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Preprint 

Dick Stafleu, Een wereld vol relaties: Karakter en zin van natuurlijke dingen en processen 
(Verantwoording 18), Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 2002; 302 pp., €22,50, ISBN 
9058810607.  

Van oudsher is over de wereld nagedacht in termen van dingen die eigenschappen 
hebben; in technisch jargon: in termen van substanties en accidenten. Veranderingen 
worden dan gedacht als veranderingen in de accidenten van substanties, waarbij de 
substantie zelf dezelfde blijft. Brood dat beschimmelt blijft brood, ook al verandert het van 
eigenschappen. In een enkel geval heeft men dit in de theologie omgekeerd, namelijk in 
de rooms-katholieke transsubstantiatieleer: het geconsecreerde brood houdt de 
eigenschappen van brood, maar wordt iets anders (lichaam van Christus). Geen identiteit 
van substantie bij verandering van accidenten derhalve, maar continuïteit van accidenten 
bij verandering van identiteit. Dit blijft echter gedacht in termen van substantie en 
accidenten. In het hedendaagse denken staat dit denkschema vanuit verschillende kanten 
onder druk. In de procesfilosofie bijvoorbeeld wordt betoogt dat (veranderings)processen 
het meest fundamentele in de werkelijkheid zijn, en dat dingen slechts abstracties van die 
veranderingsprocessen zijn, waarbij slechts naar één tijdstip van het hele proces wordt 
gekeken. Wanneer ik zeg dat Jantje een kleuter is, heb ik het over een ontwikkelingproces 
van pasgeboren baby naar grijsaard, en isoleer daaruit kunstmatig en pragmatisch één 
tijdsplakje. Procestheologen (voor allen Charles Hartshorne) hebben betoogd dat deze 
dynamische procesmetafysica zich veel beter leent als metafysisch kader voor de 
conceptualisering van het christelijk geloof dan de meer statische Griekse metafysica, 
omdat zij beter aansluit bij het bijbelse wereldbeeld – en daar zit wel wat in. 
            Het substantie-accident-denken staat vanuit nog een andere invalshoek onder 
druk. Er is een grote groep denkers die relaties in plaats van dingen centraal willen stellen. 
De lijst is van denkers voor wie dit geldt is te lang om hem helemaal op te sommen; men 
kan bijvoorbeeld denken aan Martin Buber, Emmanuel Levinas, James Kellenberger, John 
Lucas, en ten onzent Vincent Brümmer en Luco van den Brom. Dit relationele perspectief is 
vooral plausibel wanneer het gaat om de waarde en zin van personen en dingen; zo heeft 
Luco van den Brom betoogd, dat de menselijke identiteit niet primair ligt in geheugen of 
lichamelijkheid, maar in relaties. Roept God een mens na de dood weer tot leven, dan is 
het dus niet op de eerste plaats van belang dat deze hetzelfde lichaam heeft of zich diens 
hele leven herinnert, maar dat deze in dezelfde relaties staat. Het is in deze algemene 
tendens in het westerse denken dat wij het nieuwe boek van de Dick Stafleu moeten 
plaatsen. Stafleu, gevormd in de Wijsbegeerte der Wetsidee, onderscheidt tussen zes 
typen natuurlijke relaties: (a) kwantitatieve, (b) ruimtelijke, (c) kinetische, (d) fysische, 
(e) biotische en (f) psychische relaties. Elk karakter (een karakter is een cluster van 
natuurwetten dat geldig is voor een klasse van individuen, waarbij een individu 
bijvoorbeeld een voorwerp, plant, dier, gebeurtenis, of proces is) is te karakteriseren in 
termen van de typen relaties waarin het staat. Voor elk karakter geldt, dat één relatietype 
het meest karakteristiek is, dat er vervolgens relaties zijn die funderend zijn, en dat er 
tenslotte nog relaties zijn waar het als object deel van uit kan maken. Een molecuul in een 
levende cel bijvoorbeeld wordt primair gekarakteriseerd door interactie (relatietype d), is 
(secundair) gefundeerd op ruimtelijke relaties en is (tertiair) aangelegd op een rol in de 
georganiseerde assemblage van macromoleculen, de celdeling en de ontwikkeling van een 
meercellige plant (relatietype e: biotisch). Het is deze tertiaire karakteristiek die de zin van 
het betreffende molecuul bepaalt. Zin wordt hier dus zowel relationeel als functioneel 
opgevat: het is de bijdrage die iets kan leveren aan een groter geheel. Stafleu werkt deze 
theorie grondig uit in zeven hoofdstukken: zes gewijd aan karakters die primair worden 
geconstitueerd door de relatietypen a t/m d, een zevende voor een karakter dat niet alleen 
door natuurlijke, maar ook door intermenselijke relaties wordt geconstitueerd: artefacten. 
            Dit is een origineel, zeer specialistisch wijsgerig werk, waarin de auteur de lezer 
een christelijk perspectief aanreikt op structuur en zin van de werkelijkheid, zoals die 
wordt beschreven in de hedendaagse natuurwetenschap. Wel vraagt dit boek – zoals de 
redactie van de reeks waarin het verschijnt zegt – ‘de volle aandacht van de lezer’ (7). Met 
andere woorden: het is – door veelvuldig gebruik van jargon, de veronderstelde kennis 
van de hedendaagse natuurwetenschap, en het hoge abstractieniveau – zeer lastig 
leesbaar. 
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