijke niets. Deze ontmoeting is een 
zuiver vinden.631 Het niets openbaart zich niet als een ‘er is’ maar is 
oorspronkelijk openbaar als dat wat de transcendentie als verschijn-
sel van het geheel in stand houdt, zij het onrechtstreeks, namelijk 
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door het ‘zijnde’ de vrijheid te bieden om zich al of niet te openbaren 
in de transcendentie. 
 
‘ZIJN’ VAN HET NIETS – De oorspronkelijke openheid van ‘er zijn’, Da-
sein, onthult de oorspronkelijke openbaarheid van het niets. In zijn 
inaugurale rede licht Heidegger toe dat in de angst het niets en het 
zijnde zich ‘in enen’ in de transcendentie openbaren.632 De afwijzen-
de verwijzing, ook naar het onverhoeds verloren gegane zijnde, ont-
hult de bevreemdende andersheid van dit zijnde.633 Anders gezegd, 
in de angst onthult het niets in zijn afwijzende verwijzing de vol-
strekt eigen aard van het zijnde dat is opgenomen in erzijns wereld. 
Het is duidelijk dat het niets als werkzame factor, zoals Barth het 
noemt, geen externe of interne invloed is. Toch laat het oorspronke-
lijke niets het ‘er is’ het volstrekt andere zijn.634 Het niets is datgene 
waarin naar Heideggers opvatting het ‘zijnde’ oorspronkelijk gehou-
den is. ‘Oorsprong’ betekent in dit verband slechts dat het niets de 
vrijheid van het ‘zijnde’ om al of niet te zijn mogelijk maakt, juist 
omdat het geen ‘zijnde’ is. Tegenover de overmacht van het geheel 
stelt Heidegger de ‘onmacht’ van het oorspronkelijke niets. Het niets 
van zijn inaugurale rede is geen ‘kwaad in een radicale zin’, geen 
substituut voor god en zelfs geen loos alarm. Het oorspronkelijke 
niets is niets, in de zin van onvoorstelbaar. 
 
OPEN METAFYSICA – Het oorspronkelijke niets heeft niets gemeen met 
het zijn: het is en is tevens niet. Het is onvoorstelbaar, dit wil zeggen 
dat het noch zon-achtig noch goed-achtig is. Toch is het geen onto-
theologische constructie. Het oorspronkelijke niets is niet het eerste 
omdat Heideggers metafysica het niet zonder theologisch eerste stel-
len kan. Het is het eerste omdat het een hoofdbestanddeel is van de 
bestaansstructuur van het erzijn.635 Immers, ook het erzijn is als ‘zijn-
de’ in het niets gehouden. Bovendien is het niets uitsluitend kenbaar 
voor een erzijn. Het erzijn ontmoet het niets in de transcendentie, en 
wel wanneer het erzijn in zijn oorspronkelijke openheid op het niets 
is afgestemd, dit wil zeggen wanneer het een ‘er zijn’, Da-sein, is. In 
deze zin is Heideggers metafysica omstreeks het eerste keerpunt bij 
uitstek een open metafysica, juist op grond van haar theologie.636  
 
6.3. TOT BESLUIT 
Van oudsher neemt de theologie een bijzondere plaats in de metafy-
sica in. Zo merkt Heidegger in zijn cursus over de grondvraag van de 
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filosofie op dat Crusius, een vertegenwoordiger van de schoolfiloso-
fie, de theologie onmiddellijk laat volgen op de ontologie.637 In zijn 
cursus over Kants eerste Kritiek stelt Heidegger uitdrukkelijk dat de 
theologie in het centrum van de metafysica staat,638 wat doet denken 
aan de opmerking in zijn inaugurale rede dat het niets het onder-
werp bij uitstek is van de metafysica. Dit oorspronkelijke niets is 
Heideggers theologische eerste. Regvald, de auteur van de monogra-
fie over Heidegger en het niets, merkt op dat alleen de angst en de 
dood het erzijn de weg wijzen naar Heideggers oorspronkelijke 
niets.639 Toch is Heideggers theologie van het niets geen negatieve 
theologie. Ze is de wetenschap van de oorsprong van de vrijheid tot 
grond. Nogmaals, wat het ‘zijnde’ in vrijheid doet of laat, gehoor-
zaamt niet aan het niets maar aan eigen regels. 
  
THEOLOGISCHE DIMENSIE VAN HET OORSPRONKELIJKE NIETS - In zijn in-
augurale rede merkt Heidegger op dat de vraag naar het niets als 
hoofdvraag van de metafysica het erzijn verlost van de afgoden, Göt-
zen.640 Zo bevrijdt het niets de theologia rationalis van invloeden van 
de theologia revelata. Voor Heidegger geldt niet langer de traditionele 
uitspraak dat het niets niets voortbrengt, ex nihilo nihil fit. Naar zijn 
opvatting brengt het niets alle zijnde als zijnde voort, ex nihilo omne 
ens qua ens fit.641 Erzijns ‘afgestemd zijn op’ brengt het erzijn onmid-
dellijk in aanraking met zijn oorspronkelijke openheid, Da-sein, en 
met het niets als oorsprong van de vrijheid tot grond. Om Aristoteles 
te parafraseren: de oorzaken van de manifestaties van de goddelijke 
zijnden zijn kenbaar wanneer het erzijn er geheel op is afgestemd. 
 
BREUK MET DE TRADITIE - Heidegger breekt definitief met de monado-
logie, en hiermee met de ontotheologie, wanneer hij leert dat alleen 
de gestemdheid, niet de zintuigen of rede, het oorspronkelijke niets 
onthult. Het oorspronkelijke niets is ook van een heel andere orde 
dan datgene waarvan het de oorsprong is, al was het maar omdat het 
voor het erop afgestemde erzijn iets en voor erzijns zinnen en rede 
niets is, dit wil zeggen omdat het iets en tevens niets is. De achterstel-
ling van rede en zinnelijkheid doet denken aan Heidegger opmer-
king dat de overwinning van de metafysica resulteert in een denken 
dat voorstellingen en begrippen te boven gaat en uitmondt in een 
nieuwe verhouding tot het zijn.642 Dit is het voorland van Heideggers 
mytho-poëtische keerpunt, dat aanvangt met zijn cursussen over 
Hölderlin.  
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NIETS EN HET ‘WIE’ - In zijn monografie over Heidegger en het niets 
merkt Regvald, die zich ook verdiept in de ontwikkelingen na het 
eerste keerpunt, op dat de vraag naar het niets actueel zal blijven in 
Heideggers denken, nog lang na zijn inaugurale rede.643 Zo plaatst 
Heidegger jaren later een raadselachtige kanttekening bij zijn inau-
gurale rede. Deze kanttekening typeert zijn metafysische zoektocht. 
Heidegger vraagt zich af ‘wie’ het ‘zijnde’ oorspronkelijk in het niets 
houdt, wer hält ursprünglich.644 Volgens de auteur van een monografie 
over sociale ontologie, Eldred, is Heidegger waarschijnlijk de eerste 
metafysicus die uitdrukkelijk naar het ontologische ‘wie’ vraagt.645 In 
zijn cursus over de logica als vraag naar het wezen van de taal stelt 
Heidegger dat de werkelijke vraag niet die is naar het ‘wat’ maar 
naar het ‘wie’. De vraag is niet wat de mens is maar wie de mens is. 
De mens kan antwoorden met ‘ik’ of ‘wij’. Hij kan ook zijn naam 
noemen.646 Elke vraag naar het ‘wat’ slaat uiteindelijk om in een 
vraag naar het ‘wie’. Heidegger voegt eraan toe dat het zelf van dit 
‘wie’ een begrip behoeft.647 Als het onwezenlijke zelf op geen enkele 
manier in begrippen te vatten is dan is het niet alleen geen ‘wat’ 
maar zelfs geen ‘wie’. Toch spreekt Heidegger van een ‘wie'. Hij licht 
toe dat het hoofdkenmerk van dit ‘wie’ de beslissing, Entscheidung, is. 
Een ‘wie’ is alleen dan een ‘wie’ wanneer het een besluit neemt.648 
Hoewel het ‘wie’ van de kanttekening bij de inaugurale rede een 
raadsel is, is het niet ondenkbaar, in het licht van zijn voortdurende 
belangstelling voor het niets en voor de theologie, dat Heidegger 
zich bij herlezing van zijn inaugurale rede is gaan afvragen of het 
oorspronkelijke niets wel het allerlaatste antwoord is op de vraag 
naar de eerste grond. Hij vraagt zich af of er een beslissing ten 
grondslag ligt aan het feit dat het ‘zijnde’ in het niets is gehouden. 
Dit is de aloude vraag, nu niet met betrekking tot de wereld maar 
met betrekking tot het ‘zijnde’: Is het ‘zijnde’ altijd al als ‘zijnde’ in 
het niets gehouden of is het als ‘zijnde’ uit het niets geschapen, in 
eender welke betekenis van ‘scheppen’? Denk in dit verband aan 
Van Veghels stelling dat de latere Heidegger terugkeert naar de on-
totheologie, naar een gesloten metafysica, of beter: naar een in het 
erzijn besloten metafysica – een metafysica waarin niet het erzijn en 
het zijnde in het geheel begrepen zijn maar die in de greep is van het 
erzijn als subject. 
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617  Eisler, R. Kant Lexikon. Hildesheim 2002, p. 7 
618  Kant, 1998, pp. B 605-606 
619  Heidegger, Band 9, p. 109: “Das Nichts ist die vollständige Verneinung der Allheit des 

Seienden” 
620  Heidegger, Band 9, p. 109: “Wir können uns allenfalls das Ganze des Seienden in der 

‘Idee’ denken und das so Eingebildete in Gedanken verneinen und verneint ‘denken’. Auf 

diesem Wege gewinnen wir zwar den formalen Begriff des eingebildeten Nichts, aber nie 

das Nichts selbst” 
621  Heidegger, Band 9, p. 109 
622  Heidegger, Band 9, p. 109: “nur durch eine Grunderfahrung des Nichts [kann das 

Nichts] in seiner Rechtmäßigkeit erwiesen werden” 
623  Heidegger, Band 9, p. 111: “Dergleichen könnte […] nur in einer Stimmung geschehen, 

die ihrem eigensten Enthüllungssinne nach das Nichts offenbart” 
624  Heidegger, Band 9, p. 110 
625  Heidegger, Band 20, pp. 401-402: “Mit dieser weltlichen Unbestimmtheit dessen, wovor 

die Angst sich ängstet, geht nun konstitutiv die Unbestimmtheit dessen einher, worum 

Angst sich ängstet” 
626  Heidegger, Band 2, p. 409 
627  Heidegger, Band 26, p. 211 noot 3 
628  Heidegger, Band 9, p. 111: “Geschieht im Dasein des Menschen ein solches Gestimmt-

sein, in dem er vor das Nichts selbst gebracht wird? Dieses Geschehen ist möglich und auch 

wirklich - wenngleich selten genug - nur für Augenblicke in der Grundstimmung der 

Angst” 
629  Heidegger, Band 9, pp. 111-112 
630  Heidegger, Band 9, p. 112: “Darin liegt, dass wir selbst - diese seienden Menschen - in-

mitten des Seienden uns mitentgleiten. Daher ist im Grunde nicht ‘dir’ und ‘mir’ unheim-

lich, sondern ‘einem’ ist es so” 
631  Heidegger, Band 9, p. 109: “Gibt es am Ende ein Suchen ohne jene Vorwegnahme, ein 

Suchen, dem ein reines Finden zugehört?” 
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632  Heidegger, Band 9, p. 113: “das Nichts begegnet in der Angst in eins mit dem Seienden 

im Ganzen” 
633  Heidegger, Band 9, p. 114: “Diese im Ganzen abweisende Verweisung auf das entglei-

tende Seiende im Ganzen, als welche das Nichts in der Angst das Dasein umdrängt, ist das 

Wesen des Nichts: die Nichtung. Sie ist weder eine Vernichtung des Seienden, noch 

entspringt sie einer Verneinung. […] Das Nichten ist kein beliebiges Vorkommnis, sondern 

als abweisendes Verweisen auf das entgleitende Seiende im Ganzen offenbart es dieses 

Seiende in seiner vollen, bislang verborgenen Befremdlichkeit als das schlechthin Andere - 

gegenüber Nichts” 
634  Heidegger, Band 9, p. 115: “Ohne ursprüngliche Offenbarkeit des Nichts kein Selbstsein 

und keine Freiheit” 
635  Heidegger, Band 36/37, p. 59 
636  Heidegger, Band 9, p. 122: “Wenn die aufgerollte Frage nach dem Nichts wirklich von 

uns mitgefragt wurde, dann haben wir die Metaphysik uns nicht von außen vorgeführt. Wir 

haben uns auch nicht erst in sie ‘versetzt’. Wir können uns gar nicht in sie versetzen, weil 

wir - sofern wir existieren - schon immer in ihr stehen” 
637  Heidegger, Band 36/37, p. 67: “Bei Crusius folgt auf die Ontologie sogleich die Theolo-

gie” 
638  Heidegger, Band 25, p. 14: “die ganze Metaphysik hat ihr Zentrum in der rationalen 

Theologie” 
639  Regvald, 1987, p. 97 
640  Heidegger, Band 9, p. 122: “die Grundfrage der Metaphysik, die das Nichts selbst er-

zwingt” 
641  Heidegger, Band 9, p. 120 
642  Heidegger, Band 9, pp. 201-202 
643  Regvald, 1987, p. 130 
644  Heidegger, Band 9, p. 115 noot b 
645  Eldred, M. Social ontology; recasting political philosophy through a phenomenology of whoness. 

Frankfurt 2008, p. 494: “Heidegger is perhaps the first thinker in the Western tradition to 

pose explicitly the question of who, the Werfrage as an ontological question” 
646  Heidegger, Band 38, p. 34: “Die Vorfrage lautet daher immer: ‘Wer bist du?’ – ‘Wer seid 

ihr?’ – ‘Wer sind wir?’” 
647  Heidegger, Band 38, p. 35: “Wenn wir jetzt nur wußten, was ein Selbst ist. Hier fehlt uns 

völlig der Begriff” 
648  Heidegger, Band 38, p. 58  
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THE ‘POWERLESS’ NOTHING 
On the place of the theologia rationalis in Heideggers thinking around his first turn 

 

This study is based on the supposition that Heidegger tightens the bonds with traditional 

metaphysics in the period around his first turn, influenced by Kant. Traditional metaphysics 

includes a science of being as being (ontology), of the world (cosmology), of the soul 

(psychology) and of god as the first ground (theology). Kant’s views on these subjects and 

on their treatment by traditional metaphysics are recorded in his Reflexions on Baumgarten’s 

Metaphysica. Around his first turn Heidegger follows in Kant’s footsteps. Heidegger’s views 

concern traditional and Kantian ontology, cosmology and psychology. These traditional 

sciences have a place in his thinking. What remains hidden is the place of theology.  

 

The quest for the hidden place of theology follows Heidegger’s method of ‘retrieval’, 

described in his book Kant and the problem of metaphysics.  

 

After outlining the history and the intentions of Heidegger’s metaphysical foundation of 

logic, this study discusses Heidegger’s ontology, and in particular his metontology (the 

science of beings in terms of a whole). Heidegger refers to Aristotle’s first philosophy when 

he compares his fundamental ontology and metontology with the doubling of traditional 

ontology and theology. Closer examination shows that metontology may be the 

metaphysical foundation of theology as a system of beliefs but not of metaphysical theology.  

 

This brings up the question about the origins of Heidegger’s metaphysical cosmology and 

psychology. The origin of his cosmology as well as his psychology turns out to be the primal 

transcendence. This transcendence isn’t the first ground or subject of traditional theology: 

transcendence is a phenomenon of the whole of which Dasein is a part.  

 

It follows from Heidegger’s views on ground and its relation to the freedom of beings to be 

or not to be present for a Dasein that the first ground has to be what makes this freedom 

possible. This turns out to be the metaphysical nothing, as described in Heidegger’s lecture 

“What is metaphysics?”.  Traditionally this nothing, or irrepraesentabile, refers to the nothing 

of the principle of contradiction. As Baumgarten indicates in his Metaphysica and as 

Heidegger states in his lecture this nothing is the origin of all beings as being.  

 

Heidegger’s nothing has been interpreted by Barth as evil in a radical sense, as a substitute 

for god, or as a false alarm. This study demonstrates that Heidegger’s original nothing is just 

nothing. It’s an origin in the sense that when the principle of contradiction doesn’t apply 

(hence the title: The ‘powerless’ nothing), beings are free to be or not to be or, in Heidegger’s 

words: ‘there is a possibility to be’. 

 

This doesn’t mean that Heidegger’s nothing is merely a logical construction. It is discernible 

to those who are in the mood for it. Heidegger refers to existential anxiety. In this mood 

finite Dasein suddenly loses its world and self and is confronted with nothing. Heidegger 

calls this confrontation a primal experience. 
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