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Voorwoord

Het werk aan een proefschrift is - tegen alle schijn van het tegendeel in - een
zeer sociale opgave. Een hele wetenschappelijke wereld kijkt voortdurend over
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over het toetsenbord zoeken. Die wereld bepaalt de regels die het werk regeren,

geeft de wegen aan die al begaan zijn en de onbegaanbare wegen die in het ver-
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men. Het kan dan ook niet anders dan dat ik velen moet bedanken bij de afron-
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lijkheden die in het onderwerp van deze studie liggen. Vervolgens heeft hij mij
in de ontwikkeling en uitvoering van het onderzoek steeds royaal ondersteund

en begeleid. Met zijn inzicht in de filosofie van Heidegger heb ik in hogere
mate mijn voordeel kunnen doen dan uit voetnoten kan blijken. Ik bedank de
leden van de vakgroep wijsbegeerte van de Theologische Faculteit Tilburg, met
name Rend Munnik, die aan het begin en aan het eind van mijn onderzoek kri-
tisch meegelezen heeft. Ik dank ook de andere medewerkers en studenten van
de Theologische Faculteit Tilburg - de plaats waar ik steeds met plezier gestu-
deerd en gewerkt heb. Speciaal bedank ik Gerard Lohuis voor zijn technische

ondersteuning en Yvonne van den Akker-Savelsbergh voor haar correcties. Ik
dank mijn collega-promovendi, in het bijzonder de leden van het genootschap
TOOG, voor vele inspirerende en enerverende discussies, voor hun hulp wan-
neer dat nodig was en voor hun vriendschap.

Gerne mochte ich Herrn Prof. Dr. G. Haeffner fur seine Vorlesungen und
fur die Gespriiche, die mir sehr geholfen haben, danken. AuBerdem mochte ich
auch meinen Kollegen und Freunden in Munchen fur ihre Gastfreundschaft
danken.

Ik bedank mijn kinderen, Joris, Bram en Simon, omdat ze ook in mijn boek
willen worden genoemd, en voor de vele momenten waarop ze mij uit mijn
werk hebben geroepen, naar het haardvuur van het leven. Tenslotte wil ik
Gerdine bedanken, die het omslagontwerp en de illustraties heeft verzorgd. Dat
is slechts het topje van de ijsberg van wat zij aan mijn proefschrift bijgedragen
heeft.

Dit proefschrift is in liefdevolle herinnering opgedragen aan mijn ouders,
die beiden in de jaren dat ik aan dit onderzoek werkte zijn overleden. Trots
staan hun namen daar nu op hun eigen bladzijde, zoals ook zij ergens konden
staan, te uitgesproken in hun eigenheid om op te kunnen gaan in hun omgeving.



Inleiding

 lb-·-/       In de traditie van de filosofie staat het godsbegrip steeds

voor datgene wat het geheel van de werkelijkheid op een
of andere wijze draagt: als de hoogste idee en zo het meest

4F>--1--*;;> eigenlijke zijnde, als het ultieme doel waar de gehele wer-

2>--1--4 kelijkheid naar toe beweegt, als het ene dat de gehele wer-

45*R kelijkheid in zich verzamelt, als de eerste scheppende oor-

IVLWAY *aak, waarvan al het eindige zijnde athangt, als het in zich-
M / rk  NA \19 zelf berustende zijn, enzovoorts.

Maar, hoewel de grond die het geheel van de werkelijkheid draagt al vanaf de
allereerste aanvangen van de filosofie 'God' genoemd wordt, betekent dat niet
dat alle filosofie uiteindelijk ook op de godsvraag gericht is. Hoe vreemd dat
ook mag schijnen, de vraag naar 'God' is in de filosofie niet de enige ultieme
vraag. Voor Heidegger staat het vast dat de eigenlijke eerste en laatste vraag
van de filosofie de vraag naar het zijn is: filosofie is - in haar meest eigenlijke
vraagstelling tenminste - op de eerste plaats ontologie, en niet theologie. Dat
betekent dat er in de filosofie het probleem bestaat van de verhouding tussen
zijnsvraag en godsvraag, tussen ontologie en theologie.

Het verband tussen beide, zijnsvraag en godsvraag, legt Heidegger in de
funderi,igsproble,tiatiek. Veelal neemt de zijnsvraag een vorm aan waarin naar
een fundering wordt gevraagd, en dat in de meest brede zin van het woord: als
vraag naar zin, naar een 'waarom', naar een verklaring, naar de eenheid en het

geheel, naar een doel, naar het 'waar vandaan', het eerste begin, en steeds kun-
nen we hier toevoegen: van de zijnden. Funderingsvragen zijn eeii manier, en in
de filosofie een zeer dominante manier, om naar het zijn van de zijnden te vra-

gen. In al deze vragen wordt op de een of andere manier Maar een 'grond' ge-
vraagd, en waar een dergelijk vragen niet bij een voorlopig, pragmatisch aan-
vaardbaar antwoord halt houdt, kortom in de filosofie, komt de godsvraag mee
in het spel

Dit is heel globaal de probleemstelling waarin zich de wijsgerige godsvraag
bij Heidegger beweegt: de samenhang van 'zijn' en 'fundering'. Met het Ne-
derlandse woord fundering vertaal  ik wat bij Heidegger heet 'Grund'. De filo-
sofische godsvraag is bij Heidegger een mogelijke toespitsing van het thema
Sein und Grund, alhoewel niet de enig mogelijke toespitsing. Een andere moge-
lijkheid ligt in het thema 'de transcendentie van het Dasein', weer een andere in
het thema '16709: Heideggers denken is dus niet exclusief op de theologische
vraagstelling gericht. Een theologische toespitsing is 66n van de mogelijkheden
waarin de samenhang van zijn en fundering ondervraagd kan worden. Het is
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dan de vraag. wat voor Heidegger het specifiek eigene van deze toespitsing is.
Daarin zou Heideggers bijdrage aan de filosofische godsvraag liggen.

De samenhang van zijn en fundering is niet de enige wijze waarop bij Hei-
degger een godsvraag of een theologische problematiek aan de orde is. Het
betreft hier slechts zijn onderzoek naar de herkomst van het wijsgerig, zeg het

traditionele metafysische godsbegrip. dat godsbegrip waarvan de latere Heideg-

ger zegt dat het op de meest adequate manier aangeduid kan worden als causa

sui. We vinden daarnaast ook andere tlieologie-begrippen in zijn werk: geloofs-
theologie en theologie als 'het dichtende noemen van de goden'. Deze studie
betreft dus naar twee richtingen een deelprobleem van een meer omvattende
problematiek bij Heidegger: ten eerste een deelprobleem van de meer omvat-
tende thematiek Seiti tind Grit,id, ten tweede een deelprobleem van de theologi-
sche problemen en vragen die bij Heidegger aan de orde zijn. Dit betekent tege-
lijk een begrenzing en een uitbreiding van de studie. 'Begrenzing' omdat het
uiteindelijk om het wijsgerig godsbegrip bij Heidegger gaat en niet om een
Heidegger-exegese als zodanig. 'Uitbreiding' omdat datgene wat niet expliciet
het thema is van deze studie, en dus slechts indirecte relevantie lijkt te hebben,
toch altijd ook meespeelt. Met name geldt dit voor het thema Sein u,id Grund.
Heideggers analyse van het wijsgerig godsbegrip is niet te begrijpen zonder de
breedte van de funderingsproblematiek in zijn werk aan de orde te stellen.

In het eerste hoofdstuk geef ik een aantal achtergronden en omliggende pro-
blemen van mijn vraagstelling aan. In §1 plaats ik de wijsgerige godsvraag bij
Heidegger in een historische context. Ik geef een globale bepaling van de plaats
waar Heidegger staat, en geef een inleiding op achtergronden in de filosofische
traditie die voor Heideggers positie relevant zijn. In §2,3 en 4 ga ik in op een
aantal kwesties die rondom de thematiek van dit onderzoek in de Heidegger-
receptie gerezen zijn. Als Heidegger iets is, dan is hij controversieel. Heideg-
ger-leerlingen en lezers bewonderen hem tot op het punt van verslaving toe of
zij haten hem. Middenwegen schijnen nauwelijks bewandelbaar. Daarbij zuigen
een aantal kernproblemen buitengewoon veel aandacht naar zich toe. Ik behan-
del: Heidegger en de metafoor van grond (§2), Heidegger en de metafysica (§3)
en Heidegger en de theologie (§4). Ik behandel deze kwesties vooraf omdat ze
voor het thema van dit onderzoek inderdaad ook relevantie hebben. Ik behandel
ze echter ook voorafom uit het vaak chaotische en diffuse tafereel van de zeer
bewogen discussie rond deze filosoof, mijn eigen onderzoeksvraag vrij te
maken.

Vanaf het tweede hoofdstuk ga ik over op een interpretatie van teksten van

Heidegger die betrekking hebben op zijn analyse van het wijsgerig godsbegrip.
Ik begin bij de late Heidegger: zijn interpretatie van het rationaliteitsbeginsel
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(hoofdstuk 2, §1) en het causa-sui-begrip (hoofdstuk 2, §2). Ik begin daar
omdat Heidegger zich pas in zijn late werk expliciet met het wijsgerig godsbe-
grip heeft beziggehouden. Heideggers uitspraken in deze periode, met name
zijn uitspraken uit een klein opstel, 'Die onto-theo-logische Verfassung der
Metaphysik', hebben al een enorme Wirku,igsgeschiclite gehad: In deze tekst
stelt Heidegger dan eindelijk, al 67 jaar oud, de vraag die vanaf zijn vroegste
werk als een omen boven zijn filosofie hangt, de filosofische godsvraag. 'Hoe
komt de God in de filosofie?' is de vraag die Heidegger hier stelt en beant-
woordt. Onder andere de volgende uitspraak is in de filosofie beroemd gewor-
den: "...de oorzaak als de Causa sui. Zo luidt de adequate naam voor de God in
de filosofie. Tot deze God kan de mens niet bidden, noch kan hij aan hem
offeren. Voor de Causa sui kan de mens niet uit schroom op zijn knieen vallen,
noch kan hij voor deze God musiceren en dansen. Daartegenover is het godde-
loze denken, dat de God van de filosofie, de God als Causa sui, moet prijsge-
ven, misschien nabijer aan de goddelijke God. Dat betekent hier alleen maar:
het is tegenover hem vrijer, dan de onto-theo-logica zou willen weten."2 Een

graag geciteerde uitspraak: pregnant en hard, een wijsgerige discussie provoce-
rend. Voor sommigen is de betekenis van deze tekst duidelijk: ten eerste weten
we nu wiit het filosofisch godsbegrip is, namelijk 'zelfveroorzaking', en ten
tweede wat we ermee doen kunnen: niets meer. Toch is deze duidelijkheid maar

schijn. In plaats van een heldere filosofische uitspraak is het citaat 6En kluwen
van problemen. Is de ccittsa stii WeI het godsbegrip bij uitstek van de filosofie?
Is dat een historisch of een systematisch-filosofisch oordeel? En wat is precies
het probleem dat we voor deze God niet kunnen bidden, offeren, knielen, musi-
ceren of dansen? Voor welk filosofisch begrip van wat dan ook kunnen we
zulke dingen wel? Wat is de samenhang van de Catisa Sui met de ontotheologi-
sche constitutie van de metafysica, en wie is toch die goddelijke God voor wie
we vrij zouden willen zijn?

' 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik' is gepubliceerd in Ide,itittit und
Differenz (IuD), Pfullingen, 1990, 31-69. In de uitgave die ik gebruikt heb wijkt de
paginering af ten opzichte van eerdere uitgaven.

...die Ursache als die Causa sui. So lautet der sachgerechte Name fur den Gott in der
Philosophie. Zu diesem Gott kann der Mensch weder beten, noch kann er ihm opfern.
Vor der Causa sui kann der Mensch weder aus Scheu ins Knie fallen, noch kann er vor
diesem Gott musizieren und tanzen. DemgembB ist das gott-lose Denken, das den Gott
der Philosophie, den Gott als Causa sui preisgeben muB, dem gOttlichen Gott vielleicht
naher. Dies sagt hier nur: Es ist freier fur ihn, als es die Onto-Theo-Logik wahrhaben
mochte." (IuD. 64/65)
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'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik' vormt het feitelijk uit-
gangspunt van dit onderzoek. Pas van hieruit - en vanuit andere teksten van de
latere Heidegger - kan duidelijk worden tot welk probleemveld het wijsgerig
godsbegrip bij hem behoort. Dat probleemveld blijkt de wijsgerige fundering te

zijn. Vervolgens wordt de wording van deze probleemstelling nader onder-
zocht. Ten eerste in zijn vroege werk (hoofdstuk 3). Hier onderzoek ik hoe de
thematiek van de wijsgerige fundering als een centraal thema van Heideggers
denken opkomt. Dat de filosofie uiteindelijk teruggaat op een funderend zijnde
dat als het eerste en laatste van de filosofie uiteindelijk zelf-funderend is, is ook
in Heideggers vroege werk al een centraal gegeven. Alleen staat hier op de
plaats van dit zelf-funderende fundament van de filosofie het Dasein. Verschil-
len en overeenkomsten tussen het Dasein en God als eerste en laatste funda-
ment van de filosofie worden onderzocht. Vervolgens onderzoek ik in een
vierde hoofdstuk hoe Heidegger de overgang maakt van een fundamentaal-
ontologie die uitgaat van en terugkeert op het Dasein, naar een analyse van de
filosofie in haar geheel als onto-theologie, die uitgaat van en terugkeert op God.
Ik betrek daarin teksten van Heidegger uit de dertiger en veertiger jaren die
gaan over de aanvang van de filosofie, over de filosofie als onto-theologie en
over de mogelijkheid van een wijsgerig godsbegrip. In het vij fde hoofdstuk trek
ik conclusies omtrent de bijdrage van Heidegger aan de wijsgerige godsvraag.



- -
Hoofdstuk 1

§1. Filosofie-historische achtergrond

a. Wijsgerige grond en God

Ik beoog hier geen overzicht te geven van de geschiedenis van het wijsgerige
godsbegrip maar slechts Heideggers vraagstelling ten aanzien van de wijsgerige
godsvraag in te leiden binnen een historische context. Heidegger heeft zijn
vraagstelling in 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik' tot zes
maal toe herhaald als: 'Wie kommt der Gott in die Philosophie?', hoe komt de
God in de filosofie?' Een bevreemdende vraagstelling. Zij suggereert immers
dat de filosofie en God ooit zonder elkaar geweest zouden zijn. Alsof de filoso-
fie begonnen zou zijn op een atheYstisch standpunt, en van daaruit in tweede in-
stantie de vraag naar God gesteld zou hebben. Er wordt al bij voorbaat een ver-
wijdering tussen filosofie en God gesuggereerd, waarbij het vervolgens de

vraag wordt hoe deze verwijdering ooit overbrugd is. Deze suggestie van een
initiele verwijdering tussen filosofie en God komt bij Heidegger niet uit de
lucht vallen. Waar de verhouding tussen filosofie enerzijds en anderzijds God,
het heilige, de wereld van het geloof etc. beschreven wordt, valt het taalgebruik
vaak terug op een oppositie van termen: mythos en logos, geloof en rede, be-

grippelijkheid en intuYtie, verstand en gevoel, God en wereld. Het gaat hier
steeds om woorden die een spanning aangeven. Het element van de filosofie is
vooral de logos, de ratio, het verstand, de begrippelijkheid; het element van
God en het goddelijke is de mythos, het geloof, de intuYtie, het gevoel. De
terminologie wijsgerig godsbegrip brengt een benaderingswijze (wijsgerig) en
een zaak (God) samen (begrip). Zo is in het wijsgerig godsbegrip het begrip een
juk waaronder elementen staan die hoewel niet van nature, in de geschiedenis

' De hier aangehaalde vraag stelt Heidegger op de pagina's 46 (twee maal), 47 (twee
maal), 50 en 64 van IuD.
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toch soms samenkomen, maar die ook soms in een totale tegenstelling uiteen
kunnen raken.

Hoe kan het samen dwingen van tegenstrevende elementen meer opleveren dan
verwarring? Zouden we niet beter bij voorbaat de pijp aan Maarten geven en
met Pascal uitroepen: de God van Abraham, Isaac en Jakob, en iziet de God van
de filosofen en geleerden? Of omgekeerd: een verstandige, filosofische begrip-
pelijkheid in godsnaam niet verwarren met de irrationaliteit en autoriteit van de
religies! We zouden het samentreffen van God en de filosofie misschien beter
kunnen vermijden. Heidegger lijkt daarvoor te pleiten, bijvoorbeeld in de vol-
gende passage: "Wie de theologie, zowel die van het christelijk geloof als die
van de filosofie, uit gegroeide herkomst heeft ervaren, geeft er in de huidige
tijd de voorkeur aan binnen het bereik van het denken over God te zwijgen. 9,1

Toch blijft het een vreemd fenomeen, enerzijds aan te bevelen over God te
zwijgen, maar dat anderzijds te doen in een voordracht die juist handelt over de
filosofische godsvraag. We zien ons gedwongen aan Heidegger zijn eigen vraag
terug te spelen: hoe komt de God in uw filosofie?

We kunnen dit feit terugvoeren op een loutere historische omstandigheid: in
de geschiedenis van de filosofie zijn zijnsvraag en godsvraag nu eenmaal ver-
bonden, dus komen we van die verbinding ook niet zonder slag of stoot af.
Maar juist van Heidegger kunnen we leren dat deze uitleg de geschiedenis van
de filosofie onvoldoende in haar wezensmomenten onderkent: de filosofie heeft
niet slechts een extrinsiek godsbegrip, een godsbegrip dat haar toegedragen
wordt door de mythe of het geloof; het theologische moment van de filosofie
behoort tot haar wezen. In deze richting moet Heideggers vraag 'Hoe komt de
God in de filosofie'?' dan ook in eerste instantie geYnterpreteerd worden. Het is
een systematische vraag, geen historische: "Zolang we de geschiedenis van de
filosofie alleen maar historisch afzoeken, zullen we overal zien, dat de God in
haar gekomen is.-2 Het gaat er voor Heidegger niet om dat er een godsbegrip
van buitenaf in de filosofie binnengedragen wordt uit de religies. Dat zou bij de
filosofie een aanvankelijk atheYstisch standpunt vooronderstellen. Heidegger
beweert het omgekeerde: de filosofie brengt zelf, vanuit haar eigen immanente
structuur, een godsbegrip voort. De filosofie en God zijn nooit zonder elkaar

' "Wer die Theologie. sowohl diejenige des christlichen Glaubens als auch diejenige
der Philosophie, aus gewachsener Herkunft erfahren hat, zieht es heute vor, im Bereich
des Denkens von Gott zu schweigen." (luD, 45)
2 .L

Solange wir die Geschichte der Philosophie nur historisch absuchen, werden wir
ilberall finden, daB der Gott in sie gekommen ist." (0.c. 46)
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geweest, maar niet omdat de filosofie altijd al een betrekking tot de religie

gehad heeft. De filosofie is nooit zonder God geweest omdat de filosofie een
eigen intrinsiek theologisch moment kent. Pas daarom kunnen ook de goden en

kan ook God voor de filosofie een probleem worden.
We zullen voor een goed begrip van de filosofische godsvraag bij Heidegger

dus van meet af aan een onderscheid moeten maken tussen het filosofisch gods-
begrip als immanent filosofisch begrip en het verband dat tussen dat begrip en

God dan wel de goden uit de religie gelegd wordt. Om de vraag naar het imma-
nente godsbegrip van de filosofie te stellen, drijft Heidegger de ontkoppeling
van geloofstheologische vragen radicaal door. Hij maakt daarmee een onder-
scheid in een in het christelijk denken zeer hecht geworden verbinding, die van
het wijsgerige en het religieuze godsbegrip. Onderscheiden moet worden: 1) De
filosofie kent een filosofische grond. 2) De goden en de God van de religies
zijn voor degenen die hen vereren en in hen geloven een grond. Zij hoeven niet
pas door een wijsgerige vraagstelling voortgebracht te worden en omgekeerd

heeft de filosofie hen niet per se nodig om een grond te winnen.
Deze verhouding tussen filosofische grond en religieuze grond, die nooit

zomaar in een volkomen identiteit opgelost kan worden. treedt bij dEn van de
eerste westerse filosofen, Herakleitos, meteen aan het licht, 'Ev  [6 coq)6v
BOOVOV XEYEGGal 06% E,DiXEl X01'1 EOdka Znv66 Ovolia' schrijft Herakleitos:
'edn, het wijze, enige, wil niet en wil weI genoemd worden met de naam van
Zeus''. Zoals vaker legt Herakleitos in 66n omineuze zin aan de filosofie haar
kruis op. Ev  [6 coq}ov HoOvov is een filosofische grond, het is wat het denken
als de grond van de werkelijkheid neemt. Het is nog niet per se God, alhoewel
dat voor ons moeilijk te onderkennen is. In retrospectief op de geschiedenis

herkennen we immers eenheid (Ev), wijsheid (cocpov) en uniciteit (!i06vov)
onmiddellijk als goddelijke attributen. Maar Herakleitos twijfelt nog. Ev Id
Gocpov tioOvov kan niet en wel Zeus genoemd worden. De filosofische grond is

nog niet meteen God (Zeus), en net zo belangrijk: God wordt niet pas door de
filosofie, door het uitlopen op het wijze, enige, ene, ontdekt. De identificatie
door de filosofie van haar grond met de oppergod slaagt niet en dan weer tochz.

' Fragment 22B32. Heidegger vertaalt Ev TO coq)6v Bouvov met: 'das Einzig-Eine
Alles Einende ist das Geschickliche allein: (VuA, 221)
3 Vgl' voor de ambivalentie van Herakleitos op dit punt Gunter Figal, 'Philosophie als
hermeneutische Theologie, letzte Gotter bei Nietzsche und Heidegger', in "Venvechselt

nikh vor allem nicht!";  Heidegger und Nietzsche, H.-H. Gander (red.), Frankfurt a.M..
1994, 89: "Hier stellt kein Mensch fest, was sich hinter den Namen Gottes in Wahrheit

verborgen hatte, sondern es wird gesagt, wie sich etwas den menschlichen Namen
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God is er al, heeft al een naam: God is Zeus. De situatie is dus bij Herakleitos
niet deze, dat de filosofie als vraag naar het ene meteen al de vraag naar de God
van de godsdienst (Zeus) op haar agenda heeft gezet. Het is anderzijds ook niet
zo dat de Griekse oppergod, Zeus, verschijnt als het resultaat van een autonome
filosofische ontwikkeling. Zeus hoort thuis in een godenwereld, een godenwe-
reld die zich niet per se concentreert in de etherische hoogten van de filosofie
maar eerder bij het haardvuur van het alledaagse leven. Voor Herakleitos, maar
net zo voor de andere Griekse filosofen, gaat het leven der goden niet op in de
rol die aan 6dn hunner toe zou kunnen komen als de bodem van alle mogelijke
fundering.

Er bestaat - vanaf de Grieken tot op heden - in de filosofie nog een ander
voorkomen van de goden of van God dan als laatste filosofische grond. Men
kan hier denken aan Socrates' dai,itonion, aan Pascals God van Abraham, Isaac
en Jakob in tegenoverstelling tot de God van de filosofen. aan Nietzsches Dio-
nysos en aan Heideggers spreken van 'die Gotter'. Steeds is er bij de genoemde
voorbeelden sprake van een filosofisch  begrip van God, van een god in de filo-

sofie. Toch is dit niet wat ik in deze studie onder het filosofisch godsbegrip wil
verstaan. Met het filosofisch godsbegrip bedoel ik niet dat Herakleitos, Parme-
nides, Socrates, Plato, Nietzsche of Heidegger een wereld kennen waarin goden
een rol spelen. In deze studie beperk ik de betekenis van het filosofisch godsbe-
grip toldefilosofische grond, in welke gestalte deze ook bij een filosoof aan de
orde komt, wanneer die filosofische grond als de godlieid/God aangewezen
wordt. Het laat zich vermoeden dat in de aanwijzing van de filosofische grond
als 'God' een verband tot de religies bestaat, maar een oordeel over de aard van
dit verband moeten we, om een toegang tot Heideggers vraagstelling te krijgen,
uitstellen'.

verweigert: Was begrifflich 'das einzig Weise' heiBt, will selbst nicht mit dem mythi-
schen Namen genannt werden und will es doch." Heidegger kent in deze ambivalentie
het primaat toe aan het 'niet willen'. Vgl. VuA, 222-224.
' Voor het belang van het onderscheid tussen wijsgerig godsbegrip en de God van de
godsdienst in de context van de filosofie van Martin Heidegger, vgl. bijvoorbeeld J.
Van de Wiele, 'De metafysica en het godsprobleem, een gesprek met Martin Heideg-
ger', in Naar leeuweriken grijpen, Leuvense opstellen over metafysica, red. M. Moors
en J. Van der Veken, Leuven 1994, 175-203, m.n. 182.
Ook vanuit andere invalshoeken is dit onderscheid van belang. Zo schrijft J. Van der
Veken vanuit de procesfilosofie: "...the clarification of the relationship between the
philosophical absolute and the religious absolute has been the main focus of our dis-
cussions [met Hartshorne] and research with relation to process thought." Hij stelt van
beide de volgende definities op: "Ultimate reality (UR) is the philosophical Absolute,
however it is conceived. In the tradition of the West UR has been called the Absolute,
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Vooralsnog is met deze omschrijving van hetfilosofisch godsbegrip niet

meer aangeduid dan een zeer divers geheel: bij Herakleitos 'het wijze, het enige
ene'; bij Plato de idee van het goede; bij Aristoteles de onbewogen beweger; bij
Plotinos het ene. Is deze veelheid in het christelijk denken overwonnen? Gaat
het in het christelijk denken niet steeds 1) om Dezelfde in filosofische zin,
namelijk de eerste zijnsgrond in verbinding met 2) Dezelfde in gelovige zin, nl.
de christelijke God'! Wat betreft het eerste: vanuit een filosofische optiek is ook
deze eenheid bedrieglijk. Filosofisch kan God ook in de christelijke tijd staan

voor een diversiteit aan inhouden, zoals: de waarheid (Augustinus); de Schep-

per als zuivere verwerkelijking (aCtlls pltritS - Thomas van Aquino); grond en

afgrond van de ziel (Eckehart); de ene substantie (Spinoza); de absolute geest

(Hegel). Maar ook de verbinding van het filosofisch godsbegrip met de geloof-
de God is niet in alle christelijke tijd even vanzelfsprekend geweest. De mate
waarin de God van de filosofen met de God van de godsdienst geYdentificeerd
wordt, kent ook voor het christelijke denken momenten van toenadering en
crisis. De identiteit van beiden is deel uit gaan maken van het christelijk ge-
dachtegoed, vooral onder invloed van Augustinus, die tussen de door de filoso-
fie geleerde hoogste waarheid en de God van het geloof geen tegenspraak zag.
Deze inzet van Augustinus heeft gedurende de Middeleeuwen stand kunnen
houden. De filosofie kan zich daardoor dienstig maken aan het geloof: door
haar eigen weg te nemen naar haar eigen grond heeft ze meteen ook God bewe-
zen. De filosofie kan als natuurlijke rede - onafhankelijk van de openbaring -
de openbaring een grond geven in de algemeen menselijke ervaring: zij levert

het bewijs van het bestaan van God.
Deze identiteit van de filosofische grond met de God van het geloof spat pas

in de moderne tijd weer uiteen, zonder dat het echter ooit tot een definitieve
boedelscheiding komt. Binnen de theologische discussie wordt de symbiose van

God en de metafysica door Luther onder kritiek gesteld: het weten van het ge-
loof is een wezenlijk andersoortig weten dan het weten van de natuurlijke rede
van de metafysica. Belangrijk is dat Luther in dit inzicht voor Heidegger gids
blijft: "Het geloof heeft het denken van het zijn niet nodig. Als het er eenmaal

behoefte aan heeft, is het al niet meer geloof. Dat heeft Luther begrepen."'

Being, Reality, Substance, Eternal Matter, Absolute spirit, or something of the like. [...]
The word God is used by the religious person in order to refer to the ultimate source of
meaning and value." ('Ultimate reality and God: the same?', in L.E. Hahn (red.), The
philosopliy  of Charles Hartshorne, La Salle. Open Court 1991,203/4.)
'

Heidegger in discussie in Zurich, 1951, Seminare, G,A. 15,437: -Der Glaube hat das
Denken des Seins nicht natig. Wenn er das braucht, ist er schon nicht mehr Glaube. Das

"
hat Luther verstanden.
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Binnen de filosofische discussie maakt Pascal de symbiose tot een gearticu-
leerde oppositie: 'De God van Abraham, 1saak en Jakob, niet van de filosofen
en geleerden.' Voor beiden, Luther en Pascal, geldt de inzet om de God van het
geloof, na de middeleeuwse synthese van filosofie en theologie, weer in zijn
eigenheid te ontdekken. Daarmee slaat in de moderne tijd de balans van Hera-
kleitos' ambiguYteit, althans voor sommigen, door naar de andere kant: in plaats
van volkomen identiteit volkomen alteriteit. Heidegger staat in deze traditie: de
traditie van denkers voor wie de wereld van het geloof en de wereld van de
filosofie twee gescheiden werelden zijn

Met de verwijdering tussen de God van de filosofen en de God van de gods-
dienst is het centrale godsdienstwijsgerige probleem van de moderne tijd gege-
ven: steeds weer zal de filosofie, wanneer zij over God spreekt, de verhouding
moeten bepalen tussen de God van de filosofen enerzijds en anderzijds de God
van de bijbel, het geloof, de God van Abraham, Isaac en Jakob, de God van
Jezus van Nazareth.

Behalve het uiteen treden van de God van de filosofie en de God van het geloof
komt in de moderne tijd ook binne,2 de filosojie de eenheid van de filosofische
grond op de tocht te staan.

Weliswaar is de vanzelfsprekendheid van de synthese van het wijsgerig
godsbegrip en de God van het geloof aan twij fel onderhevig , dat neemt niet
weg dat voor de meeste filosofen van de moderne tijd God nog steeds de naam
is voor een wijsgerig fundament. Zo speelt bij Rent Descartes, die algemeen
beschouwd wordt als het startpunt van de moderne filosofie, in het geheel niet
de twijfel of het filosofisch godsbegrip weI God genoemd zou mogen worden.
Hierin ligt niet de beslissende wending die Descartes aan het filosofische vra-
gen geeft. De beslissende wending bij Descartes is dat naast dan weI onder dit
wijsgerig fundament een nieuw wijsgerig fundament treedt: naast of onder God
komt het subject. De twee gronden, subject en God, zijn allebei filosofische
gronden maar liggen uit elkaar. God heeft als eerste oorzaak (causa) het pri-
maat op het subject, maar anderzijds heeft het subject, als degene die in laatste
instantie in moet staan van datgene wat het als waar aanneemt, als instantie van
de filosofische ratio, het primaat op God. Zo treedt er een filosofische grond op
die geen God genoemd kan worden maar die toch filosofische grond kan heten,
terwijl daarnaast God in de filosofie blijft als een atidere filosofische grond. Dit

Luther heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van Heideggers denken. Zie
daarvoor: J. van Buren. 'Martin Heidegger, Martin Luther', in Reading  Heidegger from
the start, New York 1994,159- 175.
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uiteengaan van de filosofische grond in twee gestalten kan omschreven worden

als het uiteen treden van de transcendente grond en de transcendentale grond.

Tegenover de transcendente eerste oorzaak, causa pritiia, staat het subject als
transcendentale grond.

Nu schijnt er tussen deze beide filosofische gronden een werkverdeling

mogelijk die voorkomt dat beide met elkaar in botsing komen: God geldt als de
zijnsgrond van de werkelijkheid en daarentegen is het subject de kengrond van
de werkelijkheid. Zijnsgrond en kengrond zouden elkaar niet uit hoeven slui-
ten'. Al bij Descartes blijkt echter dat een dergelijke werkverdeling moeilijk te
handhaven is. De zijnsgrond, God, is als eerste oorzaak tegelijk ook de uitein-

delijke zin van alle werkelijkheid: bron van alle kennen, fundament in de zin
van Ultii,ia Ratio, kengrond. En het subject is, behalve kengrond, ook bestaans-
grond: alle zijns-fundering neemt haar aanvang bij het subject dat zichzelf in
het eigen bestaan bevestigt: ik denk dus ik ben. Het subject is dus behalve
kengrond ook bestaansgrond2.

De spanning tussen deze beide ontologische gronden, de transcendentale en
transcendente grond van de werkelijkheid, beheerst in de moderne tijd de
'intern-filosofische' discussie rond het wijsgerig godsbegrip, de metafysische

' Een dergelijke synthese biedt Louis De Raeymaeker: "...volstrekt al wat ik ben en
bezit berust op God als op zijn absolute zijnsgrond en heeft in God zijn adequaat volle-
dige reden; er bevindt zich niets in mij dat hem vreemd zou zijn. Is hij dan het Ik? Niet
zoals ikzelf het ben: Hij is een hoger lk, een trans-Ego, een 'transcendent Ik', mijn

Schepper. I...lin deze perspectief is het juist dat ik God ken, als Schepper van het Ik
zowel als van het niet-lk, als bron van alle werkelijkheid, denkbaarheid en goedheid, nl.
terwijl ik in mijn bewuste activiteit mijzelf en het andere bereik en er de fundamentele

zijnsdeelachtigheid en relativiteit van erken." (Metaphysiek van het zijn, Antwerpen etc.
1947.347/48.)
2 In het idealisme wordt het subject als ontologische grond identiek aan de transcen-

dente grond. Vgl. Duinger, De vraag naar het transcendentale, vooral in verband met
Heidegger en Ka,it, Leiden 1966,157: "De spanning tussen transcendentaal en trans-
cendent doet zich thans (bij Kant) gevoelen in de aarzelende bepaling van de verhou-
ding tussen het menselijk subject en God als hoogste voorstelling. In het absolute

"
idealisme vallen beide samen: het Absolute is subject.
Vgl. ook Birault, 'L'onto-theo-logique hegelienne et la dialectique', Tijdschrift voor
Filosofie 10. 1958,655: "Pour Hegel, la philosophie kantienne est en dquilibre instable
parce que c'est la philosophie des deux absolus: l'absolu ni6taphysique de \a Substance

ou de la Chose. l'absolu logique du Sujet ou de la Corrdlation transcendantale. Dans
l'iddalisme allemand, il faut au contraire penser Kant & la lumi2re de Spinoza et Spino-
za h la lumitre de Kant. Ainsi la Substance sera Sujet et le Sujet sera l'Absolu."
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discussie'. In eerste instantie wordt daarbij de mogelijkheid van een vreedzame
coexistentie van beide ten volle opengelaten. Bij Descartes is dat nog zo. Hij
schijnt zich het probleem dat het samenbrengen van deze twee wijsgerige gron-
den met zich meebrengt, niet te realiseren. Het is vooral Kant die de onbevan-
genheid op dit punt kritisch confronteert, en Heidegger volgt Kant uiteindelijk
hierin: het subject wordt uiteindelijk ontologische grond in die zin dat ook het
godsbegrip, als inetafysisch fu,idament tenminste, op het subject teruggevoerd
moet wordenl. Voor de theoretische rede kan God niet meer het uiteindelijke
fundament zijn, ook al is het voor de theoretische rede nodig om God te den-
ken. Ook bij Kant dus net als bij Descartes het alterneren van de twee filosofi-
sche gronden, maar de balans tussen beide gronden is uit evenwicht, en volgens
Heidegger is de beslissing hierover in wezen al bij Descartes gevallen: de do-
minantie van het subject als uiteindelijke filosofische grond is de basis van de
gehele moderne filosofie'.

Genoemd zijn twee constituenten van de moderne wijsgerige discussie die
bij Heidegger doorwerken: 1) het uiteengaan van de God van de filosofen en de
God van de christelijke godsdienst; 2) de verschijning van het subject als filo-
sofische grond die uiteindelijk de andere filosofische grond gaat overheersen.

' Walter Schulz heeft deze ambivate,itie van de moderne fi losofie geschilderd als deverhouding tussen twee vormen van subjectiviteit: "Grundsatzlich gesagt: die neu-
zeitliche Metaphysik ist nicht, wie dies zumeist behauptet wird, ein geradliniger und
eindeutiger Weg zum SelbstbewuBtsein. In ihr herrscht vielmehr eine komplizierte
Gesetzlichkeit, die wir - in vorltiufiger Weise - folgendermaBen skizzieren: Den An-
fang der neuzeitlichen Metaphysik bilden die Denker, die die Subjektivitat in das
Zentrum stellen, aber in der Weise, daB sie uber die menschliche Subjektivitat eine
hohere als deren Grenze setzen; und auf diese Denker folgen dann die Systematiker, die
beides, die menschliche Subjektivitat und die diese begrenzende Subjektivitat, in einem
systematischen Ganzen zu vermitteln suchen. Diese bestimmte Abfolge wiederholt sich
nun aber auch innerhalb der neuzeitlichen Metaphysik bis zur Gegenwart." (Der Gott
der neuzeitlichen Metaphysik, Pfullingen 1957,22/23.) Mijn bezwaar tegen deze schets
van Schulz is dat de interpretatie van de wijsgerige godsidee als een moment in de
ontwikkeling van de subjectiviteit al een primaat van het subject - zij het dan niet als
het ego - vooronderstelt.
1 Voor Heideggers lezing van Kant op dit punt, zie onder, hoofdstuk 2, § 1.
1 Vgl. N-Nih, G.A. 48, 52/53: "Das Zeitalter, das wir die Neuzeit nennen und in dessen
Vollendung die abendlandische Geschichte jetzt einzutreten beginnt, bestimmt sich
dadurch, daB der Mensch MaB und Mitte des Seienden wird. Der Mensch ist das allem
Seienden, d.h. aller Vergegenstandlichung und Vorstellbarkeit Zugrundeliegende, das
subjectum.

"
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b. Wijsgerig godsbegrip en godsbewijs

In 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik' schrijft Heidegger:
"Het zijn van het zijnde wordt in de zin van grond ten principale alleen als

causa sui voorgesteld. Daarmee is het metafysische begrip van God genoemd."'
Het begrip van God als Cau.Ga Stii, 'oorzaak van zichzelf',  is  in de moderne tijd
door Descartes ontwikkeld als wijsgerig godsbegrip. Hij vat er het grondmotief
van zijn godsbewijzen mee samen: de a priori noodzakelijkheid van God wordt

uitgedrukt als zelfveroorzaking. Zo lijkt het erop dat Heidegger het hele wijsge-
rige godsbegrip, door het te fixeren in het causa-sui-begrip, benadert vanuit de

godsbewijzen. De context van de aanwijzing van causa sui als het centrale mo-
tief in het wijsgerig godsbegrip maakt echter duidelijk dat het hier om iets an-

ders gaat. Het gaat Heidegger er juist niet om hoe de filosofie heeft geprobeerd
God te bewijzen. Godsbewijzen zijn voor Heidegger slechts interessant voorzo-
ver ze het culminatiepunt zijn van een bepaalde ontologie, d.w.z. niet als theo-
logische maar als ontologische vraagl. Dat betekent: het catisa-sui-begrip is
voor Heidegger niet op de eerste plaats interessant als godsbewijs, maar als
filosofisch-ontologische fundering.

Als het gaat om de filosofie-historische inbedding van Heideggers analyse
van het wijsgerig godsbegrip is een blik op de geschiedenis van de wijsgerige
godsbewijzen dus niet voldoende. Het gaat er niet om de godsbe,vijzen ten

opzichte van het wijsgerig godsbegrip zelfstandig te thematiseren. Toch kan

verdedigd worden dat de godsbewijzen eminente gestalten zijn van het wijsge-
rig godsbegrip. Waarom?

De filosofie loopt zelf uit op een grond, kent een immanent theologisch mo-
ment. Voor Herakleitos is het een vraag of deze filosofische grond met de
oppergod geYdentificeerd kan worden. Als deze identificatie echter niet zelf-
standig tot probleem gemaakt wordt, d.w.z. als de eenheid van de filosofische

grond met de God van de godsdienst als vanzelfsprekend genomen wordt, dan
kan de wijsgerige gang naar haar eigen grond een speciaal godsdienstig belang

' "Das Sein des Seienden wird im Sinne des Grundes grlindlich nur als causa sui vor-

gestellt. Damit ist der metaphysische Begriff von Gott genannt." (luD, 51)
1 Heidegger schrijft al in 1928: "Es geht nicht darum, ontisch das Gottliche in seinem
'Dasein' zu beweisen, sondern darum, den Ursprung dieses Seinsverstbindnisses aus der
Transzendenz des Daseins, d.h. die Zugehorigkeit dieser Idee von Sein zum Seins-

verstandnis Oberhaupt zu erhellen." (MAL, G.A. 26,211, noot 3) Dit gebrek aan
interesse ten aanzien van de godsbewijzen, d.w.z. in hun bewijskracht, is een constante

in Heideggers werk.
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krijgen. Voorzover de filosofische gang naar haar grond bewijskracht heeft,
dwingend deze grond stelt, zou ook meteen God bewezen zijn. Omgekeerd kan
met het wegvallen van de wijsgerige dwang of het verleggen van de filosofi-
sche gronden ook de redelijke fundering van het geloof in God instorten. Met
de godsbewijzen kan de filosofie aan de godsdienst een ongewoon krachtig
wapen bieden, een wapen dat echter ook als een boemerang op het hoofd van
de werper terug kan komen.

De godsbewijzen kunnen onderscheiden worden naar twee hoofdtypen, a-
posteriori- bewijzen en de a-priori-bewijzen'. Ze worden dan onderscheiden
vanuit een tijdscriterium, meestal echter in samenhang met het schema oorzaak-
gevolg. Eerder is de oorzaak, later het gevolg. Op die manier worden de gods-
bewijzen onderscheiden al naar gelang of men aanvangt bij het latere - de van
God uitgegane werking: de schepping - of van het vroegere - God bij zichzelf,
in zijn wezen. Deze onderscheiding geeft een goede ingang om Heideggers
benaderingswijze van de godsbewijzen te kunnen plaatsen. Immers, door de
godsbewijzen te benaderen vanuit een tijdscriterium, sluiten we aan bij de cen-
trale thematiek van het denken van Heidegger: de vraag naar de relatie van zijn
en tijd. Weliswaar gaat het bij het 'eerder' van de a priori godsbewijzen niet
om een voorafgaan in de tijd in die zin dat het eerdere en het latere van gelijke
orde zouden zijn. Het eerdere is niet in het heden verdwenen ten gunste van het

' Ik werk hier met de onderscheiding tussen a-priori- en a-posteriori-bewijzen. Men
kan ook een onderscheiding maken tussen ontologische bewijzen enerzijds (waarmee
bewijzen a priori worden aangeduid - maar dan benaderd vanuit hun niet-empirische
karakter), en anderzijds een diversiteit van aanduidingen die steeds op een of andere
wijze een bewijs a posteriori, vanuit de zintuiglijke werkelijkheid, bedoelen. Zo onder-
scheidt Richard Swinburne tussen kosmologische en teleologische godsbewijzen: "[a
cosmological argumentl ...is one which starts from the existence of a finite object, i.e.
any object other than God. (...) other arguments called cosmological have in effect
started from something rather more specific, the existence of a complex physical uni-
verse...". "An argument from a general pattern of order 1 shall call a teleological argu-
ment." (Resp. Richard Swinburne, Tize existence of God, Oxford 1991, p. 116 en p.
133. Het onderscheid als zodanig is secundair. Ieder godsbewijs vanuit de eindige
werkelijkheid zal ook uitgaan van een orde en zin van die eindige werkelijkheid. Dieter
Henrich (Der ontologische Gottesbeweis. Sein Problem und seine Geschichte. Tubing-
en 1967,4) onderscheidt een kosmologisch godsbewijs uit de existentie van het eindige
in de wereld. van een ideologisch bewijs uit de orde van de ideeen.
Hoewel de termen 'ontologisch', 'kosmologisch' etc. meer inhoudelijke nuanceringen
in de bewijzen weergeven, is voor de opzet van deze inleiding de onderscheiding a
priori tegenover a posteric)ri - vanwege de concentratie op het steeds gekozen tempo-
rele uitgangspunt - belangrijker.
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latere. A priori duidt integendeel op het al gegevene, het blijvende onder het
veranderende. Dit heeft ertoe geleid dat men bij de filosofische thematiek van
het a priori,het a priori juist niet als een tijdsbepaling heeft opgevat maar als
een onttrokken zijn aan de tijd. Juist Heidegger heeft echter in het prior de
tijdsbepaling gezien'.  Dat kan  natuurlijk  maar op voorwaarde dat tijd voor

Heidegger een andere primaire zin heeft dan een opeenvolging, een na elkaar
van gebeurtenisseni.

Bij de bewijsvoering a priori wordt gevraagd naar het eerdere - God -

vanuit zijn eigen wezen. Grondgedachte is hier dat het eerdere niet vanuit het
latere begrepen kan worden. Te zondigen tegen dit principe wordt door Plato
een bron van alle misverstand in het onderzoek over de '(pOCLG' (de natuur niet
in modeme zin maar in de zin van 'het al van het zijn') genoemd3. Vandaar -
vanuit dit misverstand over de (fLicK - kan ook het niet kennen van het werke-

lijke wezen van de goden verklaard worden: "De eerste oorzaak van ontstaan en

vergaan van alle dingen zou, zo verklaren leringen die de ziel van de heilig-
schenners afsluiten, niet eerder maar later zijn ontstaan, maar het latere eerder,
en daarmee missen zij het werkelijke wezen van de goden."4 Ten grondslag aan
een verkeerd inzicht in het wezen van de goden is een verkeerd inzicht in de
(pltals. en wel vanuit een tijdsaspect - een omkering van I[gBTov en ija [Egov,
het eerdere en het latere5

'
Vgl. Jean Grondin, Ka,u et le prob12„ie de la philosophie: !'a priori, Parijs 1989,161:

"Au tout ddbut de l'oeuvre de Heidegger, l'a priori est remis en rapport avec son
fondement manifeste, le temps. Cette dvidence ttymologique a pourtant 6td le non-vu

."essentiel de toute l'histoire de l'a priori.
2 Voor Heideggers begrip van de tijd, zie hoofdstuk 3, §b.
, "' Ae' obv 1[066 Ai66 0Iov Anyilv Tiva avoilrou 66*Tls 6tvnueipta,1£v 6tvOed)I[wv
. '
07[0(JOL J'[d)I[OZE I(bv J[Eei (pOCE(t)& E(prilpaVIO  TITT1116tre}vi" (De wetten, 891 c. Verta-

ling De Win: "Maar, bij God, hebben we daarmee niet als het ware een bron ontdekt,
waaruit de dwaze mening ontspringt die we aantreffen bij allen die ooit opzoekingen
ondernamen nopens de natuur?")
4..6 JEed,Tov yEvicE(.09 xal (pfloeal a'iriov dI[(iv'[cov, ToOTO of  J[e€r[ov (itkk&

T
UCIEL)ov 60[£(pilvavro Elval yeyov66 01 Inv T(Dv 6(JED(Dv 111Uxilv (10[EQyacaBEVOL
loyoi, 6 di ija'[Eeov, J[e [Eeov, 60Ev flfaerlixaol I[Eel BE(Dv Till Ov[ws 000(as."
(De wetten, 891 e) In de vertaling van De Win komt het spel van de omkering van
eerder en later in de tekst van Plato minder sterk tot uitdrukking: "'De eerste oorzaak
van het ontstaan en vergaan van alles, is niet het eerste wat bestaat: ze is pas later ont-
staan!' Dat is de onthulling die ons wordt gedaan door de leerstelsels die de ziel van de

"

godslasteraars hebben gevormd.
' Weischedel, Der Gott der Philosophen, Grundlegung einer philosophischen Theo-
logie ini Zeitalter des Nihilismus, Darmstadt  1971,50.
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Voor Plato is de wereld van de ideeen ook de wereld van de eigenlijk zijn-
den, de wereld zoals die eigenlijk is, en geen abstractie daaruit. Integendeel, de
zintuiglijke wereld zou in een letterlijke zin 'abstractie', een 'aftreksel' van de
ideeenwereld genoemd moeten worden. Het geestelijke komt eerder dan het
zintuiglijke, het zintuiglijke is slechts een afschaduwing van de geestelijke
werkelijkheid. Wat we bij Plato zien is de onmogelijkheid om een onderscheid
te maken tussen de zijnsorde en de kenorde. Beide stemmen overeen: het zijn is
in eigenlijke zin geestelijk, stemt overeen met de werkelijkheid wanneer zij
eigenlijk gekend is. Desalniettemin ziet men ook Plato in zijn dialogen bij de
zintuiglijke werkelijkheid aanvangen, om van daar naar het wezen en van het
wezen naar de leidende ideeen als zodanig te gaan. Zijn dialogen vertrekken
zoals de gevangene uit de grot, maar eenmaal uit de gevangenschap bevrijd,
wordt de orde in zijn eigenlijke zin onderkend: vanuit de zon moet het vuur en
vanuit het vuur de schaduw begrepen worden, en niet omgekeerd.

De kracht van Plato's opvatting van wat primair zijnde is en wat in afgeleide
zin, ligt in de grondgedachte. Daardoor zal zij van een blijvend belang zijn voor
de ontwikkeling van de filosofie. Als het menselijke kennen tot waarheid kan
komen die zijn beperktheid overstijgt, dan omdat het kennen zelf niet de bron
van zijn inhouden is: kennen is geen produceren maar vinden: Augustinus
vertaalt Plato's aanschouwing van de ideeen als goddelijke illuminatie. Het is
omdat onze geest in een goddelijk licht staat, dat zij de abstractie niet nodig
heeft: "...de Heilige Augustinus onttrekt met opzet alle kennis die ons intellect
aan het zintuiglijke zou kunnen onttrekken, aan de goddelijke illuminatie, gaat
zelfs zover dat hij ontkent dat ons intellect het zintuiglijke als object zou kun-
nen hebben; alleen de rede onderhandelt met het zintuiglijke; wat betreft het
intellect, uitsluitend gericht op de intelligibele orde, valt er niets uit de mate-
riele dingen te abstraheren, en het goddelijk licht dat het ontvangt is het ook
niet daarvoor gegeven.

..1

Bij de aangewezen Plato-teksten is het tijdsaspect duidelijk aanwezig maar
in het beroemdste a priori godsbewijs, dat van Anselmus, lijkt het geheel ver-

' Vgl. Gilson m.b.t. Augustinus: "La varita permanente du platonisme, ce qui doit
survivre B l'abandon de la rdminiscence des iddes comme connues dans le passE, c'est
que l'homme ne fait pas la vtritd, il la trouve..." (Etienne Gilson, /ntroduction b rhude
de Saint Augustin, Parijs 1987,97.)

...saint Augustin soustrait ddlibtrtment A l'illumination divine toute la connaissance
que notre intellect pourrait abstraire du sensible, et mBme qu'il nie que notre intellect
puisse avoir le sensible pour objet; seule la raison ntgocie avec le sensible; quand A
l'intellect, uniquement occupe de l'ordre intelligible, il n'a rien A abstraire des choses
mattrielles et la lumitre divine qu'il reqoit ne lui est pas donnte A cette fin." (0.c. 115)
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dwenen. De titel a priori godsbewijs kan aan het bewijs van Anselmus in het
Proslogio,1 nog maar op een uiterlijke wijze toegekend worden. Het gaat nog

maar op een eerder motizent terug voorzover het niet afgeleid is van wat in een

scholastieke ontologie later dan God komt, de schepping. Anselmus herhaalt de
methodische overwegingen van Plato niet. Toch kunnen we hen impliciet wel
in zijn motivatie vinden. Daarover zegt hij: "...ik begon mij erover te ondervra-
gen, of het misschien mogelijk zou zijn een argument te vinden, dat niets ali-
ders dair ziclizelf allee,1 tot  zij,1 bewijs nodig  zoll Ilebben. en alleen om te on-

derstrepen dat God waarlijk is, en dat hij het hoogste goed is dat 11iets aliders

nodig heeft, en waarva„ alles ajliangt opdat het is e,z opdat het goed is, een

bewijs dat voor wat we ook geloven over de goddelijke substantie, voldoet."'
Anselmus zoekt naar een bewijs dat past bij de onafhankelijkheid van God van
al het overige. Daarom kan het slechts van God uitgaan, van zijn weze,1, om zijn
bestaan te bewijzen, en niet van datgene wat ten aanzien van God later komt.
Alleen een dergelijk bewijs is in overeenstemming met Gods wezen.

Hoe is de tijdsbepaling gegeven in die bewijzen die wel uitgaan van het van

God afhankelijke, die God bewijzen vanuit de schepping? In eerste instantie is
het tijdsaspect waaronder deze bewijzen staan ook hier niet onmiddellijk zicht-
baar. Het gaat schuil achter het schema oorzaak-gevolg. Om in dit schema het
tijdsaspect te expliciteren moeten we al naar de moderne filosofie gaan. In de
moderne tijd wordt het causaliteitsprincipe het dominant principe voor een
wetenschappelijke ontsluiting van de werkelijkheid. Het gaat hand in hand met
het rationaliteitsprincipe. Het axioma dat zegt dat de dingen vanuit hun oorzaak

begrepen moeten worden - 'nullus effectus sine causa' - correspondeert met
het metafysisch rationaliteitsprincipe: 'niets is zonder rede' - 'nihil est sine
ratione'. Met name Kant heeft beide beginselen onder het aspect van de tijd

geplaatst. De causale verhouding, de verhouding van oorzaak en gevolg, is een
verhouding van dingen in de tijd, en niet een louter logische verhoudingz. Deze

implicatie van de tijd in het causaliteitsprincipe laat zich doortrekken naar het

1"
..coepi mecum quaerere, si forte posset inveniri unum argumentulm, quod nullo alio

acl se probandum guam se solo indigeret, et solum ad astruendum quia deus vere est, et
quia est summum bonum nullo atio indigens, et quo omnia indigent ut sint et itt bene
sint, et quaecumque de divina credimus substantia, sufficeret." (Proslogion, pro-

oemium. Curs. HvV.)
2 Kritik der reinen VernunD B234: "...das [ein reiner Verstandesbegriff] ist hier der
Begri ff des Verhaltnisses der Ursache und Wirkung, wovon die erstere die letztere in
der Zeit, als die Folge, und nicht als etwas, was bloB in der Einbildung vorhergehen
(oder gar Uberall nicht wahrgenommen sein) konnte, bestimmt."
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rationaliteitsprincipe: de verschijningen worden door de verklarende redelijk-
heid geviseerd in hun verhouding in de tijd'. De bewustwording van het tijds-
aspect in de causaliteit is bij Kant niet zonder gevolgen. De tijd is een subjec-
tief a priori van de aanschouwing. Naar de tijd richten wijonze waamemingen
in, tud organiseert onze waarneming. Tijd is niet voorhanden aan objecten die
in een oorzaak-gevolg-relatie staan, maar wij zien een oorzaak-gevolg-relatie in
de objecten omdat wij ze onder het aspect van de tijd waamemeni. Dus, als we
eenmaal het tijdsaspect in de causaliteit blootleggen dan wordt causaliteit, en
bijgevolg de oorzakelijke godsbewijzen, verbonden met het subject, met een
bepaalde \verkelijkheidsopvattipig, namelijk een rationele doorlichting van de
werkelijkheid waarin de werkelijkheid pas haar gronden al dan niet vrijgeeft. In
deze rationele doorlichting van de werkelijkheid worden de dingen pas in hun
tijdeli.ike bepaaldheid gezien. De tijd is dus zelf een a priori,een voorgegeven
van onze waarneming van de dingen i,1 de tijd. Pas vanuit dit a priori van de
tijd kunnen we de dingen in hun causale afhankelijkheid zien.

De verbinding van causaliteit. tijdelijkheid en het subject laten we hier nog
even liggen: Voorlopig gaat het om het verband tussen causaliteit en tijdelijk-
heid. Omdat causaliteit een bewustzijn van tijd vooronderstelt mogen godsbe-

' "Diese Regel aber, etwas der Zeitfolge nach zu bestimmen, ist: daB in dem, was vor-
hergeht, die Bedingung anzutreffen sei, unter welcher die Begebenheit jederzeit (d.i.
notwendigerweise) folgt. Also ist der Satz vom Zureichenden Grunde der Grund mogli-
cher Erfahrung, namlich der objektiven Erkenntnis der Erscheinungen, in Ansehung des
Verhilltnisses derselben, in Reihenfolge der Zeit."(Kntik der reinen Vernu,ift
B246/A200.201)
Voor het belang dat Heidegger aan Kant toekent in het vrijleggen van de temporaliteit,
vgl. SuZ, G.A. 2,31.
2 Heidegger staat hier in de lijn van Kant, maar voor hem is Kant niet radicaal genoeg.
Heidegger heeft de discussie met Kant op dit punt gevoerd in een college uit 1930,
uitgegeven onder de titel Vom Wesen der,nenschlichen Freiheit. De organisatie van de
natuur gaat terug op de causaliteit, de causaliteit op de tud en de tijd op het subject; het
subject bepaalt Kant vanuit de vrijheid, de vrijheid echter weer als een vorm van causa-
liteit. Heidegger: "...wenn eine 'freie Tat' als 'ursprlingliche Handlung' angesprochen
wird, so ruckt sie damit in den Horizont des allgemeinen Begriffes von Wirken und
Ursachesein, die primar durch Naturkausalit:it bestimmt sind. Handeln der Materie ist
nicht ursprongliches Wirken. Handeln der sittlichen Person ist ursprtingliches Wirken,
d.h. das nicht erst aus einen Ursprung herkommt, sondern selbst ein 'Ursprung' ist. So
zeigt sich vom Begriff der Handlung und seiner weiten Bedeutung her das Hinein-
spielen des allge,neinen Begriffes der Katisalittit in die Bestimmung der Freiheit."
(G.A. 31, 198/99)
3 Dit verband zal vanaf de eerste paragraaf van hoofdstuk 2 gaandeweg verder uitge-
werkt worden.



29

wijzen die uitgaan van een causaal schema met recht a posteriori, d.w.z onder

het tijdsaspect van het latere, begrepen worden. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in
de beroemde vijf wegen om het bestaan van God te bewijzen van Thomas van
Aquino. Voor de samenhang van causaliteit en tijdelijkheid is het belangrijkste
wat Thomas inbrengt in het tweede godsbewijs, en wel tegen de mogelijkheid

van zelfveroorzaking, dat God Stti Callsa ZOU kunnen zijn: "We treffen (...) on-
der de zintuiglijk waarneembare dingen aan, dat er een orde is van werkoor-
zaken: want het doet zich niet voor, en dat is ook onmogelijk, dat iets de werk-
oorzaak van zichzelf zou zijn; want dan zou het eerder dan ziclizelf zijn, en dat

is on,nogelijk."1 De dingen kunnen niet eerder zijn dan zichzelf, kunnen op
zichzelf niet vooruitgaan: daarom kunnen ze geen oorzaak van zichzelf zijn.
Oorzaak en gevolg impliceren een tijdsequentie waarvan de volgorde onom-
keerbaar is. Al wat is veronderstelt een oorzaak waardoor het is, betekent: het
latere veronderstelt het eerderez

Thomas en Plato blijken het eens over de onomkeerbaarheid van het eerdere
en het latere. Hoe kan het dan dat Thomas toch de verhouding die Plato als on-

mogelijk schetst, als uitgangspunt neemt: het eerdere vanuit het latere te bewij-
zen? Omdat voor Thomas kenorde en zijnsorde - voor de menselijke kennis
tenminste - niet meer overeenstemmen. Dat betekent echter dat het eerder-later
waarvan Thomas gewag maakt in zijn afwijzing van het begrip van zelfveroor-
zaking, niet de enige manier is waarop hij prioriteiten kan vaststellen. Voor
Thomas is het intellect in zijn begrip van God aangewezen op een uitgangspo-
sitie bij datgene wat ten aanzien van God later komt. nihil in i,ztellectu quod
non prills flierit i,1 sensu. De prioriteit - het eerdere t.a.v. onze begrippelijkheid
- ligt juist in de zintuiglijkheid, bij de waarneming van de natuurdingen, de

' "Invenimus enim in istis sensibilibus esse ordinem causarum efficientium: nec tamen

invenitur, nec est possibile, quod aliquid sit causa efficiens sui ipsius; quia sic esset
prius seipso, quod est impossibile."  (Summa Theologiae 1, q. 2, a. 3)
- Tijdsaanduidingen zijn ook te vinden in Thomas' eerste en derde bewijs (S.Th. 1, q. 2,
a. 3). In het eerste bewijs: ex parte motus - vanuit verandering. Alles wat verandert
vooronderstelt het bestaan van iets anders waardoor dat gebeurt - omne quod movetur
ab alio movetur: "Non autem possibile est quod idem sit siniul in actu et potentia secun-
dum idem, sed solum secundum diversa..." [Curs. HvV]
Het derde bewijs gaat uit van het verschil tussen het mogelijke en het noodzakelijke.
We kennen deze onderscheiding als de onderscheiding van modaliteiten, zijnswijzen.
Deze zijnswijzen problematiseert Thomas op grond van hun voltrekking in de tijd: "Si
igitur omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit in rebus. Sed si hoc est verum,
etiam nunc nihil esset; quia quod non est, non incipit esse, nisi per aliquid quod est: si

igitur nihil fuit ens, impossibile fuit quod aliquid inciperet esse, et sic modo nihil es-
set..." [Cursieven Hvvl
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geschapen werkelijkheid. De tegenstrijdigheid van de twee bewegingen die hier

gemaakt worden is door Thomas uitgewerkt in de Quaestiones disputatae de
veritate. Het zintuiglijke is prius, eerder. voorzover het voor het menselijk
begrip het eerste komt. Maar in absolute zin is het later: "...als 'waar' wordt
eerst aangeduid de ware rede en pas later de daaraan adequate zaak..."' Deze
absolute orde geldt voor het menselijk intellect echter maar voor de mens als
maker van dingen. Voor het overige richt het menselijk intellect zich naar de
dingen en komen de dingen dus eerder: "...de praktische rede veroorzaakt

namelijk een zaak, en is vandaar de maat van de dingen die door haar gemaakt
zijn, maar de speculatieve rede is, omdat zij van de dingen ontvangt, in zekere
zin gedreven door de dingen, en zo nemen de dingen haar de maat."2 De orde
zoals Plato die schildert. waarin de volgorde van het denken overeenstemt met
de orde der dingen, wordt behouden voor de goddelijke rede, die tegelijk een
scheppende rede is, en voor de menselijke rede slechts voorzover de menselijke

rede praktische rede is. Als speculatieve rede staat zij echter in een afhankelijk-

heidsrelatie tot de geschapen werkelijkheid. De dingen, zoals die door de mens
waargenomen worden. zijn voor het denken maat en dus uitgangspunt. Uit-
g(Illgjpltllt heeft hier dus geen absolute maar een relatieve betekenis. Alle be-
gripsvorming moet de aanvang bij de zintuiglijk waarneembare verschijning
van de dingen nemen. God kan maar uit een beschouwing van de samenhang
van de dingen a posteriori bewezen worden.

Ook bij de godsbewijzen a posteriori blijkt een begrip van tijdelijkheid in
het geding dat niet louter ontleend is aan een sequentie van gebeurtenissen. Uit-
gaan van het latere betekent: uitgaan van datgene wat in absolute zin niet het
primaat heeft, maar voor ons toch uitgangspunt is en in die zin eerder komt.

Het latere blijft later, posterior, ook al moeten we daar beginnen. Zo zijn zowel
de godsbewijzen a priori als de godsbewijzen a posteriori getuigenis van een
worsteling van het menselijke denken: hoe datgene te benaderen wat voor het
denken een onherroepelijk voorgegeven is.

Heidegger wijst het Causa-Sui-begrip aan als het godsbegrip bij uitstek. Histo-
risch valt het Calisa-sui-begrip binnen het bereik van de godsbewijzen en wel
onder de a-priori-bewijzen. Dat betekent - als het gaat om de historische con-

"I "...verum per prius dicitur de intellectu vero et per posterius de re sibi adaequata...
(Quaestiones dispittatae de veritate, q.1, a.2, curs. HvV)
2 , ...intellectus enim practicus causat res, unde est mensura rerum quae per ipsum fiunt,
sed intellectus speculativus, quia accipit a rebus, est quodammodo motus ab ipsis rebus,
et ita res mensurant ipsum..." (Ibidem)
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text van Heideggers analyse van het wijsgerig godsbegrip - dat we ons voor-

lopig op het spoor van de a-priori-bewijzen zullen moeten richten. Geplaatst
onder het perspectief van tijd, betekent een a-priori-bewijs: het eerdere niet

vanuit het latere begrijpen maar vanuit zichzelf. Om het eerdere vanuit zichzelf
te begrijpen zullen we op dan of andere wijze tot het eerdere als zodanig een

toegang moeten hebben. Door Plato en Augustinus wordt dit bi principe verde-
digd, terwijl zij in hun werk aan de andere kant aanvangen. Een a-priori-gods-
bewijs zal dit principe echter in de praktijk moeten brengen. We zullen moeten

toegaan op het eerdere door uit te gaan van het eerdere. Hier wordt een schijn-
baar onmogelijke manoeuvre gewaagd. Het denken moet aanvang en einde van
zijn beweging in zichzelf bevatten. De verhouding van het denken tot het in het
denken gedachte mag niets van buitenaf in zijn overwegingen betrekken'. Hoe
is dat mogelijk?

In eerste instantie kunnen we ons uit de moeilijkheden redden door het pro-
bleem niet louter theoretisch te houden. Denken is niet alleen theorievorming
maar ook een praxis. In de praktijk van het denken is het mogelijk om iets uit te
proberen, je met een experiment in te laten. Anselmus nodigt bij het begin van

het Proslogion de lezer daar expliciet toe uit. Het begint met de uitnodiging tot
een meditatieve rustz. Als meditatieve praxis kan het denken proberen een
sprong te maken die tegen de 'normale' reflexieve bewegingsrichting van het
denken ingaat. De verwijzing naar de meditatieve praktijk van het denken als
toegang tot de a priori godsbewijzen heeft echter een risico. Het vooronderstelt
een religieuze belevingswereld met de daaraan eigen inzet: liet zoeken van
GooP. Het denken uitdagen tot een sprong over de eigen schaduw hoort thuis
naast andere mogelijkheden zoals ascese, gregoriaanse muziek, liturgie: het is

' Het is precies het zoeken naar een aanvang bij een gegeven kennis van het wezen van
God, die Thomas ertoe beweegt het ontologische godsbewijs af te wijzen: het zou
gelden, als we eenmaal een dergelijke kennis van Gods wezen hebben. Die hebben we
echter niet: "Dico ergo quod haec propositio: Deus est, quantum in se est, per se nota
est: quia praedicatum est idem cum subjecto; Deus enim est suum esse, ut infra patebit.
Sed quia nos non scimus de Deo quid est, non est nobis per se nota: sed indiget demon-
strari per ea quae sunt magis nola quoad nos, et minus nota secundum naturam, scilicet
per effectus." (S.Th. 1,2,1)
2 Capitulum  L getiteld: Excitatio mentis ad contemplandum deum.
3 Vgl. R. te Velde, in het artikel 'Waarboven niets groter gedacht kan worden', Cogito
/K Groningen 1996,197: "Toch staat het argument niet geheel op zichzelf. Het ligt
ingebed in een religieus gemotiveerd onderzoek naar de rationaliteit van het geloof.
Anselmus beschrijft dit onderzoek als een verlangend zoeken van de ziel naar God via
de weg van het inzicht."
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een manier om je geestelijk te verzetten. om het normale perspectief van je
geest om te keren. Het is echter niet gezegd dat deze inzet altijd dominant is.

Voor het catisa-sui-begrip is hier vooral Descartes belangrijk. Ook Descar-
tes plaatst zijn bewijzen voor het bestaan van God binnen het kader van 'medi-
taties'. Het denken moet zich lostrekken van hetgeen zich er in eerste instantie
aan opdringt'. Het wordt op zichzelf gesteld en zoekt daar een archimedisch
punt, van waaruit het de wereld zou kunnen draaien. Toch is het maar de vraag
welk belang hier voor de interpretatie van Descartes' bewijzen aan de medita-
tieve praktijk gehecht mag worden. Ludwig Heyde verdedigt, ook los van het
verband met het geloof, dat in de godsbewijzen 'denkervaringen' gemaakt wor-
den die  'ook een autonoom filosofisch moment uitmaken'. Hier raakt Heyde
aan de zenuw van het probleem dat voor Heidegger centraal staat: de mogelijk-
heid van een eigen oorspronkelijkheid van een filosofisch godsbegrip. In ant-
woord op Heideggers vraag 'hoe komt God [!] in de filosofie?'2 schrijft Heyde:

"God komt in de filosofie op grond van specifieke denkervari,ige,i. De 'God

van de filosofen' is resultaat van een oorspronkelijk filosofisch vragen en den-
ken. Hij krijgt in de traditie verschillende namen: het absolute, de absolute vol-
maaktheid, de eerste oorzaak, het noodzakelijke wezen, oorsprong en telos,
hoogste zijns-actualiteit, de ware substantie, het hoogste goed. absolute geest,

'
Voor een analyse van Descartes' Meditationes de prii,ia philosophia als meditaties,

vgl. A. Oksenberg Rorty, 'The structure of Descartes' Meditatio,is' in. Essays on Des-
cartes' Meditations, red. A. Oksenberg Rorty, Berkeley etc., 1986, 1-21.
i Het kleine verschil in formulering tussen Heidegger ('Hoe komt de God in de filoso-
fie?') en Heyde ('Hoe komt God in de filosofie?') is toch niet zonder belang. 'De God'
is niet 66n van de namen waaronder een belangrijke westerse traditie ooit het goddelijke
heeft gekend of aangesproken (Vgl. Gerd Haeffner: "Der Gott und die Gotter haben
namen oder sind aufs engste mit Eigennamen verbunden (Athene; der Gott Jesu usw.)"
(Gerd Haeffner, 'Das Sein, das Heilige, der Gott; Heidegger und die philosophische
Gottesfrage', in Der Streit um den Gott der Philosophen, red. 1. Muller. Dusseldorf
1985,152.) Als we bij 'de God' aan een Griekse god zouden moeten denken, dan zou
het exclusivisme van de term niet begrijpelijk zijn. Voor de Griekse wereld is 'de God'
altijd een van de goden. 'De God' is, zonder de toevoeging over welke god het gaat,
voor het Griekse denken onbegrijpelijk. Maar ook vanuit de christelijke taal wringt het
spreken  van  'de God'. Het woord 'God' heeft normaal slechts een lidwoord wanneer er
ook een attributieve bepaling bij staat: de drie-ene God, de goede God, een God van
liefde, de God van de filosofen. Bij Heidegger zijn 'de' en 'God' dissonant. Hij sluit
noch aan bij het christelijk taalgebruik, noch bij het voor-christelijk taalgebruik. Zijn
spreken doet bekend taalgebruik resoneren, maar zegt toch iets dat in de westerse
taaltraditie zonder voorgegeven betekenis is. Bij Heyde daarentegen staat de identiteit
van het voorwerp van de filosofische vraag naar God met het godsbegrip van de christe-
lijke traditie niet ter discussie. Deze identiteit is bij Heidegger altijd problematisch.
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enz. Deze namen verwijzen naar specifiek filosofische ervaringen. [...] Wijsge-
rige beschouwingen over God zijn vaak doortrokken van de religieuze overtui-
gingen die aanwezig zijn in het milieu waarin gefilosofeerd wordt. In het verle-

den fungeerden ze soms op apologetische wijze ter ondersteuning van de reli-
gieuze godsbevestiging. Toch impliceren ze ook eigen denkervaringen die een
autonoom filosofisch moment uitmaken. "1

Filosofische denkervaringen maken een autonoom filosofisch moment uit.
Dat betekent: het filosofische denken brengt zijn eigen praxis, zijn eigen erva-
ringswerkelijkheid met zich mee. Als het gaat om het filosofisch godsbegrip
dan betekent dat nogal wat. Hier is de band met het geloof bijkomstig, juist niet
noodzakelijk verondersteld, en dus gaat het om een ander soort denkervaring
dan de denkervaring van Anselmus die zijn uitgangspunt neemt bij het geloof
en vervolgens een verstandelijke verheldering zoekt: fides quaerens intellec-
tulll. Radicaliseren we deze filosofische autonomie, dan heeft dat als conse-
quentie: het denken hoeft niets van buitenaf aan te trekken om zijn aanvang te

nemen bij het meest aanvankelijke - God. Het denken kan zich vanuit het den-
ken zelf in God funderen. We kunnen dan de ervaring van een autonoom filo-
sofisch denken dat denkend God ervaart interpreteren als: de ervaring van een
filosofisch denken dat zic/tze/f- in het denken van God - ervaart als autonoom.

Hier krijgt de autonomie van de filosofische ervaring een ander gewicht: inzet
is niet God te zoeken maar inzet is een absolute fundering van het subject in
zijn kennen van de werkelijkheid. Deze mogelijkheid van het godsbewijs speelt
bij Heidegger een grote rol. Bij Heidegger is de filosofische autonomie automa-
tisch sterker dan de 'ervaring van God', ofwel: Als het wijsgerig godsbegrip een
autonoom filosofisch moment uitmaakt, dan verwijst het noodzakelijk terug
naar de filosofie zelfz.

i L. Heyde, Het gewiclit van de eindigheid: over de filosofische vraag naar God, Am-
sterdam/Meppel 1995,43.
2 Zie voor dit punt onder, hoofdstuk 2, §2. Deze implicatie is door Heyde natuurlijk niet
bedoeld. Voor hem betekent 'autonomie' hier slechts: niet-afhankelijkheid van het ge-
loof. Tegelijk is de filosofische ervaring van God juist wei een ervaring van 'het Trans-
cendente', van iets dat het denken te boven gaat, en dus in die zin niet autonoom in de
betekenis van systeem-immanent.
De gedachte dat het wijsgerig godsbegrip een autonoom filosofisch moment uit zou
maken is geproblematiseerd door Ben Vedder in het artikel 'Het denken van God en de
God van het denken, reflecties over de hermeneutiek van de godsvraag', in: Kijken naar
de zon, filosofische  essays  over de Godsvraag, red. L. Braeckmans en A. Cloots, Kapel-
len 1998,54-74.
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Inzet en opzet van godsbewijzen verschillen naar gelang de context waarin zij
staan. In dit onderzoek zijn de godsbewijzen echter toch als collectief van be-
lang, en wel omdat in de godsbewijzen de filosofische grond en de godsdiensti-
ge grond op pregnante wijze worden samengebracht: dwingend! Alle filosofi-
sche godsbewijzen hebben dit gemeen, dat zij  een  route van filosofische fu,ide-
ring uitzetten, de grond waar zij op teruggaan als noodzaketijk willen bewijzen,
e„ deze grond identificeren niet de godheid/God. Ikheb al gesteld dat deze
laatste identificatie geproblematiseerd kan worden'. Maar voorzover deze iden-
tificatie in een filosofisch godsbegrip wel steeds een rol speelt, geven de gods-
bewijzen, juist door hun innerlijke dwang, daar bij uitstek gestalte aan.

Zoals gezegd gaat het Heidegger in zijn aandacht voor de godsbewijzen niet
in eerste instantie om de vraag naar het bestaan van God maar om een ontolo-
gisch probleem. Voorzover hij zich uitspreekt over de mogelijkheid een filoso-
fisch bewijs van het bestaan van God te geven doet hij dat negatief: "Een gods-
bewijs mag met alle middelen van de strengste formele logica opgebouwd zijn,
het bewust toch niets; want een God, die zijn existentie eerst moet laten bewij-
zen is uiteindelijk een zeer ongoddelijke God, en al het gedoe om zijn existentie
te bewijzen loopt op zijn hoogst op een blasfemie uit.-2 Maar voor het gods-
bewijs als wijsgerig begrip zegt dit negatieve oordeel nog niets. Dan komt aan
een titel uit de omgeving van de godsbewijzen, en wel uit de 'a priori stal' -

het cattsa-sui-begrip - de meest eminente plaats toe: als het filosofisch gods-
begrip tout court.

De redenen daarvoor zullen in deze studie nog uitgebreid aan de orde ko-
men. Hier wil ik er voorlopig al op wijzen hoe in de a priori godsbewijzen de
centrale thematiek van Heidegger: de thematiek van zijn en tijd, op bijzondere
wijze aan de orde is. Gods Zij,1 (bestaan) wordt bewezen onder een bepaald
tU saspect, vanuit het vroegere. Heidegger heeft het tijdsaspect in het zijnsver-

' Zo problematiseert Kant de kosmologische bewijzen door aan te geven dat de grond
die hier als noodzakelijk bewezen wordt, nog niet per se God is. Daarom zou ieder
kosmologisch bewijs a posteriori een ontologisch bewijs a priori vooronderstellen:
bewezen moet worden dat het 'voor de verklaring van de natuur' noodzakelijk bestaand
wezen ook een uit zichzelf noodzakelijk bestaand wezen is.
2 "Ein Gottesbeweis (...) kann mit allen Mitteln der strengsten formalen Logik aufge-
baut sein, und er beweist doch nichts, weil ein Gott, der seine Existenz sich erst be-
weisen lassen muB, am Ende ein sehr ungottlicher Gott ist und alle Betulichkeit des
Beweises seiner Existenz hochstens auf eine Blasphemie hinauskommt." (N-EWG,
G.A. 44,112)
Vgl. ook o.c. 120: "Ein mit der strengsten und richtigsten Logik durchgefuhrten Got-
tesbeweis beweist gar nichts, wenn ein Gottesbeweis in sich eine Blasphemie ist."
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staan gethematiseerd. In het bijzonder heeft hij daarbij ook gevraagd naar het
tijdsaspect waaronder de filosofie zelf staat, als zij de vraag stelt naar het zijn -
gevraagd dus naar het dominante tijdsaspect waaronder de filosofie zelf als
ontologie staat: hier geldt, net als in het a-priori-godsbewijs, het primaat van
het vroegere. Heidegger staat hier in de traditie van de transcendentaal-filosofie
waarin de vraag naar het a priori de centrale filosofische vraag is geworden. Bij
Heidegger is deze vraag naar het a priori de vraag naar het zijn geworden. De
zijnsvraag stellen, is vragen naar het a priori van de wetenschappen, naar het a
priori  van de alledaagsheid, naar het a priori van alle uitleg die aan de zijnden
wordt gegeven, en naar het a priori van de zijnden: "...van het zijn (als'lbia en
yavog) wordt in de antieke ontologie (Aristoteles) gezegd dat het s[(26'[E/ov is
dan het zijnde, en wel een 7[96 [EQOV van geheel eigen aard; alS I[O6TEQOV
(pbofi wordt het onderscheiden van het ,[96 [Eoov yv(bafi, het n:626 [Eeov Ae61
flfas. Zijn is vroeger dan het zijnde; dit 'vroeger dan', dat het zijn toegespro-
ken wordt, is een specifieke 'bepaling', zij betreft niet de yv(Dal& als de orde
van het begrijpen van zijnde. Zijn is vroeger dan, is het wezenlijk 'vroegere',
het stamt van vroeger, in de taal van de latere ontologie: a priori. Al het ontolo-

gische vragen is een vragen naar en bepalen van het a priori."1 De vraag naar
het zijn - beschouwd onder haar temporeel aspect - is de vraag naar het a
priori2.

Opvallend is dat Heidegger hier, in hoofdlijn, vanuit Aristoteles, de analyse
van het eerder en later van Thomas van Aquino in De Veritate lijkt te bevesti-
gen. Dat de filosofie als ontologie vraagt naar het zijn als het a priori betekent

1., ...vom Sein ( alsibia und yivol) wird in der antiken Ontologie (Aristoteles) gesagt
es sei ,[06 [Eeov als das Seiende, und zwar ein I[QaTEeov eigener Art; als J[gaTEgov
(pUCEL wird es unterschieden von dem I[06 [Egov yv6(JEL, dem NOOTEQov I[Q66 4BdI.
Sein ist fruher als das Seiende; dieses 'fruher als', das dem Sein zugesprochen wird, ist
eine auszeichnende 'Bestimmung', sie betrifft nicht die yvQCLS als die Ordnung des
Erfassens von Seiendem. Sein ist fruher als. ist das wesenhaft 'Frohere', es ist von
fruher her, in der Sprache der spateren Ontologie: a priori. Alles ontologische Fragen
ist ein Fragen nach dem und ein Bestimmen des 'Apriori'." (MAL, G.A. 26,184)
Vgl. Ingeborg Koza, Das Problem des Grundes in Heideggers Auseinandersetzung mit
Kant. Ratingen bei Dusseldorf 1967,98 e.v., 'Das Sein als Apriori': 104 e.v., "Das Sein
als Bedingung'.
2 Vgl. GrPh, G.A. 24,462: "Nur deshalb kommt in der Ontologie so etwas wie das

-Apriori vor, weil sie die temporale Wissenschaft ist.
Vgl. Jean Grondin, Kant et le prob!Knie de la philosophie: l'a priori, 162: "Tout com-
portement du Dasei,1 se meut A l'inttrieur d'une comprthension prtalable, a priori de
1'6tre. La tkhe premitre de la philosophie sera, conformtment A la tradition, d'6lucider
cet a priori, c'est-8-dire de relancer la question fondamentale du sens de l'etre.

"
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niet dat de filosofie methodisch ook moet of kan beginnen bij datgene wat
systematisch  'tel eerste komt: het I[96'[EQOV (1)150El betekent niet een I[96IEQOV
YV(bart. Integendeel, het zijn is dat wat meestal het laatst begrepen wordt: "A
priori heet datgene, wat het zijnde als zijnde in dat, wat en hoe het is, mogelijk
maakt. Maar waarom is deze mogelijkheid, preciezer, dit mogelijk-makende,
door de term 'vroeger' gekenschetst? Duidelijk niet daarom, dat wij het vroeger
kennen dan het zijnde. Want i,1 eerste i,ista,itie en vooraf en,aren we  zijnde:
het zijn kennen we pas later of„iisschien uberliatipt itiet."i Heidegger legt zich
echter niet bij deze situatie neer. Hier begint voor hem de strijd om het juiste
uitgangspunt voor de ontologie: de fundamentaal-ontologie. Sein u,id Zeit is het
resultaat van de poging een juist vertrekpunt te vinden om de zijnsvraag aan te
gaan.

c. Het causa-sui-begrip

Ik heb in het bovenstaande Heideggers belangstelling voor het causa-sui-begrip
vanuit lijnen naar zijn eigen denken over het verband van zijn en tijd verklaard.
Dit zal een hoofdlijn blijven in mijn onderzoek naar Heideggers analyse van het
wijsgerig godsbegrip en met name van het causa-sui-begrip Vanuit motieven
die bij Heidegger een centrale rol spelen is zeer wei te verklaren waarom Hei-
degger aan het Causa-sui-begrip een centrale positie toekent. Ik zal dat tenmin-
ste duidelijk proberen te maken. Slechts als filosofsche keuze, geleid door een
specifiek inzicht in fundamentele filosofische vragen krijgt Heideggers keuze
betekenis. Zonder deze systematische achtergrond kan Heideggers keuze
slechts als bevreemdend overkomen. Immers, het causa-sui-begrip is, van alle
wijsgerige godsbegrippen die de geschiedenis van de filosofie gekend heeft,
6dn van de meest problematische begrippen. Dit om een aantal redenen.

' "Apriori heiBt (...) das, was Seiendes als Seiendes in dem, was und wie es ist, moglich
macht. Aber warum ist diese Moglichkeit, genauer dieses ErmOglichende durch den
Terminus des 'Fruher' gekennzeichnet? Offenbar nicht deshalb, weil wir es fruher
erkennen als das Seiende. Denn zunachst und vorher erfahren wir Seiendes; das Sein
erkennen wir erst spater oder vielleicht Liberhaupt nicht." (GrPh, G.A. 24, 461/62, curs.
HvV) Het onderscheid tussen systematische en methodische prioriteit dat Heidegger
maakt ten aanzien van het zijn, is van groot belang voor een goed begrip van het herme-
neutische uitgangspunt dat Heidegger kiest in Setn und Zfit. Zie daarvoor hoofdstuk 3,
§2.
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Een eerste bezwaar tegen het Ccittsa-Sui-begrip is inhoudelijk: verstaan we

de oorzaak in het causa-sui-begrip als 'werkoorzaak', causa efficiens. dan leidt

het tot een innerlijke tegenspraak. Het spreken van een oorzaak in deze zin
veronderstelt, hoe men dit verder ook wil uitleggen, een of andere verhouding
tot een van die oorzaak onderscheidbaar gevolg. Dit bezwaar is al door Thomas
van Aquino tegen het causa-stii-begrip ingebracht. Maar als het in het causa-

sui-begrip niet om een dergelijke letterlijk genomen zelfveroorzaking gaat,
maar om 'het zich-zelf-grond-zijn'', waarom zouden we dan het causa-sui-

begrip aangrijpen als het begrip dat op deze onderliggende gedachte wijst, en
niet eerder het begrip 'ens a se', 'zijnde door zichzelf', of 'esse subsistens' 'op

zichzelf berustend zijn', waarmee Thomas van Aquino deze gedachte veel pre-
ciezer uitdrukt?

Een tweede bezwaar is historisch van aard. Om precies de reden van de

terminologische onzuiverheid is het causa-sui-begrip - dat men al minstens
vanaf Plotinus kent en overweegt - noch in de klassieke oudheid, noch in de
scholastiek in aanmerking gekomen om de kern van het wijsgerig denken over
God aan te duideni. Alleen door sommige filosofen in de moderne tijd (Des-
cartes, Spinoza, Leibniz) is het als godsbegrip aanvaard, maar het is ook steeds
onder kritiek gesteld. Het causa-sui-begrip staat in de traditie van het a-priori-
godsbewijs. Het probleem van ieder a-priori-godsbewijs is maatgevend door
Kant verwoord. Het bewijs vertrekt vanuit de wezensbepaling van God. Het
zijn (bestaan) van God wordt tot de definitie van die wezensbepaling gerekend.
Maar - aldus Kant - het zijn (bestaan) is noch bij God, noch in enig ander
geval, een predikaat dat tot de wezensdefinitie van een zaak behoort. Het kan
dus ook niet analytisch uit een wezensdefinitie afgeleid worden: "Neem ik nu
het subject (God) met al zijn predikaten (waartoe ook de almacht behoort)
samen, en zeg: God is, of, er is een God, dan voeg ik geen nieuw predikaat aan
het begrip van God toe, maar poneer slechts het subject als zodanig (an sich

'
Vgl. G. Haeffner, 'Das Sein, das Heilige, der Gott; Heidegger und die philosophische

Gottesfrage', 144: "Zuntichst ist zu unterstreichen, daB der Ausdruck 'causa sui' wirk-
lich der philosophische Gottesname ist. Naturlich darf man diese Bezeichnung nicht
buchstiiblich, im Sinne einer Selbstverursachung, verstehen: das ware eine Absurditat.
Gemeint ist vielmehr die innere Notwendigkeit, das Sich-selbst-Grund-Sein, das allem

"Grundsein fur anderes zugrunde liegt.
3 Een overzicht geeft P. Hadot in Historisches WBrterbuch der Philosophie. Basel
1971. Andere teksten worden nog genoemd door Jean-Luc Marion, Sur le prisme
mhaphysique de Descartes, Parijs 1986,272-74.
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selbst) met al zijn predikaten, en wel het object in betrekking tot mijn begrip.„1

Voor Kant was een a priori godsbewijs uiteindelijk onmogelijk, en zijn be-

zwaar blijft in iedere discussie rond de ontologische godsbewijzen meespelen.
Het belang dat Heidegger aan het Causa-sui-begrip toekent berust niet op

een analyse van dit begrip in het kader van de godsbewijzen en impliceert dus
ook geen oordeel over de geldigheid van deze bewijzen. Achter de rigoureuze
afwijzing van iedere poging om een bewijs van het bestaan van God te geven
staan geen gedetailleerde analyses van concrete godsbewijzen - ook niet van
het causa-sui-begrip. Heidegger pretendeert echter wel met het causa-sui-
begrip de kern van alle godsbewijzen en van ieder wijsgerig godsbegrip aan te
kunnen geven: hij tilt dus feitelijk de inipact van het causa-sui-begrip boven
zichzelf uit2

Om de eigenheid van Heideggers toepassing van het causa-sui-begrip op
zijn juiste waarde te kunnen schatten, is het weI van belang te weten hoe het
oorspronkelijk in het kader van de godsbewijzen gefunctioneerd heeft. Ik heb
hierboven gewezen op het tijdsbegrip dat in de hoofdtypen van de godsbewij-
zen gelegen is. Voor Heidegger is het a priori van eminent belang. In het
causa-sui-begrip speelt echter niet alleen het a priori. In het causa-sui-begrip is
het bestaan van God zowel het latere dat afgeleid wordt uit het begrip, als het
eerdere: datgene wat door het begrip noodzakelijk verondersteld is. Eerder en
later liggen beide in God en blijken daar van positie te kunnen veranderen.

' "Nehme ich nun das Subjekt (Gott) mit allen seinen Pradikaten (worunter auch die
Allmacht gehort) zusammen, und sage: Gott ist, oder es ist ein Gott, so setze ich kein
neues Pradikat zum Begriffe von Gott, sondern nur das Subjekt an sich selbst mit allen
seinen Prbidikaten, und zwar den Gegenstand in Beziehung auf meinen Begriff." (Kritik
der reinen VernunD A599, B627)
2 Haeffner bevestigt deze aanwijzing van Heidegger: het causa-sui-begrip geeft de
basisstructuur aan van alle godsbewijzen: "Es [het causa-sui-begrip] ist ein zur Struktur
des metaphysischen Denkens selbst gehorender Gedanke. Es ist kein Gottesbeweis
denkbar, der ihn nicht - offen oder versteckt - heranzoge. Denn das metaphysische
Kausalitatsprinzip ist eine Anwendung der Idee der causa sui auf das Kontingente, so
wie die Idee der causa bzw. ratio sui eine Entfaltung des grande principium rationis
sufficientis (Leibniz) ist. Das gilt auch noch, wenngleich in verwandelter Weise, fitr
den Ansatz, der Gott als das Innerste der SelbstgewiBheit des Wahrheit suchenden
Geistes sieht." ('Das Sein, das Heilige, der Gott; Heidegger und die philosophische
Gottesfrage',  144)
Vgl. ook Hadot in Historisches Worterbuch der Plzilosophie onder het lemma 'causa
sui': "Mit Heidegger kann man sagen, daB die Bezeichnung <C.s.> den Inbegriff der
Ontotheologie darstellt, d.h. der philosophischen Tradition, insofern sie das hochste

"Seiende mit einer intelligiblen Notwendigkeit identifiziert.
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Er ligt dus bij Heidegger ten aanzien van het Cattsa-Stti-begrip een zekere

affiniteit voorzover het er in dat begrip om gaat het a priori te denken. Maar

juist voorzover eerder en later stuivertje wisselen en zo het zijn als a priori toch
weer uit het begrip afgeleid kan worden, is het ook de valstrik die een werkelij-
ke toegang tot het zijn als a priori in de weg staat. Om straks Heideggers pro-
blematisering van het Catisa-siti-begrip goed te kunnen plaatsen, ga ik nu eerst

in op de wijze waarop het bij Descartes in het kader van zijn godsbewijzen is
ontwikkeld.

Descartes stelt zijn godsbewijzen op in de Meditatio,zes de pri,na plzilosophia.
Met de titel van dit werk lijft Descartes zich in, in de traditie van de metafysica.
De 'eerste filosofie' komt bij Descartes echter onder een nieuwe definitie te
staan. De Meditationes doen een onderzoek naar alle 'eerste dingen' die men
filosoferend kan kennen: De invalshoek van Descartes op de metafysica heeft
dus een wending gemaakt. De eerste dingen waarnaar de metafysica vraagt
krijgen hun primaat vanuit het denken. De aanvang van de filosofie ligt bij dat
wat het eerst gekend wordt en dat zo de voorwaarde vormt voor al het overige
dat gekend kan worden. Pas vanuit een garantie vanuit het denken kan het
zijnde - voor de filosofie - weer een bodem vinden. Het is deze metafysische
revolutie waardoor de vraag naar het zijn van de zijnden in de moderne tijd be-
grepen kan gaan worden vanuit het denken2. Dit proces van verzekering van de
inhouden van het denken maakt dat het bewijs een bijzondere plaats in gaat
nemen binnen Descartes' opvatting van 'eerste filosofie':

' Deze intentie geeft Descartes weer in een brief aan Mersenne, waarin hij de titel die
hij voor zijn Meditationes beoogt, toelicht: "Je n'y ai point mis de titre, mais il me
semble que le plus propre sera de mettre Renati Descartes Meditationes de pri,na
Philosophia: car je ne traite point en particulier de Dieu et de l'Ame, mais en gdndral de
toutes les premitres choses qu'on peut connaitre en philosophant." (Descartes A Mer-
senne, 11 nov. 1640, A.T. III, 235. Geciteerd bij J.-L. Marion, Sur le prisme m6taphysi-
que de Descartes, 3/4.)

2 Vgl. Heidegger, SWF, G.A. 42,53: "...[Die] mathematische GewiBheitsforderung als
MaBstab fur alles Wissen findet geschichtlich eine ganz bestimmte Erfullung. Sie fuhrt
dazu, daB als das erste und eigentlich WiBbare und somit Wahre das ego cogito ange-
setzt wird: 1ch denke und weiB mich dabei als denkend, ich finde mich als seiend, mein
Ich-sein ist schlechthin gewiB. Descartes hat damit der mathematischen GewiBheits-
forderung den ihr genugenden Grund und Boden verschafft und das Wissen uberhaupt
auf die SelbstgewiBheit des Grundsatzes 'Ich denke, ich - bin' gestel It."
3 J.-L. Marion, Sur le prisme mktaphysique de Descartes, 59: "...Descartes (...) ddpasse
l'objet thdologique de la mdtaphysique en rdcusant aussi son entreprise ontologique, en
recourant, dans les deux cas, d l'unique primat de la mise en ordre selon les exigences
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Cogito ergo stim. Alles wat voor Descartes verder kracht van waarheid
krijgt zal tegen deze achtergrond staan: "...Deze kennis, ik denk, dus ik ben, is
van alle kennis de eerste en de zekerste, die zich aan wie ook filosofeert naar
goede orde voordoet"'. Zelfs het subject dat geacht wordt het denken te dragen,
wordt zelf vanuit het denken in zijn bestaan gefundeerd. Heideggers inzicht in
het belang van deze nieuwe metafysische bodem in het ego Cogito voor de ont-
wikkeling van het moderne wereldbeeld, leidt ertoe dat hij in de ambivalentie
bij Descartes tussen twee wijsgerige gronden, subject en God, het primaat on-
dubbelzinnig bij de eerste legt. De ndodzaak voor Descartes om behalve een

wijsgerige fundering in het ego Bdk een fundering in God te vinden wordt door
Heidegger als een secundair en apologetisch motief afgedaan: Voor Heidegger
is de fundering bij Descartes met de fundering in het subject afgesloten3. Hei-

degger wil met de beklemtoning van dit primaat van het subject bij Descartes,
niet de originaliteit van Descartes tegenover de scholastiek bewijzen maar juist
het omgekeerde: Voor Descartes kan het subject maar een eenvoudigftmda-
Illelitulll illcolicliSSum zijn omdat de ontologische grondslagen van het subject
niet ondervraagd worden. De scholastieke ontologie wordt kritiekloos overge-
nomen. Wat Descartes weigert te bedenken is 'de zijnszin van het s„in'.  In  deze
kritiek van Heidegger op Descartes lijkt vooral een interne discussie te spelen
met de fenomenologie waarin de cartesiaanse ontologische grondslagen nog

de la connaissance certaine. [...] La mdtaphysique se constitue comme une universelle
protologie de la mise en dvidence.

"

Vgl. ook Heidegger, WiPh 40/41: "Descartes fragt in seinen Meditationen nicht nur und
"nicht zuerst It zo ov - was ist das Seiende, insofern es ist? Descartes fragt welches ist

"
dasjenige Seiende, das im Sinne des ens certum das wahrhaft Seiende ist?
| 66

..Haec cognitio, ego cogito, ergo sicm, est omnium prima et certissima, quae cuilibet
ordine philosophanti occurrat." (Bij J.-L. Marion, Sur le prisme mhaphysique de
Descartes, 76.)
3 Bijvoorbeeld in EphF, G.A. 17, waar hij het concept van een aangeboren begrip van
God - en daarmee de cartesiaanse godsbewijzen - als een niet oorspronkelijk en apolo-
getisch motief interpreteert: "Zum Sein des Menschen gehort mit eine Idee des Seins

Gottes. Diese Betonung war der Lehre [des Oratoriums] in der Absicht gegeben wor-
den, gegenuber dem Atheismus ein apologetisches Fundament zu gewinnen. Diese
Lehre hat Descartes aufgegriffen und sie seiner Lehre von der clara en distincta per-
ceptio eingebaut. Er muBte das tun, um uberhaupt hinsichtlich der Lehre ins reine zu
kommen." (p. 223)
1 O.c. 156: "Der Satz cogito sum ist der Befund im Charakter des fundamentum absolu-
tum simplex. bei dem Descartes sich beruhigt.

"
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onverkort doorwerken'. De interne dynamiek bij Descartes tussen de twee wijs-

gerige gronden, subject en God (en deze dynamiek maakt precies de kern uit
van het Calisa-sui-begrip) komt echter precies voort uit de indifferentie van het
Silm.

Dat het zijn van het ego niet nader bepaald wordt is geen omissie maar een

gevolg van de wijze waarop Descartes zich van het zijn van het ego overtuigt:
vanuit het denken, en wel een denken dat zich twijfelend van alle bepaaldheid
heeft ontdaan. Van daaruit stelt hij de vraag: wat voor iets is dat, dat denkend

ego dat als fundament van de eerste filosofie moet dienen? Wat is dan dat 'ik'
dat denkt en dus is?2 Met de stelling: ik denk dus ik ben, heeft Descartes in
eerste instantie niets anders bewezen dan een 'ik' dat is voorzover en zolang als
het denkt3: "Ik ben waarlijk iets, en waarlijk bestaand, maar wat voor iets? Ik
heb gezegd: iets denkends": De indifferentie van het zijn van het ik die Hei-
degger aanwijst is voor een begrip van de Cartesiaanse godsbewijzen essen-
tieel. Het ego cogito en het ego St,/,1 draaien om elkaar heen. Het denken impli-
ceert een zijn, maar het zijn is ook gevestigd in het denken, en daarbij is nog
geen enkele bepaling van het 'denk-ding ik', laat staan van iets anders gewon-
nen.

De bevestiging van het eigen bestaan van een ego als res cogitans is geen

natuurlijk gegeven, geen spontane zelfbevestiging van een levende en voelende
en denkende mens, ook geen bevestiging van de tijdelijke menselijke existentie,
maar een moeizaam gewonnen standpunt, resulterend uit de weigering om wat
dan ook als vaststaand te accepteren dat niet onomstotelijk als waar vaststaat.

Voor dit doel is zelfs de hypothese van een bedrieglijk opperwezen (ge,ziits
matignus') ingevoerd, namelijk om ook de ideeen die in zichzelf een klaarblijke-
lijke evidentie bezitten - bijvoorbeeld getalsverhoudingen of geometrische
figuren - van hun klaarblijkelijkheid te ontdoen.  'Ik denk,  ik ben, dit is zeker'.
Dit is de enige zekerheid die zelfs bij de mogelijke bedrieglijkheid van al mijn

' De inzet van de Einfuhrung in die phtinomenologische Forschung (G.A. 17), waaruit
ik hier citeer, is om de afhankelijkheid van Husserls fenomenologie van de Cartesiaanse
ontologie aan te tonen, en vervolgens te tonen hoe deze ontologie zichzelf nooit radi-
caal genoeg in haar eigen grondvesten ondervraagd heeft.
2 Vgl. de kritiek van Heidegger, SuZ, G.A. 2,33: "Mit dem 'cogito sum' beansprucht
Descartes, der Philosophie einen neuen und sicheren Boden beizustellen. Was er aber
bei diesem 'radikalen' Anfang unbestimmt laBt, ist die Seinsart der res cogitans, genau-

9,er der Seinssinn des sum.
3"

Ego sum, ego existo; certum est. Quamdiu autem? Nempe quamdiu cogito..." (A.T.
VII, 27)
4 "Sum autem res vera, & vere existens: sed qualis res? Dixi, cogitans." (Ibidem)
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waarnemingen en oordelen overblijft. Van hieruit zou dus een verdere kennis
opgebouwd kunnen worden, dit is het punt van waaruit Archimedes de wereld
kan draaien. Alleen is dit fundament van kennis leeg. Als ik noch op mijn
oordelen, noch op mijn waarnemingen kan vertrouwen om me te verzekeren
van de waarheid van mijn denkinhouden, als de mogelijke correspondentie
tussen begrip en het in het begrip begrepene niet verifieerbaar is, dan blijft het
fundament van kennis zinledig, dan fundeert het niets. Op een of andere wijze
zal het denken zich opnieuw van een binnenwereld - denkinhouden - en van
een buitenwereld - een met die denkinhouden corresponderende werkelijkheid
- moeten kunnen vergewissen: "...als de objectieve realiteit van 66n van mijn
denkbeelden zodanig was dat ik zeker zou zijn dat deze noch als zodanig, noch
ergens in geYmpliceerd, in mij is, en ik vandaar ook niet de oorzaak van dat
denkbeeld kan zijn, volgt hieruit noodzakelijk dat ik niet alleen op de wereld
ben, maar dat iets anders, dat de oorzaak van dat denkbeeld is, ook bestaat. Als
echter gee,1 e,ikel zodanig denkbeeld i,1 inij aangetroffen wordt heb ik ontegen-
zeggelijk ook geen argument dat me het bestaan van iets dat van i,zij onder-
scheide,1 is, verzekere,1 zou.-: Descartes zoekt naar een denkbeeld - idea,

cogitatio - dat niet tot de cirkelgang van het 'cogito' en het 'sum' te herleiden
is. Hij zoekt dus naar een denkbeeld waarin behalve het 'sum', het 'ik ben: ook
een 'est', 'het is' geimpliceerd is. Hij vindt dit denkbeeld in God. Het zijn van
God is noodzakelijk om het zijn van het denkende 'ik' inhoud te geven. In het
vervolg op de verzekering van onze kennis vanuit het zijn van een eerste grond
- 'ik' - is er dus de verzekering van onze kennis vanuit het zijn van een tweede
grond - God - noodzakelijk: een godsbewlys wordt noodzakelijk.

Hierin ligt een wezenlijke dubbelzinnigheid bij Descartes. 'Cogito ergo
sum' kan uitgelegd worden als 'het denken fundeert het zijn'. In zekere zin is
dat ook zo. Maar wanneer vervolgens dit denk-ding dat weet dat het is naar zijn
eigen zijn vraagt, vindt het precies dat het zichzelf niet kan funderen, dat het
zich niet onbeperkt kan uitbreiden en niet alles kan scheppen dat het zou willen.

1 "...si realitas objectiva alicuius ex meis ideis sit tanta ut certus sim eandem nec forma-
liter nec eminenter in me esse, nec proinde me ipsum eius ideae causam esse posse, hinc
necessario sequi, non me solum esse in mundo, sed aliquam aliam rem, quae istius ideae
est causa, etiam existere. Si vero nulla talis in me idea reperiatur, nullum plane habebo
argumentum quod me de alicuius rei a me diversae existentia certum reddat..." (0.c. 42.
Cursivering HvV)
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Als het al zo is dat bij Descartes het subject zichzelf in zijn autonomie ontdekt,
dan ontdekt het meteen ook de grenzen van die autonomie '.

Het primaat van het denkende 'ik' lijkt zich dus te beperken tot de volgorde

van het kennen - ofwel de orde van het leren - terwijl in de zijnsorde het pri-
maat ligt bij de veroorzakingl. en dat betekent uiteindelijk bij God. Zo goed als
de mogelijkheid van een bedrieglijk opperwezen het purgatorium is waarin de
mogelijkheid van een zekere kennis, vooraf aan de teruggang op het denkende
ik, wordt vernietigdi zo moet uiteindelijk ook het denkbeeld van de goddelijke
substantie het mogelijk maken dat het denken niet in zichzelf opgesloten blijft,
ja zelfs dat het denken als manifestatie van een 'ik' uberhaupt mogelijk is. Des-
cartes onderkent in de Meditatio,zes twee wegen, die ieder voor zich bewijs-
kracht hebben. Beide nemen hun aanvang in het godsbegrip dat het denkende
'ik' in zich aantreft.

Het bewijs van de derde meditatie is een bewijs uit de oorzakelijkheid. Het

loopt terug van de idea Dei, van het begrip dat we van God hebben, naar de
oorzaak van dit begrip. Welk begrip bezitten we dan van God? We kennen God
als 'een oneindige, onafhankelijke, alwetende en almachtige substantie, waar-
door ik-zelf en verder al het andere, als er zich nog iets anders voordoet, wat
zich dan ook voordoet, geschapen is'4. Voor het bewijs speelt hier, in de derde
meditatie, de oneindigheid de hoofdrol. Het is een bewijs uit de oorzakelijk-
heid: ik kan niet zelf oorzaak zijn van de godsidee, omdat ik vanuit mijn ein-
digheid nooit een concept van oneindigheid zou kunnen ontwikkelen - een

' "...cum nihil aliud sim guam res cogitans, vel saltem cum de ea tantum mei parte
praecise nunc agam quae est res cogitans, si quae talis vis [per guam possim efficere ut
ego ille, qui iam sum, paulo post etiam sim futurus] in me esset, eius proculdubio con-
scius essem. Sed & nullam esse experior, & ex hoc ipso evidentissime cognosco me ab
aliquo ente a me diverso pendere." (0.c. 49)

Plus essentiellement que comme ens qua cogitatum, \' ens se ddclare dans son Etre
qua causatum. L avancde de l'e,is causatuni sur \' ens gita cogitatum se marque prdci-
stment en ce que l'un peut rester 8 l'inttrieur de la possibilitd ou de l'ens rationis (qui,
pour Descartes, se confondent presque avec le nihib, tandis que l'autre ouvre seul
l'accts A l'existence, sens royal de 1'6tre." (J.-L. Marion, Sur le prisme mttaphysique de
Descartes, 1 12/13.)
3 -In prima [meditatione], causae exponuntur propter quas de rebus omnibus, praesertim
materialibus, possumus dubitare (...). Etsi autem istius tantae dubitationis utilitas prima
fronte non appareat, est tamen in eo maxima quod ab omnibus praejudiciis nos liberet,
viamque facillimam sternat ad mentem a sensibus abducendam..." (A.T. VII, 12)
4 "Dei nomine intelligo substantiam quandam infinitam, independentem, summe intelli-
gentem, summe potentem, & a qua tum ego ipse, tum aliud omne, si quid aliud extat,
quodcumque extat, est creatum." (0.c. 45)
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oorzaak moet immers minstens evenveel volmaaktheid bezitten als haar gevolg.
Het bevreemdende aan dit oorzakelijke godsbewijs, datgene wat een stevige
breuklijn trekt tussen het bewijs van Descartes en eerdere oorzakelijke godsbe-
wijzen, is dat Descartes de oorzakelijkheidsverhouding uitbreidt tot de begrip-
pen en het daaraan ten grondslag liggende bestaan.

Begrippen behoeven geen oorzaak om te zijn, werpt Caterus Descartes

tegen, omdat ze ook geen werkelijk bestaan hebben maar slechts een descrip-
tieve functie'. De zijnden staan in een oorzakelijk verband, maar de begrippen

die wij ons daaromtrent vormen ontlenen hun bestaan slechts aan datgene wat
in deze begrippen begrepen wordt. Aangezien ze dus in eigenlijke zin geen
zijnden zijn, heeft het ook geen zin om naar hun oorzaak te vragen. Descartes

gaat echter wel uit van een 'realiteit' van het begrip, waarop hij zijn bewijs
bouwt. Deze realiteit is van een geheel andere orde dan de realiteit van een
eventueel met een begrip corresponderende, aan het denken uitwendige wer-
kelijkheid, geeft Descartes toe. Zij blijft daarop verre ten achter. Maar dat
betekent nog niet dat het begrip niets zou zijn, dat het niet een eigen zijnswijze
zou hebben: Uit de realiteit van het begrip volgt dat gevraagd kan worden naar
de oorzaak van het begrip3. En daaruit volgt weer - omdat een oorzaak min-
stens evenveel volmaaktheid moet bezitten als het gevolg - dat het begrip van
een oneindige substantie slechts zijn oorzaak kan vinden in een oneindige
substantie.

Het bewijs van de vijfde meditatie draait de tot nog toe gegeven verhouding

van begrip en bestaan om. Het is een bewijs a priori, dat niet wezenlijk afwijkt
van wat Anselmus al deed: het toont de noodzakelijke implicatie van het be-
staan van God in het godsbegrip - als 'hoogst-volmaakt zijnde', ens Rmime

perfectu„1 - aan. Maar ook hier gaat het bij Descartes - anders dan bij Ansel-

i "Et tamen, inquit magnum istud ingenium, quod haec idea realitatem objectivam hanc
vel illam contineat potius guam aliam, hoc profecto habere debet ab aliqua causa. Imo a

nulla: realitas enint objectiva pura denominatio est, actit non est." (0.c. 92)
1 "...qui sane essendi modus longe imperfectior est guam ille quo res extra intellectum
existunt, sed non idcirco plane nihil est..." (O.c. 103)
Vgl. Vere Chappell, 'The theory of ideas'. in Essays on Descartes' Meditations, 193:
"In the Cartesian sense, representation is really presentation, in which the represented
entity itself, and not merely some sign or symbol thereof, is displayed or brought before
the mind."
3 "...Sequitur, realitatem objectivam idearum nostrarum requirere causam, in qua eadem
ipsa realitas, non tantum objective, sed formaliter vel eminenter, contineatur. Notan-
dumque hoc axioma tam necessario esse admittendum, ut ab ipso uno omnium rerum,
tam sensibilium guam insensibilium, cognitio dependeat." (A.T. VII, 165)
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mus - om een calisale verhouding: het begrip is grond, rationele grond, maar in
die zin ook oorZaak van het bestaan (A.T. VII, 118/119).

Het bewijs veronderstelt het bewijs van de derde meditatie, maar biedt zich,
na het leveren van dat eerste bewijs als 'korte weg'. Uitgangspunt voor zekere
kennis is bij Descartes steeds dat we een helder en duidelijk begrip van iets
hebben'. Als een begrip geen ander bestaan heeft dan als begrip - zoals bij geo-
metrische figuren wier bestaan samenvalt met hun concept - dan betekent de
waarheid van zo'n begrip ook noodzakelijk het bestaan ervan. Ten principale
werd deze zekerheid onderuit gehaald met de hypothese van een bedrieglijk
opperwezen. Nu echter, in de derde meditatie, de hypothese van het bedrieglijk
opperwezen is weggevallen tegen het bewijs van God, kan ook de heldere en

duidelijke begrippelijke kennis weer een criterium van waarheid worden. Nu:
"ik begrijp helder en duidelijk dat het tot het wezen van een hoogst-volmaakt
zijnde behoort dat het altijd bestaat"2.

Het causa-siti-begrip doet pas zijn intrede op het moment dat Descartes rea-
geert op tegenwerpingen die tegen de godsbewijzen in de Meditationes inge-
bracht zijn. Het Causa-Stti-begrip heeft niet zozeer betrekking op de bewijzen
als zodanig, als wel op het principe waarop de bewijzen terugvallen, namelijk
het oorzakelijkheidsprincipe. Descartes heeft een aan het denken externe wer-
kelijkheid herwonnen, door zijn weg tot het uiterste door te trekken. Hij heeft

zich volledig in zichzelf teruggetrokken, om van daaruit - vanuit het denken -
de werkelijkheid te hervinden'. De sleutel voor het hervinden van de werkelijk-
heid ligt in de oorzakelijkheid. Er is niets dat zich aan de vraag naar de oorzaak
kan onttrekken, zelfs God niet: "Er bestaat niets, waarvan niet onderzocht kan
worden welke de oorzaak is waarom het bestaat. Dat kan namelijk zelfs ten
aanzien van God onderzocht worden, niet omdat hij een oorzaak nodig zou
hebben om te bestaan, maar omdat juist de onmetelijkheid van zijn wezen de
oorzaak of reden [causa sive ratio] is, waardoor hij geen oorzaak nodig heeft

' "...ex eo solo, quod alicuius rei ideam possim ex cogitatione mea depromere, sequitur
ea omnia. quae ad illam rem pertinere clare & distincte percipio, revera ad illam perti-
nere..." (0.c. 65)
3 "...Clare et distincte intelligo ad eius [nl. van een hoogst volmaakt zijnde] naturam

pertinere ut semper existat..." (Ibidem)
3 "C'est en fermant les yeux, se bouchant les oreilles, se ddtournant de tout les sens,
effagant mtme de sa penste toutes les images des choses corporelles, d'un mot, c'est en
s'enfermant en soi que Descartes va chercher & sortir de soi". Etienne Gilson, litudes
sur  le  r6te de  la penske  nudi vale  dans  la formation  du  syst&me  carthien. Parijs 1930.
205.
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om te bestaan"'. Twee begrippen van veroorzaking spelen hier door elkaar:
God is niet veroorzaakt, want God (...draagt de oorzaak dan wei reden van zij n
bestaan in zichzelf, hij...) is zich zelfs oorzaak. Descartes stelt zijn begripsbe-
paling op in discussie met een bezwaar zoals we dat van Thomas van Aquino
kennen - de afwijzing van zelfveroorzaking op grond van de onmogelijkheid
dat iets aan zichzelf vooraf zou gaan: "...zo lijkt, omdat God het toch zelf is die
zich eigenlijk in stand houdt, het niet al te ongepast, ook al is God er nooit niet
geweest, te kunnen spreken van zich :elfs oorzaak [sui causal. Hierbij moet
evenwel opgemerkt worden, dat niet een instandhouding bedoeld wordt door de
invloed van wat voor gegeven maker [causae eficientis] dan ook, maar slechts
dat het wezen van God zodanig is, dat hij niet anders dan altijd kan bestaan-:

Descartes geeft een uitbreiding aan het oorzakelijkheidsbegrip. Wanneer het
oorzakelijkheidsbegrip wordt ingeperkt tot de afhankelijkheid van al wat is van
een oorzaak die daaraan voorafgaat, een causa efficie,is, dan moet God hiervan
worden uitgesloten. dan heeft God geen oorzaak nodig om te bestaan-3. Maar
niet alleen geldt deze vorm van veroorzaking niet voor God, deze vorm van
veroorzaking voert het denken ook niet naar God, maar slechts naar zijn eigen
beperking.

Descartes verwerpt de mogelijkheid om op grond van een samenstel van
oorzaak en gevolg in de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid een uitspraak
te doen over een mogelijk begin of eind aan dat samenstel: "ik heb mijn argu-
ment niet ontleend aan het feit dat er in het waarneembare een orde dan wel een
opeenvolging van werkoorzaken is; en wel omdat ik het bestaan van God veel
inzichtelijker acht dan welk waarneembaar ding ook; en verder nog omdat ik

' "Nulla res existit de qua non possit qaeri quaenam sit causa cur existat. Hoc enim de
ipso Deo quaeri potest, non quod indigeat ulla causa ut existat, sed quia ipsa eius
naturae immensitas est causa sive ratio, propter guam nulla causa indiget ad existen-
dum." (A.T. VII, 164/65) Voor andere formuleringen van het oorzakelijkheidsprincipe
bij Descartes, zie J.-L. Marion, Sur le prisme mitaphysique de Descartes, 11 1/12.
1•, .ita, etiamsi Deus nunquam non fuerit, quia tamen ille ipse est qui se revera conser-
vat, videtur non nimis improprie dici posse sui catisa. Ubi tamen est notandum, non
intelligi conservationem quae fiat per positivum ullum causae efficientis influxum, sed
tantum quod Dei essentia sit talis, ut non possit non semper existere." (A.T. VII, 109)
Voor Thomas' afwijzing van het begrip van zelfveroorzaking, zie boven. Het verdient
overigens aandacht dat Thomas niet de opzet had om een causa-sui-begrip af te wijzen,
maar om de noodzaak van een causa prima te bewijzen.
3 Vgl. J,-L. Marion, Sur le prisme mktaphysique de  Descartes. 283: "Si Dieu ne se
soumet pas 8 l'efficience. c'est prdcistment parce qu'il se soumet (...) 8 l'exigence
d'une causa sive  ratio. 1\ s'y soumet d'autant plus radicalement qu'il est lui-mtme,

directement et par son essence, une telle cause et raison... "
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niet inzie hoe ik langs die opeenvolging van oorzaken op iets anders uitkom,
dan op het onvermogen van mijn verstand om te kennen, dat ik namelijk niet
kan begrijpen hoe een onbegrensd aantal dergelijke oorzaken elkaar in eeuwig-
heid zo kan opvolgen dat geen enkele het eerst zou zijn. Want zeker volgt uit
het feit dat ik dat niet kan begrijpen niet dat er iets het eerste moet zijn (...)
maar zoveel volgt hieruit: dat mijn verstand, dat eindig is, het oneindige niet
kan bevatten"'. Hier keert de thematiek van Plato en Augustinus terug. Het
bestaan van God is inzichtelijker dan het bestaan van de van hem afhankelijke
dingen, daarom moet een bewijs niet van het laatste uitgaan. En onze rede zou
er niet in slagen om van de eindige dingen naar de oneindigheid van God op te
klimmen - precies die beperking heeft Descartes tot godsbewijs ontwikkeld:
daarom kunnen wij, d.w.z. kan onze begrippelijkheid het godsbegrip niet fun-
deren, maar is God calisa slii.

Wanneer Descartes, net als Thomas van Aquino voor hem, zijn godsbe-
wijzen opstelt vanuit de oorzakelijkheid, is het van groot belang de veranderde
zin te zien die het oorzakelijkheidsbegrip bij hem krijgt. God kan zich zelfs

oorzaak genoemd worden omdat oorzaak en rede, causa en ratio, uitwisselbare
begrippen worden. Daardoor kan de oorzakelijkheid als impliciet moment in de
a priori bewijsvoering genomen worden. Descartes formuleert een oorzakelijk-
heidsbeginsel dat anticipeert op de wijze waarop Leibniz het rationaliteitsbe-
ginsel in zijn kortste vorm zal brengen: nihil est sine ratione, niets is zonder
rede, redelijke bestaansgrond. Er bestaat geen principiele afstand tussen de

structuur van het denken in zijn gerichtheid op een zinvolle verklaring waarom

de dingen zijn, en de structuur van de werkelijkheid waarin steeds een oorzaak
gegeven is, waardoor er iets is. Het denken onderwerpt de werkelijkheid aan de
eis van een redelijke fundering (ratio), alle werkelijkheid, ook de werkelijkheid
die God heet.

 ·:let redelijke vragen, vragen naar het waardoor en ;vaaron, is in zekere zin
autonoom: alle werkelijkheid, God en ons denken zelf, is daaraan onderworpen.
Daarmee komt dus toch aan het denken een uiteindelijk primaat toe. De ratio-
nele structuur is de laatste dragende vooronderstelling bij Descartes, maar

'
"...non desumpsi meum argumentum ex eo quod viderem in sensilibus esse ordinem

sive successionem quandam causarum efficientium; tum quia Deum existere multo
evidentius esse putavi, guam ullas res sensibiles; tum etiam quia per istam causarum
successionem non videbar alio posse devenire, guam ad imperfectionem mei intellectus
agnoscendam, quod nempe non possim comprehendere quomodo infinitae tales causae
sibi mutuo ab aeterno ita successerint, ut nulla fuerit prima. Nam certe, ex eo quod istud
non possim comprehendere, non sequitur aliquam primam esse debere (...) sed tantum
sequitur intellectum meum, qui est finitus, non capere infinitum." (A.T. VII, 106/107)
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alleen vanuit de overtuiging dat de werkelijklieid, genomen in een absolute zin,
niet alleen aan deze rationele structuur beantwoordt, maar die structuur op haar
beurt ook fundeert. De eerste zekerheid, het 'ik', hangt dus af van de tweede,
God, Schepper van mijzelf en al het andere. Toch hangt de tweede zekerheid
ook af van de eerste. Ten eerste vanwege de volgorde van waaruit de bewijzen
worden geleverd. Het bestaan van God wordt vanuit het denken bewezen.
Voordat de zekerheid van het denkende subject omtrent zichzelf was gewon-
nen, was ook de zekerheid omtrent het bestaan van God weggevallen, namelijk
door de mogelijkheid van een bedrieglijk opperwezen te overwegen. Ten twee-
de blijft de bewezen God in eerste instantie net als het denkende 'ik' gebonden
aan het 'etherisch' bestaan van het denkbeeld dat het subject van hem heeft.
Zoals het 'ik ben' de zijnswijze van het 'denkend zijn' heeft, zo bewijst Des-
cartes niet het bestaan van de God van het geloof, die God waarover Pascal het
heeft, maar bewijst hij dat we aan de gedachte van het hoogst volmaakte zijnde
Cidea e,itis suni„ie perfecti) dan wei de idee van een oneindige substantie (idea
substantiae ilifi,litae) noodzakelijk een zijnswaarde zullen moeten toekennen.
De godsbewijzen van Descartes verbinden dus het zijn van God aan het den-
kende subject, en het denkende subject aan het zijn van God. Uit dit verband
vloeit de wereld van het denken voort.

Spinoza brengt Descartes' overwegingen in de eerste definitie van het eerste
deel van zijn Ethica tot een formule: "Per causam sui intelligo id, cuius essentia
involvit existentiam; sive id, cuius natura non potest concipi nisi existens", 'on-
der een oorzaak van zichzelf versta ik datgene, waarvan de essentie de existen-
tie met zich meebrengt; ofwel datgene, waarvan het wezen niet gedacht kan
worden behalve als bestaand.'' Dat het Causa-sui-begrip in de Ethica het aller-
eerst komt, is hier niet zonder belang. De Ethica van Spinoza is ordi,te geome-
trico deliio,istrata, d.w.z. wil een wijsgerig systeem zijn dat, net als de wiskun-
de, coherent afgeleid wordt uit eerste onomstotelijke beginselen. Maar het gaat
in de filosofie niet louter om de innerlijke coherentie en noodzakelijkheid van
een, binnen het geheel van de werkelijkheid, afzonderlijk systeem. Het is de
werkelijkheid als zodanig die begint bij het zichzelf instellen van God vanuit
een innerlijke noodzakelijkheid, en dit innerlijk noodzakelijk, en dus in zichzelf
berustend ('subsistent') zijn behelst het geheel van de werkelijkheid. Bij de
eerste definitie van de Ethica wordt een sprong naar buiten gemaakt: vanuit het
geheel van een denksysteem naar 'buiten', naar een daarmee corresponderende
werkelijkheid. De mogelijkheid hiervan is funderend voor de gehele onderne-

a Ethica ordine geometrico demonstrata, Opera. band I. red. J. van VIoten en J.P.N.
Land, Den Haag 1895,37.
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ming. Zo niet, dan zou de Etltica niets anders dan een logische oefening blijven
die geen enkele metafysische relevantie zou hebben. Ook hier wordt dus de
relatie tussen denken en zijn - door het Callsa-Stti-begrip - a priori gefundeerd.

De hier aangegeven probleemstelling keert in de wijze waarop Heidegger de
God van de filosofie als Cattsa sui aanwijst terug, zij het in een andere vorm.

Vastgehouden moet worden dat het in het Callsa-Stli-begrip niet om loutere zelf-
veroorzaking gaat in werktuiglijke zin, maar om een verhouding tussen denken

en zijn. Het denkend subject is filosofisch fundament en God is fundament. Bij
Descartes staat het niet ter discussie dat het hier om twee verschillende wijzen
van funderen gaat, daarop is juist zijn eerste bewijs gebaseerd: het ego is filoso-
fisch fulidamentlint iticoncitssuj,1 maar niet God, want het heeft er weet van dat

het niet uit zichzelf is: mijn ratio is niet in absolute zin causa. Omdat bij God
ratio en causa wel ineen vallen, daarom is hij causa sui.

Vervolgens is belangrijk dat in het causa-siti-begrip het oorzakelijkheids-

bewijs wordt overgebracht van de a posteriori bewijzen naar de bewijzen a
priori.De oorzakelijkheidsverhouding is niet een eigenschap van de zintuiglijk
waarneembare zijnden die aldus voert naar de noodzaak van een eerste oorzaak,
maar valt samen met redelijke fundering. Een redelijke verklaring geven is: iets
verklaren uit zijn oorzaken. Alle redelijkheid gaat hierop terug, ook de redelijk-
heid van de rede zelf. Het oorzakelijkheidsbeginsel is dus, net als en in samen-

hang met het rationaliteitsbeginsel, een a priori, een voorgegeven van ons den-
ken, iets dat ons denken structureert en waaraan ons denken ook zelf zal moeten
voldoen: ook ons denken kan in zijn oorzaken ondervraagd worden. Uiteinde-
lijk komt zo, in de verhouding tussen a posteriori en a priori godsbewijzen, in
de moderne tijd dus het primaat bij het a priori te liggen.
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§2. De metafoor van grond

a. Over zee en over land

Het is niet zo dat het thema 'zijn en fundering' slechts als een extrinsiek mo-
ment in het denken van Heidegger functioneert; dat hij het slechts in zijn den-
ken zou betrekken omdat het een centrale thematiek is in de geschiedenis van
de filosofie. Het thema fundering, 'Grund'. is een centrale notie in Heideggers
eigen denken'. Hij sluit daarmee aan bij een lange filosofische traditie. Als
metafoor voor het zoeken naar fundering heeft in de filosofie vaak de zeevaren-
de gediend, op zoek naar land. De zee staat voor het leven waar we ons in
vinden, de geworpenheid zou Heidegger zeggen, bijna letterlijk in navolging
van Augustinus: "Omdat immers ofwel God, ofwel de natuur, het noodlot of
onze wil, combinaties daarvan of alles tegelijk (...) ons als bij toeval en lukraak
als het ware in een stormachtige zee geworpen heeft..."2 We zijn in een leven
geworpen dat ons ook vaak vreemd en bedreigend is. We zijn op de een of
andere manier in ons eigen leven niet thuis. Onrust drijft ons voort: 'Inquietum

'

Vgl. Daniel Panis, 'Vers une pensee plus originelle du pourquoi', Heidegger Studies
7,1991.114 (met betrekking tot Von, Wese,i des Grundes): "...dEs le ddbut, en niente
te,nps qu'une mdditation sur l'essence de la „16tapliysique et juste apris le dtploiement
de la question de l'2tre par Sein und Zeit, Heidegger place au centre de ses analyses la

"
question du fondement.
Gerd Haeffner, Heideggers Begri#der Metaphysik. Munchen, 1981,69: "Inwiefern
aber - so kann man fragen - ist das Grund-Denken etwas spezifisches Metaphysisches?
Denn auch da, wo Heidegger sein eigenes Denken entschieden von dem der Metaphysik
absetzt, spielt das Wort 'Grund' eine entscheidende Rolle. So spricht Heidegger etwa
vom Grund der Metaphysik: er spricht von der Metaphysik als Grund; er spricht vor
allem vom Sein-selbst als abgrundigem Grund. "

Vgl. ook Otto Poggeler, 'Metaphysik und Seinstopik bei Heidegger', Philosophisches
Jahrbuch 70, 1962/63,123: "...[Heidegger] stellt der Leitfrage metaphysischen Den-
kens: Was ist das Seiende in seinem Sein oder in seiner Wahrheit?, die Grundfrage
voraus: was ist das Sein selbst in seiner Wahrheit? Er sucht jenen Grund offenzulegen,
auf dem die metaphysische Frage nach dem Sein des Seienden immer schon steht, ohne
daB dieser Grund als Grund zur Sprache gebracht worden ware. Heideggers Frage nach
der Wahrheit des Seins selbst ist damit der Ruckgang in den (bisher verborgen geblie-
benen) Grund der Metaphysik."
2 "Cum enim in hunc mundum, sive Deus, sive natura, sive necessitas, sive voluntas
nostra, sive coniuncta horum aliqua, sive simul omnia (...) veluti in quoddam procel-
losum salum nos quasi temere passimque proiecerit..." (De beata  vita  I,   1)
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est cor nostrum, donec requiescat in te, Domine' - onrustig is ons hart, totdat
het rust vindt in U, Heer'. Met zijn begrip van de menselijke existentie is

Augustinus voor Heidegger gids geworden en gebleven, ook al vinden we Hei-

deggers afhankelijkheid in Sein u,id Zeit slechts in een voetnoot terug 1
Zoals Augustinus de onrust van het leven vergelijkt met een zeevarende, zo

vergelijkt hij het vinden van fundering met aan land gaan. Land vinden, dat
staat voor het geluk vinden. Mensen zijn gelukzoekers, zegt Augustinus, en de
toegang tot dat geluk ligt in de filosofie: 'er is geen gelukkig leven, dan het
leven dat geleefd wordt in de filosofie.'2 In de filosofie vinden we de vaste
grondslagen die ons wapenen tegen de wisselvalligheden van het leven en tegen

de onrust van het hart, in de filosofie vinden we uiteindelijk de weg naar God.
De filosofie is dus de poort tot het geluk, de gezochte haven:  'Zo zie je dus, in
welke filosofie ik als in een haven binnengevaren ben.'3

Dat voor Augustinus de filosofie de thuishaven van het gelukkig leven kan
zijn, heeft te maken met de integratie die bij hem tot stand is gekomen tussen

geloof en filosofie. Uiteindelijk voltooit alle filosofie zich in godskennis. Een
moderne representant van dit vertrouwen in de filosofie is Hegel. Ook voor
hem is het aankomen in de filosofie een  'aan land gaan'. Voor Hegel gaat het
hier echter niet meer zozeer om een persoonlijke verlossi,ig, als wel om een

historisch proces. Daarom kan hij het aan land komen in de filosofie ook nog
dateren, namelijk bij Descartes: "Met hem treden we eigenlijk binnen in een

zelfstandige filosofie die weet, dat ze zelfstandig uit de rede komt, en dat het
zelfbewustzijn een wezenlijk moment van het ware is. Hier, kunnen we zeggen,
zijn we thuis, en kunnen, zoals de schipper na lange zwerftocht op de onstuimi-

ge zee 'land' roepen; Cartesius is een van de mensen die met alles weer van
voor af aan begonnen is; en met hem begint de moderne tijd gestalte te krij-

gen.
„4

' SuZ, G.A. 2,264, noot 3: "Die in der vorstehenden existentialen Analytik des Daseins

befolgte Blickrichtung auf die 'Sorge' erwuchs dem Verf. im Zusammenhang der Ver-
suche einer Interpretation der augustinistischen - daB heiBt griechisch-christlichen -
Anthropologie mit Rucksicht auf die grundsatzlichen Fundamente, die in der Ontologie

"
des Aristoteles erreicht wurden.

..nullam beatam vitam. nisi qua in philosophia viveretur." (Contra Academicos II, II,

4)
3 "

Ergo vides in qua philosophia quasi in portu navigem." (De beata vita I, I, 5)
4 "Mit ihm treten wir eigentlich in eine selbstandige Philosophie ein, welche weiB, daB
sie selbstandig aus der Vernunft kommt, und daB das SelbstbewuBtseyn wesentliches
Moment des Wahren ist. Hier, konnen wir sagen, sind wir zu Hause, und konnen, wie
der Schiffer nach langer Umherfahrt auf der ungestlimen See 'Land' rufen; Cartesius ist
einer von den Menschen, die wieder mit Allem von vorn angefangen haben: und mit
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Augustinus en Hegel hebben dit gemeen, dat zij de situatie waarin we altijd
al zijn als iets oneigenlijks beschouwen, iets waaruit de filosofie ons bevrijden
kan. Dan pas heeft de hele metafoor van de zeevaart zin. Mensen zijn geen
vissen. Datgene wat gezocht wordt, de filosofie, is tegelijk het eigenlijke thuis
dat we dus kennelijk ooit - door wat voor reden dan ook en in wat voor zin dan
ook - verlaten hebben.

Dezelfde metafoor van de zeevarende kan ook gebruikt worden om een
precies omgekeerd perspectief op de wijsbegeerte aan te duiden, namelijk door
Kant, in zijn pre-kritische onderzoek van de godsbewijzen. Kant begint al in
mineur: "Ik heb niet een zo hoge dunk van het nut van een onderneming als de
onderhavige is [namelijk het zoeken naar een bewijsgrond voor het bestaan van
God], als zou de belangrijkste van al onze ken-inhouden: Er is een God [Es ist
ein Gott] zonder de hulp van diepgaande metafysische onderzoeken dreigen te
vallen en in gevaar zijn. De voorzienigheid heeft het niet gewild dat onze voor
de gelukzaligheid hoogstnodige inzichten op de spitsvondigheid van fijnzinnige
redeneringen zou berusten..."' Voor Augustinus gaan gelukzaligheid en filoso-
fie juist samen, Kant daarentegen maakt een tegenstelling. De filosofie is gede-
gradeerd tot een fijnzinnig redeneren: zij heeft haar existentiele relevantie in-
geboet. Eigenlijk hangt er van de filosofie weinig af. Het is dus maar de vraag
waarom je je er mee bezig zou houden. De filosofie is dus - in de metafoor van
de zeevarende - ook niet meer een aan land gaan maar juist een op zee komen,
met het risico daar te verdwalen: "Voor dit doel echter [namelijk toch een filo-
sofisch bewijs van het bestaan van God te zoeken] moet men zich boven de
bodemloze afgrond van de metafysica wagen. Een duistere oceaan zonder
oevers en zonder vuurtorens, waar men het net als een zeeman op een onbeva-
ren zee moet aanpakken, die, zo gauw hij ergens aan land gaat, zijn reis nagaat
en onderzoekt of misschien niet onbemerkte stromingen hem van koers afge-

ihm hebt die Bildung, das Denken der neueren Zeit an." (Friedrich Hegel, Voriestingen
iiber die Geschichte der Philosophie, Samtliche Werke band 19, Stuttgart etc. 1965,
328.)
' "Ich habe keine so hohe Meinung von dem Nutzen einer Bemuhung, wie die gegen-
wartige ist, als wenn die wichtigste alter unserer Erkenntnisse: Es ist ein Gott, ohne
Beihilfe tiefer metaphysischer Untersuchungen wanke und in Gefahr sei. Die Vorse-
hung hat nicht gewollt, daB unsre zur Gluckseligkeit hOchstnOtigen Einsichten auf der
Spitzfindigkeit feiner Schlusse beruhen solite..." (Der einzig m8gliche Beweisgrund zit
einer Demonstration des Daseins Gottes. Vorrede, Hamburg 1963, 1.)
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bracht hebben, ondanks alle behoedzaamheid die de kunst van het varen altijd
al gebiedt."I

Nu, waar staat Heidegger? Laten we deze vraag eerst los stellen van de
metaforen: hoe staat Heidegger ten opzichte van de filosofie? In ieder geval is

filosofie voor Heidegger geen soteriologie. De filosofie belooft geen gelukkige

afloop voor degene die zich met haar inlaat. Hierin lijkt Heidegger op Kant:
wie zich met de filosofie inlaat waagt zich boven een afgrond, neemt een

sprong in het ongewisse. Maar anders dan voor Kant is het niet zo dat de filoso-
fie hiermee een FreincikOrper is in de menselijke existentie. Integendeel: wat in
de filosofie expliciet wordt, is iets dat aan het menselijke zijn als zodanig toe-
behoort: de menselijke existentie wordt van meet af aan getekend door deze
ongewisheid, die ons uiteindelijk in de dood voor ogen staat. Hierin staat Hei-

degger dan weer dichter bij Augustinus. Het leven wordt getekend door een
fundamentele onrust, we zijn in het leven geworpen en kunnen op de uiteinde-

lij ke ratio achter onze geworpenheid geen vat krijgen. Maar in tegenstelling tot

Augustinus gaat Heidegger nergens heen. Er ligt geen filosofie in het verschiet
die deze existentiele onrust kan wegnemen, integendeel, de filosofie kan haar
alleen maar verdiepen. Heideggers filosofie heeft dus geen land verlaten (zoals
Kant) en geen kust te bereiken (zoals Augustinus). En dat heeft consequenties
voor de metaforen die Heidegger kiest.

Probleem voor Heidegger is niet de 'geworpenheid' maar de gedachte dat de
filosofie aan verre kusten zou moeten proberen aan deze geworpenheid te ont-
komen. Juist daarmee verwijdert de filosofie zich van haar 'bodem'. In Heideg-
ger echoot weliswaar ook de gedachte van Augustinus: we moeten op de een of
andere manier al weet hebben van datgene wat we eigenlijk zoeken, we moeten

er altijd al geweest zijn. Bij Heidegger gaat het er dan echter eerder om de
bodem waarop we in ons leven staan, c.q. de afgrond waarboven we hangen,
liberhaupt niet te verlatenz. Met deze andere probleemstelling gaan ook andere

metaforen samen.

I "Zu diesem Zwecke aber zu gelangen, muB man sich auf den bodenlosen Abgrund der
Metaphysik wagen. Ein finsterer Ozean ohne Ufer und ohne Leuchtturme, wo man es
wie der Seefahrer au f einem unbeschi fften Meere anfangen muB, welcher, sobald er

irgendwo Land betritt, seine Fahrt pruft und untersucht, ob nicht etwa unbemerkte
Seestrome seinen Lauf verwirrt haben, aller Behutsamkeit ungeachtet, die die Kunst zu
schiffen nur immer gebieten mag." (0.c. 1/2)
2 -Eine seltsame Sache oder gar eine unheimliche Sache, daB wir erst auf den Boden

springen mussen, auf dem wir eigentlich stehen." (WhD,  17)
Vgl. ook: "Seltsamer Sprung, der uns vermutlich den Einblick erbringt, daB wir uns
noch nicht gentlgend don aufhalten, wo wir eigentlich schon sind." (IuD, 21)
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Je zou kunnen zeggen dat Heidegger in zijn thematisering van de samenhang
'Sei,1 en Grund' gebruik maakt van het gehele betekenisspectrum dat met het
woord 'Grund' gegeven is. Sterker dan in het Nederlands heeft in het Duits
'Grund' een directe wijsgerige betekenis. 'Grund' betekent dan zowel oorzaak
als ratio, Vernunft'. Maar onder die vaktaal klinkt een hele reikwijdte van bete-
kenissen mee: van een vrij letterlijke betekenis als 'aarde', naar een meer fi-
guurlijke als 'bodem', 'fundament', naar het verinnerlijkte 'in de grond van
mijn hart'2. Heidegger gebruikt dit hele spectrum aan betekenissen en koppelt
dit aan de filosofische funderingsvraag. De grond waarnaar de wijsbegeerte
zoekt ligt niet als een verre kust in het verschiet, maar is de omgeving waarin
iemand loopt, het land en de grond waarop hij staat. Die omgeving is er altijd al
maar is tegelijk het moeilijkst zichtbaar, omdat we steeds afgeleid zijn door het
verder gelegene, het volgende, het opwindende en verstrooiende. De denker
daarentegen loopt in oude sporen, hij keert steeds weer op zijn schreden terug,
hij beweegt zich vooral langzaam: "Steeds weer gaat het denken van tijd tot tijd
in dezelfde boeken [die Heidegger als jongeman las] of bij eigen pogingen, op
het pad dat de veldweg door het veld trekt [bedoeld is de veldweg die buiten
Heideggers geboortedorp ligt]. Deze blijft aan de pas van de denkende zo nabij
als aan de pas van de boer die in de vroege morgen gaat maaien."3

Deze taal, metaforen, belevingswereld, dit filosofische associatie-apparaat
van Heidegger, brengt weer nieuwe problemen met zich mee. Wanneer we de
wijsgerige thematiek, het zoeken naar een oorspronkelijkere fundering, combi-
neren met taal, al zijn het alleen maar titels van werken (der Feldweg, Holz-

Hyge, Schiipferische Landschaft. Wamin bleiben wir in der Provinz?) dan lijkt
het al snel duidelijk wat voor oorspronkelijker Grund Heidegger gezocht heeft:
niet anders dan de bodem waarop hij geboren is, akkergrond. We moeten dan
wel de fundamentele onrust die Heidegger in de menselijke existentie ziet
buiten beschouwing laten, en ons vooral op de beelden fixeren. Dan zou Hei-

' Voor deze filosofische betekenis van 'grond' gebruik ik in mijn eigen teksten 'funde-
ring, funderen, fundament'. In mijn vertalingen van Heidegger laat ik de - in het Neder-
lands niet zo mooie - afleidingen van 'grond' echter staan: begronden, het begrondende
denken, het zijn als grond etc. Dit omdat er anders in de vertaling teveel betekenis-
associaties van Heidegger verloren zouden gaan.
2 Vgl. Ben Vedder, Utopische Grond, een metafoor voor zin, Wageningen 1986,6-10.
3..Immer wieder geht zuweilen das Denken in den gleichen Schriften oder bei eigenen
Versuchen auf dem Pfad, den der Feldweg durch die Flur zieht. Dieser bleibt dem
Schritt des Denkenden so nahe wie dem Schritt des Landmannes, der in der Morgen-
fruhe zum Mahen geht." (EdD, G.A. 13,87)
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degger niets anders zijn dan een reactionair, een filosoof met heimwee naar een

pre-moderne gesloten wereld'.

b. Heidegger als reactionair

Als we niet beter wisten, dan zou de sch,vdbische Hei,nat een aardige kandidaat
zijn om Heideggers zoeken naar de mogelijkheid schenkende bron waar alle
filosofie uit leeft in te vullen. Heideggers Hei,izat kan inderdaad functioneren
als tegenbeeld van een „letaA,sisch fundament: het is de wereld waarin hij van

zijn geboorte af altijd al thuishoort, de bodem waarop hij staat, vooraf aan
iedere reflectie en funderingseis. Van de dorpsjongen Martin Heidegger tot en
met de wereldberoemde filosoof, is Heidegger altijd het tegendeel gebleven van

een kosmopoliet. De omgeving waarin hij zijn jeugd heeft doorgebracht, het
dorp MeBkirch in de scliwlibische Alp. met alle elementen die daarmee samen-

hangen, blijft de horizon van zijn werk: de kerk waar zijn vader koster was, de

landerijen om het dorp heen, de boerencultuur. Later zoekt Heidegger vanuit

Freiburg opnieuw de Zuidduitse landelijke omgeving op in Todtnauberg. Hij
bouwt daar een hut waar hij zich in de collegevrije perioden terug kan trekken
om ongestoord te kunnen werken. Hij identificeert zich daar volledig met de
boeren en hun belevingswereld: dat is de wereld van zilnfilosofiez. Het is een
wereld waar de sjieke mijnheren uit Berlijn niets van weten, ja waar ze met hun
klontjesvingers van af moeten blijven'. Vragen we naar de oorspronkelijke

' Deze metaforen spelen in heel Heideggers oeuvre een rol. De filosofische thematise-

ring ervan wordt echter pas bij de latere Heidegger, met name in zijn werk van de
vijftigerjaren, belangrijk.
2 EdD, G.A. 13, 10: ".,.die philosophische Arbeit verlauft nicht als abseitige Beschaf-

"tigung eines Sonderlings. Sie gehort mitten hinein in die Arbeit der Bauern.

' De binding van Heideggers filosofie aan deze omgeving heeft hij onomwonden uit-
gesproken in het opstel 'Schopferische Landschaft, warum bleiben wir in der Provinz?',
O.c. 9-14, uit  1933. Het is te lezen als een loyaliteitsverklaring aan het platteland of een
strijdpamflet tegen de stedelingen en met name Berlijn. Tegelijk polemiseert Heidegger
tegen de ideologen die het volkse en boerenleven voor hun politieke doeleinden willen
gebruiken. Niet omdat het verkeerd zou zijn op het volk en zijn Bodenstandigkeit terug
te vallen, maar omdat deze hoge heren ideologen met hun mooie praat - in tegenstelling
tot Heidegger - veel te ver van het volk afstaan: "Man verleugnet aber gerade so das,

was jetzt allein nottut: Absta,id halten von dem Bbuerlichen Dasein, es mehr dennjein
seinem eigenen Gesetz uberlassen; Hande weg - um es nicht hinauszuzerren in ein
verlogenes Gerede der Literaten Uber Volkstum und Bodenstandichkeit." (0.c. 12)
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verworteling van Heideggers denken, dan schijnt het antwoord niet anders te
kunnen luiden dan: deze landelijke cultuur is de oorspronkelijke bodem van
waaruit hij werkt'.

Dat Heidegger zijn denken aan deze bodem gebonden zou hebben, is een
terugkerend motief in de kritiek op Heidegger. In het artikel 'Heidegger, Gaga-
rine et nous,2 maakt Levinas zich vooral sterk om de link te leggen tussen tech-
niek-vijandigheid, Heidegger, sedentaire samenlevingen en heidendom: "Ik
denk hier aan een prestigieuze stroming van het moderne denken, voortgeko-
men uit Duitsland, die de heidense schuilhoeken van onze westerse geest over-
spoelt. Ik denk aan Heidegger en aan de heideggerianen."3 Na een aantal allu-
sies op Heidegger-teksten die gaan over veldwegen, verworteling en dergelijke
dingen volgt de climax. Als Sint Bonifatius op de heilige eik hakt Levinas erop
in: "Daar hebben we dan de eeuwige verleiding van het heidendom, via de in-
fantiliteit van de afgodendienst, sinds lang overstegen. Het heilige gezien door

het filter van de wereld - het jodendom is misschien niets anders dan de negatie
daarvan. Heilig geboomte verdelgen - we begrijpen nu de zuiverheid van dit
zogenaamde vandalisme. Het mysterie van de dingen is de bron van alle wreed-
heid de mensen aangedaan:4Als tegenfiguur naast Heidegger dient voor Levi-
nas Gagarin, wiens voornaamste verdienste is dat hij alle heilige plaatsen heeft
verlaten5

Een probleem om Levinas en Heidegger op dit punt tegen elkaar af te we-
gen, is dat Levinas gefixeerd is op de verbinding oude wereld, sedentaire we-

1 66Der St:idter wird durch einen sogenannten Landaufenthalt hochstens einmal 'ange-
regt'. Meine ganze Arbeit aber ist von der Welt dieser Berge und ihrer Bauern getragen
und gefuhrt." (0.c. 11)
2 In Difficile liberu, Essais sur le judaisme, Parijs, 1963,255-60.
' "Je pense 8 un prestigieux courant de la pensde moderne, issu d'Allemagne et qui
inonde les recoins paYens de notre 8me occidentale. Je pense A Heidegger et aux heideg-
geriens." (0.c. 256)
Ook Levinas onderkent het gevaar van de techniek, maar daar tegenover staat haar ver-
dienste, juist de oude sedentaire samenlevingen opgebroken te hebben: "La technique
est dangereuse. Elle ne menace pas seulement l'identita des personnes. Elle risque de
faire 6clater la plantte. Mais les ennemis de la socittd industrielle sont la plupart du
temps rtactionnaires." (0.c. 299)
4..La voilit done l'tternelle stduction du paganisme, par-dela l'infantilisme de l'idold-
trie, depuis longtemps surmontd. Le sacre filtrant 21 travers te monde -le judaYsme n'est
peut-ttre que la ntgation de cela. Ddtruire les bosquets sacrds - nous comprenons
maintenant la purett de ce prttendu vandalisme. Le mystare des choses est la source de
toute cruautd 8 1'6gard des hommes." (0.c. 257)
' O.c. 257/58.
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reld, heidendom. Dat is Levinas' eigen associatie-apparaat. De wereld waaraan

Heidegger refereert, zijn Zuid-Duitse wegen en paden, is echter niet 'heidens'
maar katholiek. Dat is toch nog een niet onbelangrijk verschil dunkt me. Welis-
waar heeft Heidegger filosofisch met het katholicisme gebroken, maar juist
wanneer hij spreekt over de plaatsen van zijn jeugd, dan keert de katholieke
wereld ook terug: dan spreekt hij ook over het kruisbeeld, over kerstmis, de
kerk en de klokken, over het eeuwige, over de ziel en over God, woorden die

hij normaal in zijn filosofisch werk liever mijdt'.
Feit is dus, dat Heidegger zich vooral thuis voelde in een conservatieve

Zuidduitse cultuur, en dat hij ervan uitging dat deze cultuur ook wezenlijk met
zijn denken correspondeerde. In welke mate dat met de werkelijkheid overeen-
stemde is een andere zaak. Hoe dat ook zij, voor Heidegger valt de waardering
van deze 'oude' wereld beslist anders en positiever uit dan voor Levinas. Dat

komt dan op de eerste plaats omdat Heidegger een geidealiseerd beeld van deze
wereld heeft, waarbij het niet gaat om kleine van de wereld afgesloten gemeen-
schappen, maar juist om vindplaatsen van de openheid in de meest uitgesproken
zin. Aan afgeslotenheid - namelijk voor het zijn - lijdt juist de moderne stede-
lijke wereld: die heeft de sleutel van de hemel gebroken: "...Behoort niet tot het

gedijen van een gedegen werk de verworteling in de bodem van een Heimatl
Zo schrijft Johann Peter Hebel: 'We zijn planten, die - of we dat leuk vinden of
niet - met de wortels uit de aarde moeten kruipen, om in de ether te kunnen
bloeien en vruchten te kunnen dragen.' De dichter wil zeggen: waar een waar-

achtig vreugdevol en heilzaam mensenwerk wil kunnen gedijen, moet de mens
uit de diepte van de bodem van de Heimat in de ether op kunnen stijgen. Ether
betekent hier: de vrije lucht van de hoge hemel, het bereik van de geestelijke

,97

openheid.  - Het ideaal waarvan Heidegger hier spreekt is niet een loutere

' Bijvoorbeeld in 'Der Feldweg', EdD, G.A. 13,87-91 en 'Vom Geheimnis des
Glockenturms'. EdD, G.A. 13, 113-117.

...GehOrt nicht zu jedem Gedeihen eines gediegenen Werkes die Verwurzelung im
Boden einer Heimat? Johann Peter Hebel schreibt einmal: 'Wir sind Pflanzen, die - wir
mogen's uns gerne gestehen oder nicht - mit den Wurzeln aus der Erde steigen mussen,
um im Ather bluhen und Fruchte tragen zu konnen'. (...) Der Dichter will sagen: Wo ein
wahrhaft freudiges und heilsames Menschenwerk gedeihen soil, muB der Mensch aus
der Tiefe des heimatlichen Bodens in den Ather hinaufsteigen konnen. Ather bedeutet
hier: die freie Luft des hohen Himmels, den offenen Bereich des Geistes." (GEL,
14/15).

Vgl.'Der Feldweg', EdD, G.A. 13,88: "...daB wachsen heiBt: der Weite des Himmels
sich Offnen und zugleich in das Dunkel der Erde wurzeln; daB alles Gediegene nur
gedeiht, wenn der Mensch gleich recht beides ist: bereit dem Anspruch des hochsten

9,Himmels und aufgehoben im Schutz der tragenden Erde.
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binding aan de aarde, maar een soort organisch geheel waar in geestelijke open-
heid juist vanuit een binding mogelijk wordt gemaakt, zo men wil een holis-
tisch ideaal.

Ook Heidegger heeft, net als Levinas, over de Russische ruimtevaart ge-
schreven: Voor hem ziet de vooruitgang er op dit punt echter heel anders uit
dan voor Levinas. 'Niemand', zo las Heidegger in de krant, 'vermag het de
opschepperige woorden van Nikita Chroetsjov te weerleggen dat het de Sovjet-
Unie gelukt is, een baan van de aarde naar de maan in de hemel te branden.' En
daarmee is voor Heidegger precies de vinger op de zere plek gelegd: een baan
branden, ja, maar hemel noch aarde zijn er nog om die baan in te branden: "De
baan van de raket stoot 'hemel en aarde' in de vergetenheid."2 Hemel en aarde
horen als 'grensbereiken' bij een andere wereld dan die van de ruimtevaart.
Hemel en aarde 'in de zin van het dichterlijke wonen van de mens op deze
aarde' bestaan niet in een vertechniseerd wereldbeeld.

Gagarin heeft niet alleen in een letterlijke zin afscheid genomen van de
aarde. Hij heeft de oude aarde ook in een filosofische zin achter zich gelaten:
de aarde is een bol geworden waaromheen satellieten, vliegtuigen en raketten
vliegen en pendelen. De hemel is een deel geworden van onze infrastructuur:
een netwerk van luchtwegen. Heidegger heeft ongetwijfeld gelijk als hij zegt
dat daarmee de begrippen 'aarde en hemel' fundamenteel van betekenis zijn
veranderd. Dat ziet Levinas uiteindelijk ook zo. Het hele verschil is een ver-
schil in waardering van deze fenomenen. Voor Heidegger is juist het karakter
van openheid op deze wijze aan de hemel ontnomen: de hemel behoort ook tot
onze moderne wereld, is daarin ingesloten.

De latere Heidegger lijdt aan een onomwonden cultuur-pessimisme. Onze tijd
valt ten prooi  aan de fatale dynamiek van een 'steeds  meer van steeds minder'.
We kunnen onze berichten steeds sneller en beter overbrengen maar hebben
steeds minder te zeggen. We kunnen ons steeds sneller verplaatsen maar heb-
ben steeds minder te doen. We kunnen onze wil steeds beter verwezenlijken,
maar onze wil weet niet wat nog te willen. Het ontbreekt de huidige tijd vooral
aan aandacht, concentratie, de tijd te nemen om langer bij de dingen te verwij-
len. We lijden aan een collectieve opgejaagdheid die onze wereld hoe langer
hoe verder uitholt. Deze innerlijke leegheid, gecombineerd met een steeds toe-

'
In 'Aufzeichnungen aus der Werkstatt.' EdD, G.A. 13, 151-155.

2 "Die Raketenbahn stoBt 'Erde und Himmel' in die Vergessenheit." (0.c. 152)
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nemende uiterlijke macht voert ons naar de rand van de afgrond: "De Boden-
standigkeit van de huidige mens is in zijn diepste wezen bedreigd. -1

Het geheel van Heideggers cultuurkritiek lijkt zich te blijven concentreren

rond de lijnen die hij in Sein iuid Zeit heeft uitgezet als fenomenen van het
Dasein van het 'men' (SuZ, G.A. 2, 222-233); dat zijn de eerste verschijnings-
vormen van het leven van alledag en als zodanig de eerste verschijningsvormen
van het Dasein: het gepraat, de nieuwsgierigheid en de dubbelzinnigheid. Het
verschil is echter dat Heidegger in Sei,1 ititd Zeit vol probeert te houden dat het
hier om constanten van het alledaagse leven gaat, en dus om niet-tijdgebonden
verschijningsvormen: "...dat de interpretatie een zuiver ontologisch doel dient
en dus verre blijft van een moraliserende kritiek van het alledaags Dasein."2 De

opzet van de analyses van Sei,1 und Zeit is dus een geheel andere dan die van
zijn latere verzuchtingen over de vluchtigheid van de huidige tijd. In de optiek
van Sein u,id Zeit zouden we minstens moeten zeggen: als onze tijd al vluchtig
is, de neiging heeft voortdurend op de vlucht te slaan voor dat waar het in het
leven eigenlijk om gaat, dan is dat geen bijzonderheid van deze tijd alleen,
maar van het i,1 de tijd :ijn als zodanig. Iedere menselijke tijd is een tijd van
verval zoals ook iedere jeugd, als een jeugd van tege,iwoordig, verre ten achter
blijft bij de morele standaard van vorige generaties3. Deze reserve, die voor
cultuurpessimisten ook een goede bron van zelfkritiek zou kunnen zijn, schijnt
Heidegger op latere leeftijd niet meer op te kunnen brengen.

Wat leveren deze problemen nu op voor het thema van deze studie? We
moeten zeggen: weinig, althans niet het wezenlijke. Hier doet zich een typisch
probleem van de Heidegger-interpretatie voor. Achter cultuur-historische

' 'Die Bodenstandigkeit des heutigen Menschen ist im Innersten bedroht." (GEL, 16).
Vgl. bijvoorbeeld ook GEL 11: "...man nimmt heute alles und jedes auf dem schnellsten
und billigsten Weg zur Kenntnis und hat es im selben Augenblick ebenso rasch verges-
sen. So jagt auch eine Veranstaltung die andere. Die Gedenkfeiern werden immer
gedankenarmer. Gedenkfeier und Gedankenlosigkeit finden sich eintriichtig zusam-
men. 9,

EdD, G.A. 13,152: "Heute lebt das eigentliche, die Ur-kunde des Seins erkundende
Denken nur noch in 'Reservationen'. (Vielleicht, weil es seiner Herkunft nach so alt ist
wie auf ihre Art die Indianer.)"
O.c.  156/57: "Der Mensch scheint die ihm jeweils geschickhaft zugewiesene Sprache
zu verlieren und in diesem Sinne sprachlos zu werden, obgleich seit Menschengeden-
ken noch niemals so unausgesetzt Vielerlei rund um den Erdball geredet wurde."
2 ,

...daB die Interpretation eine rein ontologische Absicht hat und von einer moralisie-

renden Kritik des alltaglichen Daseins und von 'kulturphilosophischen' Aspirationen
weit entfernt ist." (SuZ, G.A. 2,222)
' Voor de inzet van SuZ op dit punt, zie onder, hoofdstuk 3, §3.
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waardeoordelen zit steevast een dieperliggende filosofische beweging en beide
congrueren niet noodzakelijk. Heidegger heeft nooit precies en alleen maar
gezegd wat hij gezegd heeft. Dubbelzinnigheid is niet op de laatste plaats een
kenmerk van zijn eigen filosofie. Zo ook hier: achter Heideggers afwijzende
houding t.a.v. de moderne samenleving zit niet (alleen?) een reactionaire filo-
sofie, maar (ook?/vooral?) een denken dat zich juist op de meest radicale ma-
nier het verloren gaan van oude Bode,ista,idig keit heeft eigen gemaakt, dat de
breuk met de oude wereld juist als een voldongen feit voorstelt en daarom uit-
daagt om de confrontatie met de huidige stand van zaken zonder illusies aan te
gaan. Een denken dat daarom ook kan dienen als inspiratiebron voor postmo-
derne filosofen die met oude schema's van identiteit korte metten willen ma-
ken. De verwijzing naar het land en de bodem waarop wij uiteindelijk altijd al
thuis zi.in, dienen alsfilosofische beelden een heel ander doel dan een filoso-
fisch pleidooi voor kleine sedentaire samenlevingen. Het zijn beelden die func-
tioneren tegen de achtergrond van een filosofie die uiteindelijk fundering zoekt
in de richting van het zijn, als onderscheiden van het zijnde, het ontische.

c. Ontheemdheid: een mogelijkheid

"Niemand met inzicht zal in onze tijd nog willen ontkennen dat het nihilisme in
de meest verschillende en verborgen gedaantes de normale habitus van de
mensheid is..."'

Het nihilisme is, naar een woord van Nietzsche, 'dieses unheimlichste aller
Gaste,2. Waarom 'unheimlichste' ? "Het heet het unhei,nlichste omdat het als de
volstrekte [unbedingte] wil tot het willen de Hei,natiosigkeit als zodanig wil.
Daarom helpt het ook niet, het de deur te wijzen, omdat het overal allang en on-
zichtbaar in het huis rondwaart."3 In het nihilisme is de onderliggende, ,netafy-
sische reden gegeven voor Heideggers cultuurkritiek. Het gaat hier niet zomaar
om een pessimisme maar om 'een inzicht in de geschiedenis van het zijn': niet
alle tijden zijn om het even en het gaat erom de tijden te interpreteren in wat

t"Kein Einsichtiger wird heute noch leugnen wollen, daB der Nihilismus in den ver-
schiedensten und verstecktesten Gestalten der 'Normalzustand' der Menschheit ist..."
('Zur Seinsfrage', WEG, G.A. 9,392)
2 Geciteerd in o.c. 387.
' "Er heiBt der 'unheimlichste', weil er als der unbedingte Wille zum Willen die Hei-
matlosigkeit als solche will. Darum hilft es nichts, ihm die Tur zu weisen, weil er uber-
all schon langst und unsichtbar im Haus umgeht." (Ibidem)
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hun ten diepste beweegt. In onze tijd is dat het nihilisme, je zou kunnen zeggen:

het nulpunt in de vervallende beweging van het denken. Daarom is de Hei,iiat
verloren gegaan.

Het nihilisme is een tendens die zijn voleinding vindt in het niets. Heidegger

vergelijkt in een discussie met Ernst Junger het niets van het nihilisme met een

lijn'. Het niets heeft, net als deze mathematische figuur, geen substantialiteit,
geen eigen zijn. Het is als een nulpunt dat volgens Junger overschreden moet
worden. ' Ober die Li,iie' heeft voor Junger de betekenis van 'trans linea,11',
'over de lijn heen'. De inzet van Junger is om de lijn van het niets te overschrij-
den naar een nieuwe tijd. Heidegger wil echter 'Uber die Linie' spreken in de
zin van 'de liliea', over/aangaande de lijn. Hij wil bij het niets, bij het nulpunt
waarin we in onze geestesgeschiedenis zijn aangeland, stil blijven staan, en wel
omdat hij daar een kans ziet.

66 m.Wat is de eigen plaats van het niets.,  -. Waar voltrekt het niets zich, en
waar kan het zich maar voltrekken? De mens kan zich niet tegenover de lijn van
het niets opstellen om deze lijn vervolgens te overschrijden, omdat hij zelf deel
heeft aan de wijze waarop het niets zich in het nihilisme voltrekt. "De mens
staat niet alleen in de kritische zone van de lijn. Hij is zelf, maar niet 'erfiir

..    -3sich' en al helemaal niet door zichzelf alleen, deze zone en dus ook de lun
De mens staat tegenover het niets in zekere zin net als tegenover het zijn. Het
niets noch het zijn kunnen als zijnden beschreven worden. Ze zijn nergens
onder de zijnden, en hun manifestatie kan niet losgemaakt worden van de den-
kende mens. Nietzsches uitspraak 'Die Wliste wachst' is voor Heidegger een
aanzet om het denken als zodanig en van daaruit het wezen van de mens op het
spoor te komen. Door dit spoor na te volgen "...geraken wij stap voor stap, en
d.w.z. bij iedere uitspraak, in een moeilijk terrein, dat echter niet afzijdig ligt in
de bijna luchtledige ruimtes van dode begrippen en breedvoerige abstracties.
Dit terrein ligt in een land, dat bodem biedt aan alle bewegingen van ons mo-
derne tijdperk. Dat men deze bodem, laat staan het land, niet ziet of beter
gezegd niet zien wil, is nog geen bewijs dat ze niet bestaan."4 Dit is ook de

' In o.c. 385-427.
2 "Welches ist der Ort des Nichts?" (O.c. 410)
3 "Der Mensch steht nicht nur in der kritischen Zone der Linie. Er ist selbst, aber nicht
er fur sich und vollends nicht durch sich allein, diese Zone und somit die Linie." (0.c.
412)
4 6

Wir gelangen (...) auf Schritt und Tritt und das heiBt bei jedem Satz in ein schwie-
riges Gelande, das jedoch nicht abseits in den fast luftleeren Ruumen toter Begriffe und
ausschweifender Abstraktionen liegt. Dieses Gelande liegt in einem Land, auf dessen
Boden sich alle Bewegungen unseres modernen Zeitalters vollziehen. DaB man diesen



62

latere Heidegger, en opnieuw bedient hij zich van die metaforen landschap,
bodem, land, maar nu is het ontegenzeggelijk duidelijk dat ze een geheel ander
bereik aanduiden dan de oude Heimar. juist niet de Hei,tiat maar een noodzake-
lijke Heimatiosigkeit is de bodem waarop ons denken nu staat. Het niets waar-
op we in ons denken zijn uitgelopen is niet een cultuurhistorisch incident dat
we zo snel mogelijk moeten overwinnen door terug te vallen op oude of nieuwe
waarden. Het niet in willen gaan op het nihilisme, in de vorm van het slechts
willen overwinnen van het nihilisme, is slechts een vlucht.

Aan een plaatsbepaling van het nihilisme, zoals die in de discussie over de
'lijn van het niets' speelt, moet een 'topologie van het zijnsdenken' voorafgaan:
'de plaatsbepaling van die eigen plaats, die zijn en niets in hun wezen verza-
melt' i. Het gaat om een Erorteruizg, omhet aangeven van de plaats waar de
mens in zijn wezen thuishoort. Heideggers Erdirterting staat tegenover de
Erklarung, de verklaring2. De verklaring verklaart door het zijnde op een ratio-
nele grond terug te brengen. Het is de fundering waarbij de zeevaart-metafoor
hoort: het zoekt een grond die nog in het verschiet ligt. Grond betekent hier:
verklaring, fundering, ratio, Ver,iu,ift.De Erilrteru,zg daarentegen geeft de
plaats aan waar iets thuishoort, maar tegelijk, in de dubbelzinnigheid van het
Duitse woord, op de wijze van het ter sprake brengen. lets op zijn plaats zetten,
betekent bij Heidegger ook altijd: de woorden waarin iets gedacht wordt, de
taal waarin een bepaalde problematiek geformuleerd wordt op haar plaats

Boden, geschweige denn das Land nicht sieht oder besser gesagt, nicht sehen will, ist
noch kein Beweis dafur, daB sie nicht sind." (WhD, 35)
' "...die Erorterung desjenigen Ortes, der Sein und Nichts in ihr Wesen versammelt..."
(Zur Seinsfrage', WEG, G.A. 9.412)
Vanuit het begrip 'topologie' probeert Otto Poggeler de eenheid te zien in het werk van
de latere Heidegger: "...fur uns bleibt hier die Frage, zu welcher Werkgestalt die vielen
Vortrage. Vorlesungen, Aufsatze, Aufzeichnungen, Briefe, die Heidegger in seinen
letzten Veroffentlichungen vorgelegt hat, sich noch zusammenschlieBen. Diese Denk-
versuche sind eine einzige groBe Erorterung, jene Erorterung, die ein Sagen aus dem
eigenen, anderen Ort mOglich macht. Bei dieser Erorterung geht Heidegger nun so vor,
daB er sich auf einzelne Leitworte und Leitsatze konzentriert, auf topoi, wie ich inner-
halb des Sprachgebrauchs der Topik sagen mochte. Deshalb darf man diese denkerische
Erorterung vielleicht 'Topologie' nennen." ('Metaphysik und Seinstopik bei Heideg-
ger', 137)
Vgl. ook Duintjer, De vraag  naar het transcendentale, 316 e.v.
2 Poggeler drukt het zelfs zo sterk uit dat Erarterung de 16706 van Heidegger is. Hij
werkt deze tegenstelling uit aan het slot van zijn artikel 'Metaphysik und Seinstopik bei
Heidegger'. Als derde term geeft hij Erlauterung, waarmee hij de methode van de onto-
logie en fenomenologie aan het begin van de twintigste eeuw aanduidt.
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brengen'. Tegelijk heeft de Ertirterit,ig iets van  'er omheen gaan': aan de orde
stellen, maar niet per se tot een beslissing brengen. Het denken krijgt hier op-
nieuw iets van 'wandelen'. Een zaak van meerdere kanten bezien, de omgeving
ervan onderzoeken, het denkklimaat onderzoeken waarin een problematiek
ingebed is.

Het nihilisme heeft, als we er dieper op ingaan, voor Heidegger niet de ne-
gatieve betekenis die er in eerste instantie aan lijkt te moeten kleven. 'Nihilis-
me' betekent: los kunnen raken van de gesloten context van een wereld waarin
alles een vaste plaats heeft, zodat er een openheid omheen ontstaat. Deze open-
heid, die in een losraken gevonden wordt, is voor de mens zijn eigenlijke thuis.
Het is er de voorwaarde van dat er hem uberhaupt zoiets als een wereld ge-
opend kan zijn waarin vervolgens alles op zijn plaats kan raken. "'De mens is
de plaatsbekleder van het niets.' Dat wil zeggen: de mens houdt voor het geheel
andere dan het zijnde de plaats vrij, zodat er in de openheid van die plaats
zoiets als aan-wezigheid (zijn) gegeven kan zijn."2 De ontheemding die ligt in
het nihilisme wijst de weg naar de plaats waar de mens eigenlijk thuishoort. De
mens staat niet alleen als filosoof voor de vraag van het zijn en het niets, maar
heeft hierin zijn eigenlijke plaats. Hij moet het nihilisme Venvi,iden, d.w.z. het
nihilisme als uitwerking van een oorspronkelijke mogelijkheid aan durven te
gaan3. De mogelijkheid die in het nihilisme besloten ligt, is dat het nihilisme de
teloorgang betekent van alle voorstellingen van het zijn: substantialiteit, waar-
de, wezen, wil, verliezen hun funderende geldingskracht, worden hernomen als
projecties van het subject. Daarmee komt het denken opnieuw open te liggen.
De mens komt in een open ruimte te staan waarin hij vooralsnog geen houvast
heeft. En juist daar stoten we op de ruimte waarin de mens eigenlijk thuis is.

Volgens Heidegger zijn voor de huidige mens hemel en aarde verloren
gegaan. De huidige mens is bij Heidegger dan in eerste instantie de stadsmens,
hoewel hij uiteindelijk de hele westerse wereld in zijn val meesleept: ook de
plattelandsbevolking, die weliswaar op zijn stek is gebleven, maar die, wat
betreft zijn voorstellingswereld. door radio en televisie dichter staat bij de

' De verbinding tussen Ort en Sprache ligt in het verzamelen. Vgl. UzS, G.A. 12,33.

"Ursprunglich bedeutet der Name 'Ort' die Spitze des Speers. In ihr lauft alles zusam-
men. Der Ort versammelt zu sich ins Hochste und AuBerste. Das Versammelnde durch-
dringt und durchwest alles." Heidegger ziet in het woord On dus dezelfde grondbeteke-
nis als in de loyog. Vgl. onder, hoofdstuk 2, §1.

Der Mensch ist der Platzhalter des Nichts.' Der Satz sagt: der Mensch halt dem ganz
Anderen zum Seienden den Ort frei, sodaB es in dessen Offenheit dergleichen wie An-
wesen (Sein) geben kann." ('Zur Seinsfrage', WEG, G.A. 9,419)
1 Vgl. Otto Poggeler, 'Metaphysik und Seinstopik bei Heidegger', 128.
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moderne technische wereld dan bij de tradities van zijn oude wereld'. Dit is -
aldus Heidegger - een voldongen feit: een gevolg van de tijdgeest, en niet door
toedoen van mensen zomaar te veranderen. In de ontheemdheid die hiermee
verbonden is, ligt een kans. Precies zolang we in het menselijke wonen niets
anders zien dan het thuiszijn op een plek, het sedentaire van Levinas dus,
komen we niet aan het wezen van de zaak toe. De ontheemdheid van het nihi-
lisme doorbreekt deze simplificerende voorstelling.

d. Politiek

Zo blijkt de cultuur-pessimist Heidegger vanuit een filosofisch oogpunt juist
een radicaal aangaan van de uitdagingen van onze tijd te bepleiten, en zelfs
daar nog licht te zien waar anderen alleen nog maar ondergang zien: in het
nihilisme. Ook daar kunnen we natuurlijk onze vraagtekens bij hebben. Het is
maar de vraag of 'niemand met inzicht in onze tijd nog (zal) willen ontkennen
dat het nihilisme in de meest verschillende en verborgen gedaantes de normale
habitus van de mensheid is.' Op die manier creeert Heidegger een 'alles of niets
sfeer', een apocalyptische stemming waarin het uitkomen met de omstandighe-
den, met bestaande instituties, met oude waarden, niets anders is dan een ge-
brek aan filosofisch begrip, een uitwijken van de werkelijke vragen, een wijsge-
rige Fahne/iflucht. Het omgekeerde kon wel eens het geval zijn: dat het nfet
kunnen leven met de ambiguiteit van de eigen tijd, waarin het nooit alles en ook
nooit niets is, van een gebrek aan filosofisch inzicht getuigt. In ieder geval kiin
een dergelijk denken, wanneer het zich inlaat met de normale-mensen-werke-
lijkheid en daar zijn plannen wil doorzetten, tot ongelukken leiden. Dat heeft

' In Gelassenheit maakt Heidegger expliciet geen uitzondering voor degenen die in de
oude Heimat gebleven zijn. Ook die is door de media opgenomen in een wereld die
helemaal geen wereld is: "Vielfach sind sie [die in der Heimat Gebliebenen] noch
heimatloser als die Heimatvertriebenen. Stiindlich und tb:glich sind sie an den Hor- und
Fernsehfunk gebannt. Wochentlich holt sie der Film weg in ungewohnte, oft nur ge-
wohnliche Vorstellungsbezirke, die eine Welt vortiiuschen, die keine Welt ist. Uberall
ist die 'Illustrierte Zeitung' greifbar. All das, womit die modernen technischen Nach-
richteninstrumente den Menschen stundlich reizen, liberfallen, umtreiben - alle dies ist
dem Menschen heute bereits viel naher als das eigene Ackerfeld rings um den Hof,
naher als der Himmel uberm Land, ntiher als der Stundengang von Tag und Nacht,
naiher als Brauch und Sitte im Dorf, naher als die Uberlieferung der heimatlichen Welt."
(GEL, 15)
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Heideggers aansluiting bij het nationaal-socialisme laten zien. In die beweging
vond zijn 'alles-of-niets-wil' aansluiting.

Heideggers ontwikkeling van de thematiek Sein und Grundkan verbonden

worden met zijn politieke keuze voor de NSDAP. Deze verbinding kan een
kortsluiting in de interpretatie veroorzaken. Overal waar we de thematiek aan-
pakken komen we dan terug in deze politieke c.q. politiserende lezing. Daar-

voor is geen kwaadwillendheid bij de lezer nodig. De lijn van de thematiek Sein
und Grund naar Heiniat en Bodenstandigkeit, en de bedreiging van beide in de

moderne samenleving, gaat niet buiten Heidegger om. En natuurlijk is Heideg-
gers na-oorlogse cultuurpessimisme en het zoeken naar een oorspronkelijker
verworteling van het denken daartegenover niet politiek neutraal. Het zal min-
stens ook te maken hebben gehad met een politieke zelfrechtvaardiging. Ver-
volgens is ook het onderliggende probleem van het nihilisme niet politiek neu-
traal. Als onze tijd fundamenteel een tijd van nihilisme is, betekent dat: alles
waar de huidige mens aan werkt is principieel hol, heeft geen draagkracht, geen
diepere zin. Dit is wat ik de mogelijkheid van een verbinding noem: Heideggers
filosofie heeft ook een politieke inipact, en vanuit allerlei deelproblemen, maar
zeker ook vanuit het probleem 'zijn en Grund' kan een doorgang naar het
probleem Heidegger en de politiek gevonden warden. Deze verbinding wordt
een kortsluiting op het moment dat we daar waar we het woord G ru,id of An-
fang of Urspriinglichkeit, maar zeker Boden en Bodenstlindigkeit lezen, onmid-
dellijk - als bij een allergische reactie - in de politieke discussie schieten, ja
zelfs iedere andere interpretatiemogelijkheid als Verharmlosung afschilderen.

Ik wil dit probleem illustreren aan de hand van de Amerikaanse Heidegger-
interpreet J.D. Caputo, met name omdat hij zich ook intensief bezig heeft

gehouden met de funderingsproblematiek in het denken van de latere Heideg-
ger. In eerste instantie heeft Caputo de politieke implicaties van dit thema niet
gezien. Hij bestudeert de relatie van Heidegger tot de mystiek en signaleert
daarbij vooral een probleem bij een te radicale secularisatie in het denken van

Heidegger'. Heideggers zoeken  naar een nieuwe aanvang biedt daarom zo

' J.D. Caputo, The mystical element in Heidegger's thought, Villanova University 1978,
252: "The new beginning of which Heidegger speaks is nothing inhumane; it is the
expression of hope for a renewed dwelling. But it is a possibility we have little confi-
dence will be reached and every fear will be withheld from us. The difficulty with
Heidegger is not that he is a mystic, but that he is not. His thought is so radically wordly
and secular and drained of absolute and divine assurances that it can at best assist in a
world-play; for the kingdom is in the hands of a child." Caputo maakt hier allusies op
teksten uit Der Satz vom Grund die ik in de eerste paragraaf van het tweede hoofdstuk
zal bespreken.
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weinig soelaas, omdat hij het zijn van alle goddelijkheid en absoluutheid ont-
daan denkt. En precies op dit punt verandert de kritiek van Caputo. Een twintig
jaar later keert hij zich juist tegen het mytliologische in Heideggers denken. Uit-
eindelijk gaat het bij Heideggers mythe van een andere aanvang voor het den-
ken om een politieke mythe. Caputo ziet nu edn rechte lijn tussen Heideggers
pre-occupatie met de funderingsproblematiek en zijn nationaal-socialisme. Het
feit dat Heidegger uberhaupt de vraag naar een wijsgerige oorsprong gesteld
heeft, het feit dat hij zich daarbij heeft georienteerd op de Griekse aanvangen
van de filosofie: niets anders dan wijsgerig nazisme. Heidegger doet in de
filosofie wat de Nazi's op straat deden, maakt de filosofie judenrein.

Aanknopingspunt is de gedachte dat Heidegger juist in de aanvang van de
dertiger jaren op zoek zou zijn gegaan naar een enkelvoudig en zuiver begin
van het westerse denken, d.w.z. juist op het moment dat hij zich ook engageert
met het nationaal-socialisme. Bovendien zoekt Heidegger naar een oorsprong
van de filosofie in de Griekse wortels, met uitsluiting van het joodse, christe-
lijke en Latijnse. De oorspronkelijkheid die Heidegger zoekt is bijgevolg ver-
bonden met de nationaal-socialistische ideologie: Hij voorziet de nationaal-
socialistische ideologie van een eigen filosofische aanvangsmythe die van alle
joodse elementen uitgezuiverd is.

Het punt waarop zich de aanval van Caputo richt, Heideggers vraag naar de
'aanvang' van de filosofie, is van eminent belang voor een begrip van zijn filo-
sofie en voor het thema van deze studie. Juist daarom echter heb ik er moeite
mee te blijven staan bij het punt dat Caputo hier wil scoren, dus de univoque
identificatie van Heideggers filosofie met het nationaal-socialisme. Dat Heideg-
ger zou zoeken naar een aanvang waaraan alle 'verval, verdraaiing, oneigenlijk-
heid en derivaat' vreemd zou zijn, mag door Caputo misprezen worden, maar is

' J.D. Caputo, Demythologising Heidegger, Bloomington/Indianapolis 1993,4: "It was
only in the 193Os, in the period of Heidegger's active political engagement with Na-
tional Socialism, that the twofold root of the tradition was pruned to a single root, to a
single, simple incipient (Anfang), a Great Greek Beginning, from which everything
Jewish and Christian, everything Roman, Latin, and Romance, was to be excluded as
fallen, derivative, distortive, and inauthentic. [...] It cannot be forgotten that it was in
the context of the National Socialist seizure of power that Heidegger narrowed down
the beginnings of the West to a single 'Origin' - Anfang and Ursprting - purely Greek,
without Jewish or Christian contamination, and tied the future of the West to the Ger-
man future, to the German capacity for thinking and questioning Being. The first form
of the myth of Being is a political myth tied to a hellish ideology, fully equipped with
robust and quite bellicose Greek gods and their German heirs, in which Heidegger
undertook to produce a thought of Being that was Judenrein, thereby reproducing on
the level of thinking what the Nazis were doing in the streets."
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op grond daarvan nog geen pleidooi voor politieke of raciale zuivering. Ik zal
hieronder proberen de thematiek van de aanva,tg bij Heidegger te interpreteren,
zoals ik die in zijn teksten gevonden heb'.

Op de achtergrond van de aanval van Caputo ligt het probleem van de eva-
luatie van Heideggers politieke opstelling in de dertiger en veertiger jaren. De
belangrijkste vraag is hier niet 6f Heidegger het nationaal-socialisme onder-
steund heeft. De feiten zijn hierover genoegzaam bekend. Van belang is vooral
in welke mate er een relatie bestaat tussen zijn filosofie en de nationaal-socia-
listische beweging. Die relatie is niet pas door kwaadwillige lezers gelegd maar
door Heidegger zelfz. Waar precies de link zit tussen de filosoof en de natio-
naal-socialistische Heidegger, daarover is de literatuur nog niet tot een consen-
sus gekomen. Het grootste probleem is hoe Heidegger in enkele jaren tijd de
omslag heeft kunnen maken van Sei,1 und Zeit, waar het Dasein in zijn eigen-
lijkheid gekenmerkt wordt door solipsisme, naar zijn persoonlijke politieke in-
lijving in een beweging die het volk en de massa, gepersonifieerd in 66n leider,
als centraal referentiepunt heeft. De filosofische aanknopingspunten liggen
waarschijnlijk in Heideggers opvatting van de historiciteit van het Dasein. Een
historiciteit die in Set,1 told Zeit nog formeel blijft, maar die het openlaat zich
aan een concreet Geschick te verbinden3. Buiten het direct filosofische, eerder
psychologisch maar wel in een directe relatie tot zijn filosofie, staat Heideggers
hang naar radicaliteit, zijn onverzoenlijkheid met het alledaagse, met een voort
modderende samenleving waar radicale beslissingen geheel niet op hun plaats
Zun

Vast staat dat Heidegger vanaf het begin  van de dertiger jaren partij kiest
voor het nationaal-socialisme. Vast staat ook dat hij in het kader daarvan het

' Vgl. met name hoofdstuk 4, §3b.
2 Vgl. Safranski, Ein Meister aus Deutschland, Heidegger und seine Zeit, Munchen etc.
1994,276: "Anders ware es gewesen, wenn er sich in das politische Abenteuer gestlirzt
hatte, ohne daB ihm philosophisch dazu etwas eingefallen ware (...). In diesem Falle
hatte er trOtZ seiner Philosophie gehandek oder es waren ihm beim Handeln die philoso-

phischen Sicherungen durchgebrannt. Aber alles dies war es nicht. Es war ihm etwas
Philosophisches zu Hitler eingefallen..."
1 Interessant is hier de herinnering van Lowith aan een gesprek met Heidegger in 1936
in Rome (Mein Leben in Deutschiand vor und nach 1933, ein Bericht, Stuttgart 1986,
57). In reactie op de uitspraak dat Heideggers keuze voor het nationaal-socialisme
geheel in overeenstemming zou zijn met zijn filosofie, geeft LOwith het volgende ant-
woord weer: "Heidegger stimmte mir ohne Vorbehalt zu und fuhrte mir aus, daB sein
Begriff von der 'Geschichtlichkeit' die Grundlage fur seinen politischen 'Einsatz' sei."
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rectoraat van de universiteit van Freiburg op zich neemt in 1933: Zijn engage-
ment met de nationaal-socialistische beweging ging veel verder dan Heidegger
in het postuum verschenen Spiegel-interview en in het eveneens postuum ver-
schenen Das Rektorat  1933/34, Tatsachen  u,id Gedanken voorstelt. De recto-
raatsrede wordt gezien als een poging van Heidegger zich in te voegen in de
nationaal-socialistische ideologiel. Dan moet daarbij meteen opgemerkt worden
dat deze invoeging een invoeging van geheel eigen, zonder meer filosofische
aard is3. En dat blijft een probleem met Heideggers nationaal-socialisnie.
Heidegger was een te zelfbewuste filosoof, dan dat zijn politieke engagement
iets anders zou kunnen betekenen dan dat hij, Heidegger, door zich te engage-
ren, aan die politieke beweging zijn filosofische maat oplegde, en niet anders-
om. Om te weten wat Heideggers nationaal-socialisme inhoudt zullen we dus
studie moeten maken van zijn filosofie, en daarmee zijn we weer terug bij af.

Ik wil in deze studie niet het proces van de evaluatie van Heideggers politie-
ke opstelling navoltrekken. Ik denk dat op de volgende punten consensus be-
staat: 1) Voor, tijdens en na zijn rectoraatsperiode heeft Heidegger de natio-
naal-socialistische beweging in woord en daad ondersteund. 2) Ook van een
handelen in overeenstemming met de racistische ideologie van die beweging
kan hij niet vrijgepleit worden. 3) Ondanks de door hemzelf geclaimde distantie
ten aanzien van de politiek van de NSDAP, in zijn colleges vanaf 1934, heeft
Heidegger zich steeds binnen de manoeuvreerruimte van het toenmalige politie-
ke tij gehouden. Ik zou daaraan twee punten willen toevoegen waarover geen
algemene consensus bestaat maar die mij zeer wel te verdedigen lijken:
1) Ondanks deze aantoonbare betrokkenheid valt een nationaal-socialistische
filosofie in de zin van een ideologisch totalitaire en/of racistischefilosofie niet

aan Heidegger toe te schrijven. Zodat 2) de univoque interpretatie van Heideg-
gers filosofie vanuit de verbinding aan een totalitaire racistische politiek, zoals
hierboven bij Caputo, aan de zaak geen recht doet.

'
Heidegger aan Marcuse: "Zu  1933: ich erwartete vom Nationalsozialismus eine

geistige Erneuerung des ganzen Lebens, eine Aussohnung sozialer Gegensbitze und eine
Rettung des abendlandischen Daseins vor den Gefahren des Kommunismus." (Geci-
teerd bij Hugo Ott, Martin Heidegger, Unterwegs zu seiner Biographie, Frankfurt etc.
1988,136.)
3 Vgl. Hugo Ott, Martin Heidegger, 146 e.v.
1 Karl Lowith schrijft over deze rectoraatsrede: "Verglichen mit den zahllosen Bro-
schuren und Reden, die nach dem Umsturz die gleichgeschalteten Professoren von sich
gaben, ist Heideggers Rede hochst philosophisch und anspruchsvoll, ein kleines Meis-
terwerk an Formulierung und Komposition." (Mein Leben in Deutschland. 33)
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Heidegger is geen filosoof geweest die op de bres heeft gestaan voor al-
gemeen erkende morele - christelijk of humanistisch gefundeerde - waarden.

Zijn politieke keuze is door de geschiedenis veroordeeld. Maar misschien is het
niet eens zijn politieke keuze, maar vooral zijn verraad van vrienden en beken-
den, dat hem als moreel voorbeeld diskwalificeert; dat en zijn pogingen tot
zelfrechtvaardiging die nooit de volledige waarheid vertelden, zodat goedwil-
lende luisteraars altijd weer op een nieuwe teleurstelling konden rekenen.
Nadat de Heidegger-interpretatie zich in eerste instantie weinig van Heideggers
politieke preoccupaties aangetrokken had, is sinds Farias' boek over Heidegger
en het nazisme' de stemming zodanig omgeslagen dat sommige interpreten
achter iedere Heidegger-boom een Hitlertje zien staan. Impliciet zit daarachter
vaak de boodschap dat het aanwijzen van een associatie met het nationaal-
socialisme als zodanig al de filosofische discussie kan besluiten. Ook hier is
wellicht een zuiverheidsstreven aan het werk dat stuk loopt op de complexiteit
van de geschiedenis.

Na de oorlog valt Heidegger terug in een cultureel conservatisme dat in de
naoorlogse samenleving zo mogelijk nog een groter kwaad ziet dan de vooroor-
logse samenleving al was. Met een diep wantrouwen beschouwt hij de ont-
wikkelingen van de moderne westerse samenleving: haar economie, de ontwik-
keling van haar infrastructuur, haar communicatie-media. Ook al schijnt het dat
hij in zijn laatste levensjaren iets milder geworden is (zo vertelt Safranski hoe
hij als oude man bij de buren televisie ging kijkenz), zijn laatste brief, aan zijn
dorpsgenoot Bernhard Welte, getuigt nog van Heideggers diepe zorg om de
Heimat, bedreigd door de techniek: "...er is bezinning nodig over de vraag of en
hoe er in het tijdperk van de vertechniseerde gelijkvormige wereldcivilisatie
noch Hei„iat zijn kan.

„3

De verbinding van filosofie naar politiek bestaat, er ligt een politieke impact in
Heideggers filosofische beschouwingen. Dht de politieke actualiteit in zijn
teksten voortdurend - al is het op de achtergrond - meeklinkt, maakt hem ook
tot een typisch filosoof van de twintigste eeuw. Het zou ook kortzichtig zijn om
weI een politieke betrokkenheid van een filosoof te eisen, maar dan alleen de

juiste, d.w.z. een algemeen aanvaarde. Naar de politieke impact van een filoso-
fie mag en moet gevraagd worden, maar een voortdurende kortsluiting moet

' De Franse vertaling komt uit in 1987.
2 Safranski, Ein Meister aus  Deutschiand, 491.
3 •'...es bedarf der Besinnung, ob und wie im Zeitalter der technisierten gleich formigen
Weltzivilisation noch Heimat sein kann." (Geciteerd bij Safranski, o.c. 496.)
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voorkomen worden. Dat de politieke interpretatie zoals Caputo die geeft, niet
de enig mogelijke is, zal ik met deze studie proberen te laten zien.
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§3. Heidegger tegen de metafysica?

Nog een ander terugkerend motief in de Heidegger-receptie is het beeld van
Heidegger als een vijand van de metafysica. Opnieuw heeft Heidegger zelf alle
aanleiding gegeven tot dit beeld. Zo bijvoorbeeld in het volgende citaat: "Het
mensdom van de metafysica is van de nog verborgen waarheid van het zijn
uitgesloten. Het werkende dier is aan de roes van zijn maaksels overgeleverd,
om zichzelf te verscheuren en in het nietige niets te vernietigen"'. Voor filoso-
fen die zich met de metafysische traditie identificeren kan een dergelijke uit-
spraak opgevat worden als een regelrechte oorlogsverklaring. Heidegger ont-
zegt hier aan 'de metafysica' het vermogen om het zijn in zijn waarheid te
denken. Niet alleen dat, maar de metafysica heeft in het vergeten van het zijn
een hoofdrol gespeeld. Als onze tijd een tijd is die naar zijn wezen als 'nihilis-
tisch' gekenschetst kan worden, dan niet als een 'post-metafysisch' tijdperk,
maar juist als een consequentie van 'de metafysica': "De metafysica vraagt niet
naar de waarheid van het zijn zelf. [...] De metafysica heeft deze vraag niet
alleen maar tot nog toe niet gesteld. Deze vraag is voor de metafysica als meta-
fysica ontoegankelijk. Nog wacht het zijn erop, dat Het zelf voor de mens
denkwaardig wordt."2 DE metafysica zou het zijn niet gedacht hebben en niet
hebben kunnen denken. Daarom geldt: "De „tetafysica is als zoda,zig het eigen-
lijke nihilisme. „3

Wanneer we uitgaan van dit soort uitspraken van Heidegger schijnt duidelijk
te zijn dat het in het denken van Heidegger gaat om een venverping van de
metafysica4. Een discussie over Heideggers verhouding tot de metafysica waagt

' "Dem Menschentum der Metaphysik ist die noch verborgene Wahrheit des Seins
verweigert. Das arbeitende Tier ist dem Taumel seiner Gemachte Oberlassen, damit es
sich selbst zerreiBe und in das nichtige Nichts vernichte." ('Oberwindung der Metaphy-
sik', VuA, 73)
1 "Die Metaphysik fragt nicht nach der Wahrheit des Seins selbst. [...] Diese Frage hat
die Metaphysik nicht nur bisher nicht gestellt. Diese Frage ist die Metaphysik als
Metaphysik unzuglinglich. Noch wartet das Sein, daB Es selbst dem Menschen denk-
wurdig werde." ('Brief uber den Humanismus', WEG, G.A. 9,322)
3 6

Die Metaphysik ist als solche der eigentliche Nihilismus." 'Die Seinsgeschichtliche
Bestimmung des Nihilismus', N II, G.A. 6.2,316.
4 Bijvoorbeeld Joseph Van de Wiele, 'De metafysica en het godsprobleem, een gesprek
met Martin Heidegger', 176: "Omdat de metafysica vertegenwoordigd wordt door een
afgeleide, onware en inauthentieke ontologie, verwerpt Heidegger de term 'metafysica'
met de bedenking dat de metafysica door haar eigen geschiedenis in diskrediet gebracht
is."
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zich dan ipso facto in een polemiek, een strijdvraag. Desalniettemin zijn er
redenen genoeg om dit beeld van 'Heidegger tegen de metafysica' te nuance-
ren. Heideggers begrip van metafysica is voortdurend in ontwikkeling. Ik zal
proberen deze ontwikkeling kort te schetsen.

a. Heidegger als metafysicus

In eerste instantie omvat Heideggers begrip van metafysica ook de transcen-
dentaal-filosofie en de fundamentaal-ontologie, dus Heideggers eigen filosofie
in zijn hoofdwerk Sei,1 u,id Zeit. Als we Heideggers positie t.o.v. de metafysica
aan de hand van zijn hoofdwerk mogen bepalen (zoals de positie van Kant aan
de hand van zijn Kritik der reinen Vernu,ift en de positie van Hegel aan de hand
van de Wissenschaft der Logik) dan zouden we Heidegger mogen karakterise-

ren als nietafysicits. Weliswaar vinden we deze zelfbepaling niet in Sein und
Zeit maar als het ware retrospectief in zijn studie over Kant en het probleem
van de metafysica. Daar duidt hij Kants transcendentaal-filosofie als fundamen-
taal-ontologie, d.w.z. een onderzoek naar de voorwaarden van de ontologie, i.e.
de metafysica. Het probleem van de metafysica stellen is de vraag stellen naar

deze mogelijkheidsvoorwaarden'. Nu is het de vraag of dit onderzoek naar de
mogelijkheidsvoorwaarden van de metafysica binnen of buiten de metafysica
valt. Heidegger antwoordt: het gaat hier om een fundering die zel f de meta-
fysica uitmaakt. Wat Kant zelf in zijn Kritik der rei,ie,i vemu,ift aanduidt als

metafysica, waarvan hij de mogelijkheidsvoorwaarden onderzoekt, is dat wat
traditioneel onder de term metapliysica specialis werd gevat. De vraag naar de
mogelijkheidsvoorwaarden van de metaphysica specialis is datgene wat van
oudsher onder de termmetaphysica generalis werd gevat: het onderzoek naar
het zijnsverstaan dat de mogelijkheidsvoorwaarde is van het kennen van de

zijnden, en dit onderzoek is precies ontologie. Kants fundering van de meta-
fysica heeft dus zelf een metafysische zin: "Fundering van de metafysica in
haar geheel betekent de onthulling van de inwendige mogelijkheid van de onto-

' "Die folgende Untersuchung stellt sich die Aufgabe, Kants Kritik der reinen Vernunft
als eine Grundlegung der Metaphysik auszulegen, um so das Problem der Metaphysik
als das einer Fundamentalontologie vor Augen zu stellen.
Fundamentalontologie heiBt diejenige ontologische Analytik des endlichen Menschen-
wesens, die das Fundament fUr die zur 'Natur des Menschen gehorige' Metaphysik
bereiten soil. Die Fundamentalontologie ist die zur Ermoglichung der Metaphysik
notwendig geforderte Metaphysik des menschlichen Daseins." (KPM, G.A. 3, 1)
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logie. Dat is de echte, immers metafysische (op de metafysica als het enige
thema betrokken) zin van wat onder de titel van de 'Copernicaanse wending'
van Kant voortdurend verkeerd geYnterpreteerd wordt. .1

Heidegger maakt een vergelijking met de fundering van een gebouw. In dat
geval bedoelt hij met fundamentaal-ontologie niet het leggen van de fundamen-
ten in de grond, d.w.z. een voorafgaande en in die zin buitenliggende fundering,
maar het ontwerp van het gehele bouwplan: het bouwplan is funderend omdat
het de grondslagen aangeeft waarnaar gebouwd wordt. Net zo betreft de funda-
mentaal-ontologie niet een losstaande voorvraag, maar 'de concrete bepaling
van het wezen van de metafysica'2. Met deze analyse lijft Heidegger - al dan
niet terecht - Kant in zijn eigen fundamentaal-ontologische vraagstelling in.
Maar tegelijk geeft hij hier onomwonden aan: fundamentaal-ontologie is een
funderende olit(,logie en valt dus onder datgene wat traditioneel de i,ietaphysica
ge,ieralis heet.3

Deze lijn laat zich doortrekken tot en met de inleiding in de metafysica van
1935. Heidegger werkt daar vanuit de vraag: 'Waarom is eigenlijk zijnde en
niet veeleer niets?' Deze vraag is, aldus Heidegger in 1935, de metafysische
grondvraag: "De door ons als in rangorde eerste aangeduide vraag 'waarom is
eigenlijk zijnde en niet veeleer niets?' is (...) de metafysische grondvraag.
Metafysica geldt als de naam voor het bepalende midden en de kern van alle
filosofie.'.4 Pas later heeft Heidegger in de tekst een distantie ten opzichte van
zijn identificatie met de metafysische vraagstelling ingebouwd. Deze passages
zijn in vierkante haakjes in de tekst ingevoegd. Op de boven aangehaalde passa-

ge laat Heidegger tussen haakjes volgen:
646

Zijnsvraag' betekent naar de gebrui-

kelijke interpretatie: vragen naar het zijnde als zodanig (metafysica). 'Zijns-
vraag' betekent echter vanuit Sein und Zeit gedacht: vragen naar het zijn als

'
"Grundlegung der Metaphysik im ganzen heiBt Enthullung der inneren Moglichkeit

der Ontologie. Das ist der echte, weil metaphysische (auf die Metaphysik als das ein-
zige Thema bezogene) Sinn dessen, was unter dem Titel der 'Kopernikanischen Wen-
dung' Kants stiindig miBdeutet wird." (0.c. 12)
2 ,

Grundlegung der Metaphysik als Entwerfen des Bauplans ist (...) die architektonische
Umgrenzung und Auszeichnung der inneren Moglichkeit der Metaphysik, d.h. die
konkrete Bestimmung ihres Wesens." (0.c. 2)
1 Daarmee wil ik niet uitsluiten dat er andere definities van metafysica mogelijk zijn, die
Heideggers definitie als ontoereikend zouden kunnen aanwijzen. Het gaat me hier
slechts om zijn filosofisch zelfbewustzijn.
4 "Die von uns als rangmaBig erste gekennzeichnete Frage: 'Warum ist Uberhaupt
Seiendes und nicht vielmehr Nichts?' ist daher die metaphysische Grundfrage. Meta-
physik gilt als der Name fur die bestimmende Mitte und den Kern aller Philosophie."
(EidM, G.A. 40, 19/20)
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zodanig. Deze betekenis van de titel is ook inhoudelijk en taalkundig de juiste;
want de 'zijnsvraag' in de zin van de metafysische vraag naar het zijnde als
zodanig vraagt juist niet thematisch naar het zijn. Dit blijft vergeten."' Hier
heeft Heidegger dus een nieuw begrip van metafysica gewonnen. De metafysica
is geworden tot term voor de filosofie voorzover ze niet doordringt tot de zijns-

vraag, d.w.z. Heideggers vraagstelling. Maar in 1935 is deze tegenstelling nog
niet aan de orde. Op zijn eigen manier wil hij juist het metafysische vragen
ontwikkelen. Daarbij is zijn oorspronkelijke orientatie op algemene wijsgerige
voorwaarden van de metafysica verschoven naar haar historische voorwaarden.
In Set,i mid Zeit is ook al sprake van de historiciteit (Geschiclitlichkeit) van het
Dasein, maar hier wordt die historiciteit nog formeel genomen, als de tijdelijk-
heid van de existentie als zodanig. De concrete geschiedenis, de betekenis van
deze tijd, de moderne tijd, met precies haar problemen en waarheid, en van
vorige tijden waarin deze tijd haar oorsprong vindt, staat hier nog niet ter dis-
cussie. Vragen naar de voorwaarden van de metafysica is dus in Sein und Zeit
vragen naar de constitutie van het Dasein als zodanig, zij het ook als tijdelijke
existentie. In Sein unci Zeit is metafysica niet mogelijker of onmogelijker voor
het twintigste-eeuwse Dasein dan voor het Middeleeuwse. Allengs radicaliseert
het probleem zich echter. De mogelijkheidsvoorwaarden van de metafysica lig-
gen in de inleiding tot de metafysica niet meer in een antropologische constan-
te. Deze mogelijkheidsvoorwaarden eisen mensen op, die de metafysica in haar
mogelijkheid waar moeten maken. Heidegger kan dat tamelijk activistisch zeg-
gen, in termen van strijd: "De strijd ontwerpt en ontwikkelt pas het on-gehoor-
de, tot nog toe on-gezegde en on-gedachte. Deze strijd wordt dan door mensen
die iets tot stand brengen, dichters, denkers, staatsmannen gedragen. Als een
blok werpen zij het werk tegen het overweldigende heersen [ das iibenvaltige,1-
de Walte,12 1 op en dwingen de daarmee geopende wereld in deze ban. Met dit
werken komt het heersen ['das Walten], de (fl,Glg. pas in het aanwezige tot

1 ".
Seinsfrage' meint nach der gelitufigen Deutung: Fragen nach dem Seienden als

solchem (Metaphysik). 'Seinsfrage' heiBt jedoch von 'Sein und Zeit' her gedacht:
Fragen nach dem Sein als solchem. Diese Bedeutung des Titels ist auch die sachlich
und sprachlich gematle: denn die 'Seinsfrage' im Sinne der metaphysischen Frage nach
dem Seienden als solchemfragt gerade nicht thematisch nach dem Sein. Dieses bleibt
vergessen." (0.c. 21)
2 Bedoeld is een Duitse aanduiding voor het Griekse 'q)0( %'' dat we heel mooi met
'natuur' zouden kunnen vertalen, ware het niet dat Heidegger deze vertaling juist als
ontoereikend heeft afgezworen (0.c. 15). Zie voor deze vertaal-problematiek onder,
hoofdstuk 4, §2.
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stand. Het zijnde wordt nu pas als zodanig zijnde."' Twee dingen worden hier
duidelijk. Ten eerste: de ervaring van het zijn, hier onder de Griekse titel
(POOLG, is niet algemeen, maar behoort toe aan die individuen die men daaraan
herkent dat zij, door deze ervaring gedragen, iets bijzonders tot stand brengen.
Ten tweede: in die gevallen waarin de ervaring van het zijn manifest wordt,
heeft zij het primaat op de aanwezigheid van het zijnde. Wat dus in de filosofi-
sche traditie vaak als eerste gegeven wordt gesteld, dat zijnde is, wordt hier als
secundair gepresenteerd: dat zijnde is - d.w.z. dat de dingen als zijnde, in hun
zijn, manifest zijn - hangt af van een voorafgaande ervaring van het zijn, van
waaruit het zijnde tot sta,id wordt gebracht. Dit is echter een mogelijkheid die
slechts sommigen ten deel valt.

De manifestatie van het zijn voltrekt zich in de geschiedenis van mensen:
dat zijnde is, hangt af van hoe het zijn in de mensenwereld ontsloten wordt. Die
geschiedenis is geen gladde opeenvolging van tijden, maar is een geschiedenis
die steeds in grote momenten ge„iaakt wordt, door dichters, denkers en staats-
mannen. Als dit zo is, dan kunnen in die geschiedenis ook hoofdmomenten on-
derscheiden worden. De metafysica heeft niet alleen historische voorwaarden,
voorwaarden in de historiciteit van het Dasein, maar is zelf een historisch feno-
meen. En hier is dan een omslag mogelijk: op het moment dat we de metafysica
gaan beschouwen als 6dn van de producten van de scheppende geestkracht van
mensen, Edn van de wijzen waarop het zijn als het ware in de zijnden gedwon-
gen wordt, dan is de vraag naar het zijn zelf dat zo in de „ietabsica gestalte
heeft gekregen nog weer iets anders. Die vraag komt dan buiten de metafysica
te liggen.

' "Der Kampf entwirft und entwickelt erst das Un-erhorte, bislang Un-gesagte und Un-
gedachte. Dieser Kampf wird dann von den Schaffenden, den Dichtern, Denkern,
Staatsm:innern getragen. Sie werfen dem liberwaltigenden Walten den Block des Wer-
kes entgegen und bannen in dieses die damit eroffnete Welt. Mit diesen Werken kommt
erst das Walten, die (1}lioll, im Anwesenden zum Stand. Das Seiende wird jetzt erst als
solches seiend." (0.c. 66)
In zijn naoorlogse werk zal Heidegger de noodzakelijke inzet van de mens eerder
uitdrukken in termen van ontvankelijkheid. Vergelijk hier deze passage uit 1955: "Das
besinnliche Denken verlangt bisweilen eine hOhere Anstrengung. Es erfordert eine
langere Einubung. Es bedarf einer noch feineren Sorgfalt als jedes andere echte Hand-
werk. Es muB aber auch warten konnen wie der Landmann, ob die Saat aufgeht und zur
Reife kommt." (GEL, 13)
Beide mogelijkheden, activisme en ontvankelijkheid, zijn gegeven in de term die Hei-
deggerin Sein und Zeit kiest, Entschlossenheit: men kan het vertalen als vastbesloten-

lieid, maar ook letterlijk als ontslotenheid.
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b. Verandering van positie vanaf 1936/37

Exemplarisch vinden we Heideggers verandering van positie in het in 1949
geschreven  voorwoord bij  zijn  inaugurale rede van  1929,  Was ist Metaphysik?,
getiteld: De dating izaar de grond van de metafysica'. Heidegger begint aldus:
"Descartes schrijft aan Picot, die de Principia Philosophiae in het Frans vertaal-
de: Zo is het geheel van de filosofie als een boom, waarvan de wortels de meta-
fysica zijn, de stam de fysica is, en de takken die aan de stam ontspruiten zijn
alle andere wetenschappen (...). Wij vragen, om bij dit beeld te blijven: in
welke bodem vinden de wortels van de boom van de filosofie hun houvast? [...]
Wat is de metafysica, bezien vanuit haar grond? Wat is - grondig gevraagd -
metafysica uberhaupt?"2 Wanneer we voorbijzien aan het verschil in terminolo-
gie dan staat hier niets anders dan wat Heidegger met zijn fundamentaal-onto-

logie voor ogen stond: hij vraagt nog steeds naar defundamentainetaphysicae,
de 'grond' van de metafysica. Het verschil in terminologie is echter wel cru-
ciaal voor Heideggers verhouding tot 'de metafysica'. Descartes duidt de meta-

fysica als de wortels van de filosofie, en Heidegger vraagt naar de grond waarin
deze wortels wortelen: Heideggers vragen liggen nu bijgevolg dEn stap voorbij
de metafysische vragen. Precies dat wat hij in Kant und das Probleni der Meta-
physik uitdrukkelijk stelde, dat een fundamentaalontologie als funderende onto-
logie behoort tot de ontologie zelf, en dus tot de metafysica, sluit hij nu uit:
"Een denken dat de waarheid van het zijn denkt, neemt geen genoegen meer
met de metafysica; maar het denkt ook niet tegen de metafysica. Het trekt, om
bij het beeld te blijven, de wortel van de filosofie niet uit. Het spit hem de
grond en ploegt hem de bodem. De metafysica blijft het eerste van de filosofie.

' 'Der Ruckgang in den Grund der Metaphysik.' De vertaling van Ruckgang met dating
lijkt misschien geforceerd, maar is vanuit de normale betekenis van het Duitse woord
gegeven:

'
Verminderting, Abnahme von etw.. einen merklichen R. an Besuchern,

Geburten, Krankheiten zu verzeichnen haben; die Kriminalitat ist im Ruckgang begrif-
fen.' (Duden)
1„Descartes schreibt an Picot, der die Principia Philosophiae ins Franzosisch uber-
setzte: Ainsi toute la Philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la Mdta-
physique, le tronc est la Physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les
autres sciences (...). Wir fragen, um bei diesem Bild zu bleiben: In welchem Boden
finden die Wurzeln des Baumes der Philosophie ihren Halt? [...] Was ist die Metaphy-
sik von ihrem Grund her gesehen? Was ist im Grunde uberhaupt Metaphysik?" (WEG,
G.A. 9,365)
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Het eerste van het denken bereikt ze niet."' Let weI: ook nu nog gaat het Hei-
degger er niet om het falen of de onmogelijkheid van de metafysica aan te
tonen, maar nog steeds om de metafysica als zodanig mogelijk te maken. Een

dergelijk onderzoek naar de grond waarin de metafysica wortelt moet zich ech-
ter van de titels die bi,inen de metafysica functioneren losmaken. Heidegger
denkt hier op de eerste plaats aan Sei,1 und Zeit dat hijzelf aanduidde als een
' fundamentaal-ontologie': "De titel ' fundamentaal-ontologie' suggereert dat het
denken dat probeert de waarheid van het zijn te denken, en niet zoals alle onto-
logie de waarheid van het zijnde, als fundamentaal-ontologie zelfs nog steeds
een soort ontologie zou zijn. Dat terwijl het denken aan de waarheid van het
zijn als de daling in de grond van de metafysica het bereik van de ontologie al
bij de eerste stap verlaten heeft.'.2

Zo lijkt het erop dat Heideggers veelbesproken kritiek op de metafysica
allereerst voortkomt uit een ander zelfbewustzijn. Heidegger wil zich van zijn
transcendentaal-filosofische achtergrond distantieren. De discontinuYteit met
deze filosofische richting is dan ook reeel, voorzover Heidegger inderdaad de

'grond' van de metafysica niet meer zoekt in de richting van de subjectieve
mogelijkheidsvoorwaarden a priori. Maar afgezien van die bijzondere invulling
- die toch niet de enig mogelijke is - is het moeilijk in te zien waarom termen
als 'fundamentaal-ontologie' en 'transcendentaal-filosofie' niet meer van toe-
passing zijn op hetgeen dat Heidegger beoogt. Otto Duintjer schrijft over deze
kwestie: "...hoewel het thema van de transcendentale traditie uitdrukkelijk als
begrensd wordt onderkend [door Duintjer], en hoewel belangrijke aspecten van
de transcendentale methode rechtstreeks uit deze beperktheid blijken voort te
komen -, kan toch niet worden gezegd dat er geen enkele verwantschap meer
zou bestaan tussen zijnsbedenken en transcendentale filosofie. Indien dat het

' "Ein Denken, das an die Wahrheit des Seins denkt, begnugt sich zwar nicht mehr mit
der Metaphysik: aber es denkt auch nicht gegen die Metaphysik. Es reiBt, um im Bild zu
sprechen, die Wurzel der Philosophie nicht aus. Es grabt ihr den Grund und pflilgt ihr
den Boden. Die Metaphysik bleibt das Erste der Philosophie. Das Erste des Denkens
erreicht sie nicht." (Inleiding bij 'Was ist Metaphysik?', WEG, G.A. 9,367)
2 -Der Titel 'Fundamentalontologie' legt namlich die Meinung nahe, das Denken, das
die Wahrheit des Seins zu denken versucht und nicht wie alle Ontologie die Wahrheit
des Seienden, sei als Fundamentalontologie selbst noch eine Art von Ontologie. In-
dessen hat das Denken an die Wahrheit des Seins als der Rtickgang in den Grund der
Metaphysik den Bereich aller Ontologie schon mit dem ersten Schritt verlassen." (0.c.
380)
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geval zou zijn, zou de terminologie van de eerdere Heidegger geheel en al op
misverstand berusten. .1

Metafysica wordt voor Heidegger tot een woord voor de filosofie die precies
het omgekeerde perspectief heeft van zijn eigen denkbeweging, niet gericht op
het zijn maar met de blik op het zijnde: "...de metafysica antwoordt nergens op
de vraag naar de waarheid van het zijn omdat zij deze vraag nooit stelt. Zij
vraagt niet omdat zij het zijn alleen maar denkt voorzover zij het zijnde als

9,)zijnde voorstelt. - Opnieuw gaat het hier, bij deze twee verschillende vraagstel-
lingen, op de eerste plaats om een ontwikkeling in Heideggers eigen denken die
algemeen aangeduid wordt als die Kehre: het gaat daarbij om het streven de
zijnsvraag niet meer vanuit een funderend zijnde (namelijk het Dasein) aan te
gaan maar vanuit het zijn zelf. We kunnen hier denken aan het probleem van de
a priori godsbewijzen. We zien hier bij Heidegger een vergelijkbare passie: het
eerdere vanuit het eerdere te verstaan, of althans, wanneer dat niet gaat, ons er-
van bewust te zijn dat datgene waarbij we kennelijk moeten beginnen, het
zijnde, toch niet het eerste komt. Daarbij hoopt Heidegger het geheel van de
wijsgerige traditie vanuit een oorspronkelijkere vraagstelling anders te kunnen
begrijpen. In het kort: in de traditie van de filosofie heeft men altijd nog de
vraag naar het zijn opgevat als  'zijn van het zijnde'. Gegeven is het zijnde (het
eerdere), en van daaruit wordt het zijn tot vraag. Maar is niet het zijn het oor-
spronkelijker gegevene? Is niet pas vanuit een verstaan van het zijn de uitspraak
mogelijk dat zijnde is? Dan moet een werkelijk stellen van de zijnsvraag het
dominante perspectief vanuit het zijnde opgeven. 'Zijnsdenken' en 'metafysica'
komen tegenover elkaar te staan. "Ieder zich verhouden tot het zijnde getuigt
van een weten van het zijn, tegelijk echter van het onvermogen uit zichzelf in
de wet van de waarheid van dit weten te staan. Deze waarheid is de waarheid
over het zijnde. De metafysica is de geschiedenis van deze waarheid. Zij zegt
wat het zijnde is doordat ze de zijndheid van het zijnde tot begrip brengt. In de
zijndheid van het zijnde denkt de metafysica het zijn, zonder echter in haar
denkwijze de waarheid van het zijn te kunnen bedenken.„3

' Duintjer, De praag naar het transcendentale. vooral in verba,id met Heidegger en
Kant, 329.
2.. ...die Metaphysik antwortet nirgends auf die Frage nach der Wahrheit des Seins, weil
sie diese Frage nie fragt. Sie fragt nicht, weil sie das Sein nur denkt, indem sie das
Seiende als das Seiende vorstellt." (Inleiding bij 'Was ist Metaphysik?', WEG, G.A. 9,
370)
1 "Alles Verhalten zum Seienden bezeugt (...) ein Wissen vom Sein, zugleich aber das
Unvermogen, von sich aus im Gesetz der Wahrheit dieses Wissens zu stehen. Diese
Wahrheit ist die Wahrheit Uber das Seiende. Die Metaphysik ist die Geschichte dieser
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Een interessante vraag is wanneer Heideggers houding ten aanzien van de
metafysica precies omgegaan is. Ik denk dat deze omslag vrij precies te dateren

is, namelijk in de jaren 1936/37. Zoals gezegd noemt Heidegger in zijn inlei-
ding in de metafysica van 1935 de vraag van Leibniz 'Waarom is eigenlijk zijn-
de en niet veeleer niets?', de grondvraag van de metafysica, en hij voegt zich in
deze vraagstelling in. In het zomersemester van 1936 geeft Heidegger college
over Schelling. Nu stelt hij niet meer de grondvraag van de i,ietafysica maar de
grondvraag van de filosofie. Als grondvraag van de filosofie geeft hij aan: de
vraag naar de waarheid of de zin van het zijn. Hij zet deze vraag af tegen de
vraag die de filosofie vanaf Aristoteles geleid heeft, de vraag naar het zijnde als
zijnde'. In het wintersemester 1936/37 heeft hij, in een college over Nietzsche
getiteld 'Der Wille zur Macht als Kunst', de twee onderscheiden wijzen van
vragen in schema gebracht: "De vraag gaat uit naar wat het zijnde is. Deze
overgeleverde 'hoofdvraag' van de filosofie noemen wij de 'leidvraag'. Maar
zij is pas de voorlaatste vraag. De laatste en d.w.z. eerste luidt: wat is het zijn
zelf. Deze allereerst te ontwikkelen en te begronden vraag noemen we de
'grond-vraag' van de filosofie, omdat de filosofie in deze vraag pas de grond
van de zijnden en tegelijk haar eigen grond ondervraagt en zich begrondt. Deze

„2vraag bleef aan Nietzsche net als aan de hele geschiedenis voor hem vreemd.

Wahrheit. Sie sagt, was das Seiende sei, indem sie die Seiendheit des Seienden zum
Begriff bringt. In der Seiendheit des Seienden denkt die Metaphysik das Sein, ohne
doch in der Weise ihres Denkens die Wahrheit des Seins bedenken zu konnen." (Na-
woord bij 'Was ist Metaphysik?' (1943), WEG, G.A. 9,304) Voor een uitwerking van
Heideggers Kehre, zie onder, hoofdstuk 4, met name §la en 3c.
' "Die Wahrheit des Seyns, dasjenige, was Seyn in seinem Wesen ilberhaupt offen und
demzufolge verstehbar macht, nennen wir den 'Sinn' des Seyns. Und die Frage danach
ist die Grundfrage der Philosophie Uberhaupt, solange Philosophie Uberhaupt ist als die
Frage, was das Seiende sei. (Die Grundfrage auf dem Grunde, auf dem wir heute
stehen.) Die Frage nach der Wahrheit des Seyns ist wesentlich ursprunglicher als die
Frage des Aristoteles und der Spateren. Aristoteles erst machte die schon immer gefrag-
te Frage der Philosophie ausdrucklich und zwang sie in die Formel, was das Seiende als
Seiendes sei. 1...1 Aber ebenso offen liegt fur den, der sehen will, daB eine noch ur-
spriinglichere Frage notwendig - eine Not geworden ist. Wir fragen weiter zuruck nach
der Wahrheit des Seyns." (SWF, G.A. 42,110)
2 6Die Frage steht darnach, was das Seiende sei. Diese uberlieferte 'Hauptfrage' der
abendlandische Philosophie nennen wir die 'Leitfrage'. Aber sie ist nur die vorletzte
Frage. Die letzte und d.h. erste lautet: Was ist das Sein selbst? Diese allererst zu entfal-
tende und zu begrundende Frage nennen wir die 'Grund-frage' der Philosophie, weil in
ihr die Philosophie erst den Grund des Seienden und zugleich ihren eigenen Grund
erfragt und sich begrUndet. Sie blieb Nietzsche ebenso wie der ganzen Geschichte vor
ihm fremd." (N-Ku, G.A. 43,78/79)
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Nu breekt Heideggers vraagstelling dus met het geheel van de geschiedenis van
de filosofie. In het zomersemester van 1937 volgt het college 'Nietzsches meta-

physische Grundstellung im abendlandischen Denken, die ewige Wiederkehr
des Gleichen'. Over de samenhang van de beide Nietzsche-colleges schrijft
Heidegger: "De leidvraag en haar stelsel, en daarmee haar volledig wetende en
bewuste voltrekking, is pas mogelijk als ze al teruggenomen is in een oorspron-

kelijker vraag - ja van daaruit kan de vraag:  wat is het zijnde, pas als de leid-
vraag en de grondgestalte van de voorafgaande meta-fysica uitgelegd en opge-
steld worden."' Hier dus de identificatie 'vraag naar het zijnde - leidvraag -
metafysica'. Gedateerd mei  1937.  Let op dat ook hier bij Heidegger een duide-
lijke positieve betrekking tot de metafysica te zien is. Pas vanuit de grondvraag
wordt een bewuste voltrekking van het metafysische vragen mogelijk. Desal-
niettemin heeft de grondvraag een andere en oorspronkelijkere richting.

Voorzover Heidegger in zijn latere werk de term 'metafysica' gaat gebrui-

ken voor de wijze waarop het zijnde in zijn zij,idheid tot begrip is gebracht,
verlegt zich zijn eigen vraagstelling van het zoeken naar een oorspro,ikelijkere
„ietafysisclie \,raagstelling, naar het zoeken naar de oorsprong \,6,1 de metafysi-
sche vraagstellingl. Nog steeds is Heidegger hier dus sterk op de metafysica en
haar vragen betrokken. En nog steeds is er hierbij geen sprake van een kritiek
op de meta«A,sica in de zin van een afwijzing: "De absolute metafysica [Heideg-
ger doelt hier op de filosofie van Hegel die hij beschouwt als de voltooiing van
de metafysica] behoort met haar omkeringen door Marx en Nietzsche in de ge-
schiedenis van de waarheid van het zijn. Wat daaruit stamt, kan niet door weer-
leggingen geraakt of zelfs opgeheven worden. Het laat zich alleen opnemen,
doordat zijn waarheid priller in het zijn wordt beschermd en aan de invloeds-
sfeer van een slechts menselijk menen wordt onttrokken. Alle weerleggen is

a "Die Leitfrage und ihr Geflige, und damit ihr vollstandig wissender und wissentlicher
Vollzug, ist erst moglich, wenn sie bereits zuruckgenommen ist in eine ursprunglichere
Frage - ja von da aus kann die Frage:  was ist das Seiende, erst als die Leitfrage und die
Grundgestalt der bisherigen Meta-physik ausgelegt und aufgestellt werden." (0.c. 285)
2 Over de strijd om de definitie van 'metafysica', en de manier waarop Heidegger zich
in dit dispuut beweegt, heb ik een artikel geschreven onder de titel 'Heidegger en het
probleem van de metafysica'. Dit artikel zal verschijnen in een bundel van de vakgroep
filosofie van de Theologische Faculteit Tilburg over de metafysica.
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dwaasheid op het niveau van het wezenlijke denken."3 Waar ligt dan Heideg-
gers probleet,i met de metafysica'l

Heidegger gaat de metafysica historischer begrijpen, namelijk als de basis-

positie waaronder de mensen steeds hun werkelijkheid zijn aangegaan. Alle
verdere historische ontwikkelingen, politiek, cultureel, wetenschappelijk en
maatschappelijk, zijn als afgeleiden van deze metafysische basispositie te be-

grijpen. Metafysica wordt tot woord dat de meest elementaire posities aanduidt
van waaruit een bepaalde tijd en cultuur maar is wat zij is. Het is de ether
waarin de mensen van een bepaalde tijd zich bewegen, datgene waardoor zij
maar zijn wat ze zijn, en dat daarom het moeilijkst zichtbaar te maken is. Daar-
bij zijn alle tijden verschillend en vanuit een verschillende achtergrond te be-
grijpen, maar er is in het geheel van de westerse geschiedenis ook een door-
lopende lijn van de oude Grieken tot op heden. Onze tijd kan maar begrijpelijk
gemaakt worden vanuit het geheel van haar geschiedenis, en dit geheel kan
Heidegger aanduiden als de geschiedenis van de metafysica. Als in de metafy-
sica de waarheid van het zijn tot uitdrukking komt, dan betekent dat niet slechts
een filosofische waarheid, maar een waarheid die het inbegrip is van alle we-
zenlijke historische beslissingen: Nu, voor de moderne tijd betekent dat: de
moderne metafysica is verbonden met de wetenschap, die haar a priori's oplegt
aan de haar verschijnende werkelijkheid, die slechts dat in haar berekening
verdisconteert wat vanuit haar perspectief in beeld kan komen. Zij is verbonden
met de ontwikkeling van de moderne techniek die weliswaar haar macht steeds
uit weet te breiden, maar in een rusteloosheid die geen maat of halt weet te
houden. Zij is verbonden met de ontwikkeling van gerationaliseerde maatschap-
pelijke systemen, die de maatschappij willen inrichten zoals een fysicus zijn
laboratorium. Algemeen is de moderne metafysische grondpositie de wortel van
die constellatie die Heidegger aanduidt als 'het moderne wereldbeeld'.  Het
geheel van de moderne westerse constellatie duidt Heidegger aan als Machen-

1 46Die absolute Metaphysik gehort mit ihren Umkehrungen durch Marx und Nietzsche
in die Geschichte der Wahrheit des Seins. Was aus ihr stammt, 13Bt sich nicht durch
Widerlegungen treffen oder gar beseitigen. Es li:Bt sich nur Aufnehmen, indem seine
Wahrheit anflinglicher in das Sein selbst zurtickgeborgen und dem Bezirk einer bloB
menschlichen Meinung entzogen wird. Alles Widerlegen im Felde des wesentlichen
Denkens ist tOricht." ('Brief uber den Humanismus', WEG, G.A. 9,336)
2 66 In der Metaphysik vollzieht sich die Besinnung auf das Wesen des Seienden und eine
Entscheidung uber das Wesen der Wahrheit. Die Metaphysik begrtindet ein Zeitalter,
indem sie ihm, durch eine bestimmte Auslegung des Seienden und durch eine bestimm-
te Auffassung der Wahrheit den Grund seiner Wesensgestalt gibt.- ('Die Zeit des Welt-
bildes', H, G.A. 5,75)
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schaft, waarin het werkwoord niachen duidt op wat wij in het Nederlands (en
misschien in navolging van Heidegger?) 'de maakbaarheid van de moderne
samenleving' noemen, maar wat in het Duits zoiets betekent als kitiperij - de
betekenis die oorspronkelijk ook in het Nederlandse woord niakelaardij ligt.

Metafysica is de naam voor de onderliggende constante die de geschiedenis van
het westerse denken naar dit punt heeft gevoerd, die in de moderne 'kuiperij'
uitloopt. Het is de inhoudelijke bepaling die de geschiedenis van de westerse
filosofie als eenheid bepaalt'. Van die metafysische grondpositie is het meest
wezenlijke het vergeten van het zijn, en daarin is zu weer de resultante van het
geheel van de geschiedenis van het westerse denken: een geschiedenis die het
zijn ten gunste van de aanschouwing van het wezen van de zijnden vergeten isi.

Vanuit deze achtergrond is het begrijpelijk hoe Heidegger tot zijn schrillere
uitspraken over het mensdom van de 1,1etafysica kan komen, maar ook alleen
tegen deze achtergrond. Als zijn desavoueringen van 'de metafysica' van zijn
latere jaren in het filosofische debat hernomen worden als veroordeling van
mensen die uberhaupt metafysische vragen stellen - vragen naar zin, eenheid,
het zijnde als zodanig, God - dan wordt de hele zaak onzinnig: een dergelijke
afwijzing van de metafysica zou op de eerste plaats Heidegger zelf treffen, die
in zijn hele wijsgerige loopbaan deze vragen nooit heeft losgelaten'.

Om de reden van de ontwikkeling in de verhouding van Heidegger tot de meta-
fysica, zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de term als zodanig, is de
term 'metafysica' bij Heidegger m.i. niet erg waardevol als discriminatief

'

Zie Ludwig Heyde, 'Filosofie voorbij de grenzen van de politiek', Tijdschrift voor
Filosofie 55. nr. 1, 1993,89 e.v.
2 Vgl. de inleiding bij 'Was ist Metaphysik?', WEG, G.A. 9,371: "Wie aber, wenn das
Ausbleiben dieses Bezugs Ivan het zijn tot het 'mensenwezen'] und die Vergessenheit
dieses Ausbleibens von weither das moderne Zeitalter bestimmten?"
' Vgl. Tyman, 'Heidegger and the deconstruction of foundations'. /nternational Philo-
sophical Quarterly 24, 1984,371: "Heidegger's overall ambivalence toward metaphy-
sics - he moved from the early characterization of his activity as a 'metaphysics of
metaphysics' through a deconstructivist encounter with the leading forms of metaphy-
sics to a last terse resolve to 'leave metaphysics to itself - should give pause to those

-who. in his name, would sloganize the need for its abolition.
Ook Max Muller, Existenzphilosophie im geistigen Leben der Gegenwart, Heidelberg
1949, 106: "Wir erwahnten (...) wie im Terminus 'Uberwindung der Metaphysik' sich
eine Anderung des Heidegger'schen Metaphysikbegriffes selbst zeigt. Unserer pers6n-
lichen Oberzeugung vom Wesen der Metaphysik entsprechend ware (...), im Gegensatz
zur heutigen Heidegger'schen Terminologie dieser Vorgang selbst immer noch als
metaphysischer Vorgang und damit als Metaphysik zu bezeichnen. "
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begrip. Zowel in zijn vroege werk als in zijn late werk is de wijze waarop hij
dit woord gebruikt onlosmakelijk verbonden met zijn eigen identiteitsbepaling.
Het zegt dan ook meer over Heideggers eigen zelfbewustzijn dan over de ge-
schiedenis van de filosofie, over de vraag of Parmenides, Aristoteles en Tho-
mas van Aquino wel of niet het zijn hebben gedacht en of hun filosofie op
grond daarvan wel of niet metafysica moet heten. Het beeld echter dat zijn late
werk heeft nagelaten, het beeld van 'Heidegger versus de metafysica', heeft
voor de Heidegger-interpretatie m.i. buitengewoon nadelig gewerkt. Nadelig is
dat het een karikaturale beeldvorming ten aanzien van de geschiedenis van de
filosofie in de hand werkt, als zou metafysica iets zijn dat men vroeger deed,
maar dat sinds Nietzsche, en in ieder geval sinds Heidegger voorbij is, waar

men niet meer aan doet, althans niet als men enige voeling heeft met de eigen
tijd. Nadelig is dat het de grote mate van continuYteit tussen Heideggers vraag-
stelling en vele momenten uit de geschiedenis van de filosofie en theologie
verduistert: continurteit met de transcendentaal-filosofie, met het platoons-

augustinistische gedachtegoed, met de mystiek, maar ook met de aristotelisch-
thomistische traditie. Nadelig is dat het in het algemeen geen goed doet aan het

respect voor denkers uit het verleden. Weliswaar doet Heidegger steeds weer
uitspraken die een dergelijke beeldvorming tegen zouden kunnen werken, maar
het feit blijft dat hij qua Wirkittigsgeschiclite met zijn gebruik van de term
'metafysica' de discussie eerder vertroebeld dan verhelderd heeft.

Bijzondere vermelding verdient hier nog het sneeuwbal-effect dat Heideg-
gers gebruik van de term metafysica op andere vaktermen heeft. Het rukt ande-
re termen mee in de vermeende oppositie van Heidegger tot 'de metafysica'. die
daar nog minder in thuis horen. In deze studie speelt dit probleem met name
rond Heideggers begrip van 'ontotheologie' als de basisconstitutie van de meta-
fysica. Als Heideggers houding tegenover de metafysica wordt begrepen als een
afwijzende houding t.o.v. een tekortschietende filosofische traditie, dan ligt het
al voor de hand om zijn begrip ontotheologie op te vatten als een concretisering
van zijn kritiek. Exemplarisch vinden we deze doorwerking bij J. Van de
Wiele: "Heideggers poging om de metafysica te overwinnen kan slechts wor-
den begrepen tegen de achtergrond van wat hij de onto-theologische structuur
noemt. Men dient er zich immers rekenschap van te geven dat volgens Heideg-

ger deze structuur aan de strengste kritiek bloot staat. De met het zijnsdenken
verbonden stelling als zou de metafysica een onto-theologische structuur verto-

nen, definieert de door de metafysica uitgewerkte zijnsproblematiek als ontoe-
reikend en onaanvaardbaar."' Ik zal nog uitgebreid ingaan op Heideggers begrip

a 'De metafysica en het godsprobleem', 175/76.
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van ontotheologie, omdat het cruciaal is voor zijn analyse van het wijsgerig
godsbegrip. Nu al zij hier opgemerkt dat Heideggers analyse van de metafysica
als ontotheologie ten nauwste aansluit bij zijn hermeneutiek en zijnsdenken.

Deze aspecten van zijn begripsontwikkeling blijven echter onzichtbaar zolang
we het hele probleem blijven denken vanuit een vermeende duidelijke oppositie
van Heidegger ten opzichte van d  metafysica.

Een en ander leidt ertoe dat ik in deze studie weinig werk zal maken van een
onderscheid tussen metafysische vrage,1 en Heideggers eigen vraagstelling, tus-
sen een metafysisch denken en het zijnsdenken. Voorzover Heidegger de filoso-
fie op een wezenlijk ander spoor zet, moet dat uit de inhoud blijken. Een kunst-
matige verdeling van de filosofie in twee kampen helpt daarbij weinig, ook al
geven teksten van Heidegger aan dat hij zichzelf vaak vanuit dergelijke opposi-
ties begrepen heeft.
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§4. Heidegger en de theologie

Een vergelijkbaar probleem als ten aanzien van de metafysica doet zich voor in
Heideggers verhouding ten opzichte van de theologie. Ook hier liggen uitspra-
ken van Heidegger, die onmiskenbaar aangeven hoe hij zich van theologisc/ie

problemen heeft willen distantieren. Dat Heidegger desondanks de theologische
discussie toch weer voortgezet en in zekere zin zelfs aangezwengeld heeft,

blijkt al uit de grote hoeveelheid literatuur de gewijd is aan de verhouding van
Heidegger tot de vraag naar God en tot de theologie: Deze spanning, tussen

Heidegger die steeds op theologische themata betrokken blijft en Heidegger die
juist afstand tot de theologie zoekt, is uitgespeeld door Derrida: Heidegger
heeft gezegd: "Als ik nog een theologie moest schrijven, waartoe ik me soms

uitgedaagd voel, dan zou het woord 'zijn' daarin niet voor mogen komen.„3

Derrida's commentaar: "Welnu, we weten goed dat, in de tijd waarin hij dat
zegt, Heidegger dat woord [zijn] al heeft laten verdwijnen, juist door het te
laten verschijnen onder een doorstreping, dat hij daardoor misschien zo al ver-
bonden is, en wel al sinds lang, aan de weg van die theologie die hij zegt alleen
te willen schrijven maar die hij precies hier schrijft terwijl hij zegt dat daar
niets van aan is, dat hij dat vooral niet doet en dat hij de werkplaats van zijn
denken zou moeten sluiten als het geloof hem op een dag overkwam."4 Derrida

' Ik verwijs naar mijn bibliografie bij deze studie.

2 Jacques Derrida, De l'esprit, Heidegger et la question, Parij s   1987.
' Ineen seminar, 6 november 1951, te Zurich: "Wenn ich noch eine Theologie schrei-
ben wurde. wozu es mich manchmal reizt. dann durfte in ihr das Wort 'Sein' nicht
vorkommen." (Semi,iare, G.A. 15,437. De Franse tekst waarmee Derrida werkt iS te

vinden in de appendix van Heidegger et ta question de Dieu, 333/34.)
Vgl. ook de brief aan Max Kommerell, 4-8-1942: "Das Ausstehen des Fragwiirdigen
[in meinem Denkenl ist heute anfanglicher [als in Se i,z und Zeit} und so entschieden,
daB auch keine christliche Theologie mehr in dieser Philosophie einen mit Vorbehalten
bewaffneten Unterschlupf finden kann." (Geciteerd bij Gerd Haeffner, 'Das Sein, das
Heilige, der Gott; Heidegger und die philosophische Gottesfrage', 143, noot 8.)
4„

Or on sait bien, U la date 06 il dit cela, que Heidegger avait ddjit fait disparaitre ce

mot tout en le laissant apparaitre sous une rature, ce qui 1 ' avait ainsi peut-Btre engage, et
depuis longtemps, sur la voie de cette theologie qu'il dit seulement vouloir 6crire mais

quil n'est pas sans dcrire ici meme en disant qu'il n'en est rien, qu'il ne le fait surtout

pas et devrait fermer son atelier de penste si un jour la foi linterpellait." (De t'esprit,
13)

'Het sluiten van de werkplaats' doelt op een uitspraak van Heidegger, gedaan in 1953
tijdens een zitting van de evangelische academie te Hofgeismar. Het verslag meldt:
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suggereert hier dat Heidegger wel degelijk een theologie heeft geschreven, en
misschien zelfs heeft willen schrijven'. Het argument dat hij hier gebruikt gaat
wat kort door de bocht, omdat Heidegger met het doorstrepen van het woord
'zijn' vooral een substantiverend zijnsbegrip wil afweren, en bovendien een
positieve verwijzing naar zijn vier elementen, hemel en aarde, goddelijken en
sterfelijken, wil geven: Maar de spanning waar Derrida op duidt is wel dege-
lijk aanwezig: slaagt Heidegger er wel in de afstand die hij van de christelijke
theologie zegt te hebben, ook hard te maken?

Aan het slot van zijn boek stelt Derrida zich een discussie voor tussen Hei-
degger en 'christelijke theologen'. In die fictieve dialoog wordt het probleem
gesteld of het denken van Heidegger, als het denken van de mogelijkheidsvoor-
waarden van de metafysica en het christendom ("Ik probeer alleen maar, in alle
bescheidenheid, discretie, dat te denken van waarilit dat alles mogelijk is"3)
zich niet onmiddellijk ook binnen de discussie stelt waarvan het de achtergron-
den wil onderzoeken. Heidegger trekt zich terug op een standpunt nog voor de
aexn, nog voor de eerste oorsprong van de metafysiek en van de spiritualiteit
van de godsdiensten: hij zoekt dat wat heterogeen aan de oorsprong is4. Maar
zoekt Heidegger daarmee wel iets anders dan in de traditie van het christelijk
denken steeds gezocht is? Heeft hij hiermee niet een wezenlijke notie van de
christelijke theologie tot nieuw leven gebracht: dat wat ook in de theologie een
ongrijpbaar moment blijft en daar 'de herinnering aan een belofte' heet?5

Derrida heeft gelijk als hij stelt dat de suggestie van een duidelijke en defi-
nitieve afstand van Heidegger tot de theologie niet aan de werkelijkheid beant-

" er sagte wortlich: 'Innerhalb des Denkens kann nichts vollzogen werden, was vor-
bereitend oder mitbestimmend ware fur das, was im Glauben und in der Gnade ge-
schieht. Wenn ich vom Glauben so angesprochen ware, wurde ich die Werkstatt schlie-
Ben. - Innerhalb der Glaubigkeit denkt man wohl noch; aber das Denken hat als solches
keine Aufgabe mehr." ('Gesprach mit Heidegger', in Ansto.Be, Berichte aus der Arbeit
der evangelischen Akademie Hofgeismar 1. 1954,33. Gedeelten uit deze tekst zijn
eveneens te vinden in Heidegger et la question de Dieu, p. 334-36.)
' De stelling dat Heidegger op eigen wijze de theologische vraag in zijn filosofie heeft
voortgezet vinden we ook bij Walter Schulz, in Der Gott der neuzeitlichen Metaphysik,
41. Zie ook 41-57.
2 'Zur Seinsfrage', WEG, G.A. 9, 411,
' "J'essaie seulement, modestement, discretement, de penser ce a partir de quoi tout
cela est possible." (De l'esprit, 182)

4 0.c. 183/84: "...1'accts b la penste. l'accas pensant h la possibiliu des m6taphysiques
ou des religions pneumato-spiritualistes, ouvre sur tout autre chose que ce que la possi-

"
bilitt rend possible. 11 ouvre sur ce qui reste hbtrog2ne a l'origine.
S O.c. 184.
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woordt. Zijn suggestie dat Heideggers denken uiteindelijk door een theologi-
sche passie wordt gedreven is m.i. niet onverdedigbaar. Maar hij heeft ongelijk
als hij het beeld van een oppositie van Heidegger tot de tlieologie op basis van
een enkel citaat geheel aan Heidegger toeschrijft. Niet alleen heeft Heidegger

de vraag naar God gesteld, hij heeft ook de vraag naar 'de goden' gesteld, naar
het heilige, naar het blijvend theologische moment van de filosofie, naar de
eigenheid van de christelijke theologie. Heideggers verhouding ten aanzien van

de theologie is dan ook veel complexer dan zijn ferme uitspraken op latere

leeftijd suggereren. Ik som een aantal elementen van deze verhouding op.

a. Filosofie en theologie in nevenschikking

Wat betreft zijn leerjaren is Heidegger theoloog. De studie van Heideggers ont-
wikkeling van theologie naar filosofie heeft in de laatste jaren veel gewonnen

bij de uitgave van zijn vroegste werk in de Gesanitatisgabe. daarnaast van

briefwisselingen en andere documenten. Op basis van dit materiaal zijn in de
laatste jaren goede en gedetailleerde studies verschenen over de vroege ont-
wikkeling van Heideggers denken, die ook veel bijdragen tot een begrip van

zijn filosofie zoals die in latere jaren gestalte krijgt'. Een gedetailleerde bespre

' Met name Theodor Kisiel, The getiesis of Heidegger's 'Being and time: Berkeley etc..
1993: de bundel Reading  Heidegger from the start,red. Th. Kisiel en J. Van Buren,
New York 1994;
Thomas Sheehan, 'Heidegger's Lelirjalire.' The Collegium Phaenomenologicum, The
first ten years. Red. J.C. Sallis e.a.: Dordrecht etc., 1988,77-138.

Van zijn theologische studies verdient zijn aandacht voor het werk van de theoloog
Herman Schell nog bijzondere vermelding. In zijn CV van 1915 schrijft Heidegger:
46Zundchst studierte ich Theologie. Die damals vorgeschriebenen philosophischen
Vorlesungen befriedigten mich wenig, so daB ich mich auf das Selbststudium der
scholastischen Lehrbucher verlegte. Sie verschafften mir eine gewisse formale logische
Schulung, gaben mir aber in philosophischer Hinsicht nicht das, was ich suchte, und auf
apologetischem Gebiet durch die Werke von Herman Schell gefunden hatte." (Appen-
dix III, bij Thomas Sheehan, 'Heidegger's Lehrjahre', 116) Hoeveel doorwerking
Schell nog heeft op de Heidegger van 1955, wanneer die schrijft dat het causa-sui-
begrip het godsbegrip van de metafysica bij uitstek is, kunnen we natuurlijk niet weten.
Maar juist Schell die in de eerste theologische verkenningen van Heidegger een belang-
rijke rol gespeeld heeft, is een theoloog die in zijn theologie het causa-sui-begrip han-
teert. het zelfs verheft tot centrum van zijn theologie: "Hier [in Schells katholische
Dogmatikl wie in seinem apologetischen Erstlingswerk 'Gott und Geist' kommt sein
dynamischer Gottesbegriff als 'reinster Akt', 'Selbstgrund', ja 'Selbstursache' oder,
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king van deze ontwikkeling behoort niet tot de opgave van dit onderzoek.
Heidegger komt pas tot zijn analyse van het wijsgerige godsbegrip op het mo-
ment dat zich bij hem een duidelijke scheiding tussen theologie en filosofie
heeft uitgekristalliseerd. In zijn vroegste werken is dit nog niet het geval. Wel
zun daar de aanzetten te vinden tot deze scheiding, met name onder de invloed

van de fenomenologie van Husserl en de theologie van Luther. Daarbij duurt
het echter enige tijd voordat Heidegger zichzelf zonder reserve aan de zijde van
de filosofie schaart. Nog in  1921, als Heidegger al twee jaar college geeft,
noemt hij zich in een brief aan Karl Lowith een christelijk theoloog'.

Pas langzaam aan komt Heidegger tot een scherpe onderscheiding van filo-
sofie en christelijke geloofs-theologie die de rest van zijn werk is blijven teke-
nen. Deze scheiding heeft hij ideaaltypisch uitgewerkt in de voordracht Plla,lo-
menologie und Theologiez, een voordracht die qua begrippelijkheid en pro-
bleemstelling tegen de achtergrond van Seill und Zeit gelezen moet worden.
Hier wordt de theologie, in tegenstelling tot de filosofie, ingedeeld bij de posi-
tieve wetenschappen, de wetenschappen die "...steeds een aangetroffen zijnde
tot thema maken, dat altijd al op een of andere wijze voor de wetenschappelijke
onthulling onthuld is.-3 De theologie staat als positieve wetenschap nog dichter
bij de chemie en de wiskunde dan bij de filosofie4. Een positieve wetenschap
berust op een positum, het voorwerp van die wetenschap. Een wetenschap ont-
leent haar identiteit aan dat voorwerp. Wat is dan het voorwerp van de theolo-

wie er nach der Indizierung beider Werke kirchlicherseits spater unbeanstandet sagt, als
'Selbstwirklichkeit' voll zum Tragen. Unter solchen modernen dynamischen Gesichts-
punkten sucht Schell das ganze katholische Glaubens- und Lebensgut neu zu begrilnden
und den modernen Menschen gegenuber MiBverstandnissen als 'Licht und Leben' (sein
Wahlspruch) spendende Wirklichkeit eindrucksvoll nahezubringen." Inleiding van
Josef HasenfuB bij Hermann Schell. Katholische Dogmatik, Munchen etc. 1968, XI.
' Brief aan Karl Lowith,  10-8-1921, in: Zur philosophischen Aktualitat Heideggers,
band 2, /m Gesprach der Zeit, red. PapenfuB/Poggeler, Frankfurt a.M. 1990,29: "...ich
lebe die inneren Verpflichtungen meiner Faktizitat und so radikal, wie ich sie verstehe.
- Zu dieser meiner Faktizitat gehort - was ich kurz nenne -, daB ich 'christlicher
Theologe' bin."
2 Eerste uitgave in Archives de Philosophie 32, 1969,356-415, nu in Wegmarken. G.A.
9. De oorspronkelijke tekst stamt uit een voordracht die Heidegger gehouden heeft in
1927. het jaar van het verschijnen van Sein und Zeit.
' "Die ontischen Wissenschaften machen zum Thema je ein vorliegendes Seiendes, das
immer schon in einer gewissen Weise vor der wissenschaftlichen Enthullung enthullt
ist." (WEG, G.A. 9,48)
4 0.c. 49.
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gie? "Het aangetro#ene ( Positum) voor de theologie is de christelijkheid'i De

christelijkheid concentreert zich voor Heidegger in het geloof. Het geloof is een
wijze van existeren. De gelovige leeft zo dat hij, naar zijn zelfbewustzijn, niet
leeft vanuit zichzelf maar vanuit hetgeen hij gelooft2. Dit laatste positu,11, dat
wat voor het zelfbewustzijn van de gelovige het eerst gegevene is, is dus voor
Heidegger niet o,inziddellijk het voorwerp van de theologie. De theologie ver-
houdt zich daartoe op een indirecte manier voorzover zij zich richt op het ge-
loof. De wereld van het geloof is het pOSitum voor de christelijke theologie, het
ontisch gegevene.

Filosofie en theologie verschillen aldus als verschillende soorten van weten-

schap: het wetenschappelijk onderzoek naar bijzondere zijnden - waaronder de
theologie valt - heet ontische wetenschap. Voor deze vorm van wetenschappe-
lijkheid geldt dat de "...eigenlijke 'beweging' (...) zich afspeelt in de meer of
minder radicale en haarzelf niet doorzichtige herziening van de grondbegrip-
pen. Het niveau van een wetenschap wordt daardoor bepaald, in welke mate zij
tot een crisis van haar grondbegrippen iii staat is."3 Aan gene zijde van de

ontische wetenschappen staat de filosofie als ontologie. De ontologie heeft tot
taak om het onderzoek naar de grondbegrippen te leiden. Ook voor de theolo-
gie? In Sei,1 und Zeit is het antwoord kortweg tia': "De theologie zoekt naar een

oorspronkelijke, uit de zin van het geloof zelf voorgetekende en daarbinnen

blijvende uitleg van het zijn van de mens voor God. Zij begint langzaam het
inzicht van Luther weer te begrijpen, dat haar dogmatische systematiek op een
'fundament' berust, dat niet aan een primair gelovig vragen ontsproten is en
waarvan de begrippelijkheid voor de theologische problematiek niet alleen te-
kort schiet, maar haar bovendien verhult en verwringt."4 Wanneer de theolo

' "...das Vortiegende (Positum) fur die Theologie ist die Christtichkeit." (0.c. 52)
2 ,Christi ich nennen wir den Glauben. Dessen Wesen 13Btsich formal so umgrenzen:
der Glaube ist eine Existenzweise des menschlichen Daseins, die, nach dem eigenen -
dieser Existenzweise wesenhaft zugehorigen - Zeugnis, ,ticht aus dem Dasein und nicht
durch es aus freien Stucken gezeitigt wird, sondern aus dem, was in und mit dieser
Existenzweise offenbar wird, aus dem Geglaubten." (Ibidem)
1 .6Die eigentliche 'Bewegung' der Wissenschaften spielt sich ab in der mehr oder
minder radikalen und ihr selbst nicht durchsichtigen Revision der Grundbegriffe. Das
Niveau einer Wissenschaft bestimmt sich daraus, wie weit sie einer Krisis ihrer Grund-
begriffefahig ist." (SuZ, G.A. 2,13)
4 "Die Theologie sucht nach einer ursprunglicheren, aus dem Sinn des Glaubens selbst

vorgezeichneten und innerhalb seiner verbleibenden Auslegung des Seins des Men-
schen zu Gott. Sie beginnt langsam die Einsicht Luthers wieder zu verstehen, daB ihre
dogmatische Systematik auf einem 'Fundament' ruht, das nicht einem primar glauben-
den Fragen entwachsen ist und dessen Begrifflichkeit flir die theologische Problematik
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gie met een andere (filosofische) begrippelijkheid werkt, doet zij zichzelf on-
recht. Maar in de muur die zo opgetrokken wordt tussen filosofie en de christe-
lijke theologie wordt langs een andere weg - die van het onderzoek naar grond-
begrippen - weer een doorgang gevonden. De filosofie - als fenomenologisch
en ontologisch onderzoek - kan de theologie van dienst zijn door haar uit te
zuiveren van een begrippelijkheid die haar eigenlijk vreemd is. Bedoeld is het
filosofische begrippen-apparaat van de scholastiek. Heidegger stelt hier: deze
begrippelijkheid is filosofisch van oorsprong en heeft dOs in de theologie niets
te zoeken.

Met de stelling dat een te ver doorgevoerde scholastieke dan wel neo-scho-
lastieke systematiek oorspronkelijke geloofsinhouden kan verhullen, zal Hei-
degger niemand choqueren. Problematisch is hier de vooronderstelling: het
samengaan van filosofie en andere bronnen van christelijk denken (openbaring,
liturgie etc.) als zodanig komt neer op een verhulling en verwringing van het
oorspronkelijke christelijk geloof. Let wel: Heidegger heeft het hier over een
samengaan dat al vanaf de tijd van de kerkvaders voor de ontwikkeling van het
christelijke denken constitutief is.

Na een uitzuivering van filosofische aanslibbingen zou de filosofie de theo-
logie met de haar eigen vragen met rust moeten laten. Tot hoever reikt deze uit-
zuivering? Heideggers vraag is niet of een scheiding tussen filosofie en theolo-
gie weI mogelijk is, maar of het door hem gedachte secundaire verband - het
onderzoek naar grondbegrippen - wel mogelijk is: "Zijn niet juist de theologi-
sche grondbegrippen [kruis, zonde] volledig aan een filosofisch-ontologisch
onderzoek onttrokken?"' Hier moet juist het verschil tussen theologie en filoso-
fie de uitkomst bieden. Filosofie als ontologie en theologie als ontische weten-
schap kunnen toch weer in een verhouding treden. Weliswaar breekt de gelovi-
ge existentie met het vroegere bestaan, maar dat vroegere, voor-christelijke be-
staan is in het christelijke mee opgenomen, en met dat bestaan ook bepaalde
grondbegrippen, die nog voor iedere theologische bepaaldheid de co,idition
humai,12 aangeven: "Alle ontische uitleg beweegt zich op een in eerste instan-
tie en meestal verborgen grond van een ontologie.-3 Hoe beter deze begrippen
verhelderd worden, des te beter kunnen ze als leidraad voor de theologie die-

nicht nur nicht zureicht, sondern sie verdeckt und verzerrt." (SuZ, G.A. 2,13/14)
' "Sind nicht gerade die theologischen Grundbegriffe einer philosophisch-ontologischen
Besinnung vollig entzogen?" ('Phanomenologie und Theologie'. WEG, G.A. 9,62)
2 'Grundverfassung des Daseins'.
3 66Alle ontische Auslegung bewegt sich auf einem zunachst und zumeist verborgenen
Grunde einer Ontologie." (0.c. 62)
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nen. Daarbij brengt de filosofie de theologische grondbegrippen niet tot stand.
De filosofie duidt slechts op een formele wijze de richting aan waarin zij begre-
pen moeten worden ("ist vielmehr nur formal anzeigend"). Toegepast op de
verhouding van zonde (theologie) en schuld (filosofie) schrijft Heidegger: "...
[Het ontologisch begrip van de schuld] is in 6dn opzicht bepalend en weI for-
meel in de mate dat het het ontologisch karakter van die zijnsregio aanwijst,
waarin zich het begrip van de zonde als existeiztieel begrip noodzakelijk moet
houden. In deze formele aanduiding (fon,talen Anzeige) van de ontologische
regio ligt de aanwijzing, om het specifiek theologische gehalte van het begrip
juist niet filosofisch te berekenen, maar om het uit en in de zo aangeduide

specifieke existentiele dimensie van het geloof te putten..."' De verhouding van
filosofie en theologie bestaat er dus in dat de filosofie het bereik aan kan dui-
den waar een bepaald spreken thuishoort. De filosofie kan zo in zekere zin de
oorsprong van de theologie aangeven (als de o,itologische bode,ii, de zijnsregio,
in dit geval de wereld van het geloof). Dit is een ander soort oorsprong dan de
theologie naar haar zelfbewustzijn heeft. Het behoort juist tot de eigenheid van
het geloof om haar oorsprong buiten de eigen wereld te zoeken.

Dat betekent dat er bij Heidegger weliswaar een verhouding tussen filosofie
en christelijke theologie tot stand komt, maar dat die verhouding conflictueus
is. Een mens kan niet allebei tegelijk doen: filosofisch proberen om de theolo-
gie te verstaan vanuit de wereld van het geloof, en theologisch zichzelf verstaan

als berustend op iets dat zich aan de eigen wereld onttrekt. Er blijft dus, onge-

1 6.Gleichwohl ist dieser in einer Hinsicht bestimmend, und zwar formal in der Weise,
daB er den ontologischen Charakter der Seinsregion anzeigt, in dem sich der Begriff der
Sunde als Existenzbegriff notwendig halten muB. In dieser formalen Anzeige der onto-
logischen Region liegt die Anweisung, nun gerade den spezifischen theologischen Ge-
halt des Begriffes nicht philosophisch zu errechnen, sondern aus und in der so ange-
zeigten spezifischen Existenzdimension des Glaubens zu schopfen und sich vorgeben
zu lassen." (0.c. 65)
Vgl. voor het belangrijke begrip van deformale Anzeige bij de vroege Heidegger H.-G.
Gadamer, 'Heidegger und die Sprache', in: Gesammelte Werke, Band 10, Her,neneutik
im Ruckblick, Tubingen 1995, 17/18: "Es ging (...) darum, die traditionelle Terminolo-
gie destruktiv zu behandeln, um sie auf ursprungliche Erfahrungen zuruckzufilhren.
Heidegger benutzte fUr dieses Ziel anfangs mit Vorliebe den Ausdruck 'formale An-
zeige', offenbar im AnschluB an Kierkegaards christliches Selbstverstandnis, das darin
bestand, ein religioser Schriftsteller ohne Autoritat zu sein. Es geht also nicht nur dar-
um, die liberlieferte Begriffssprache moglichst zu vermeiden, deren festes Begriffs-
gerast durch die Tradition vermittelt war. Vielmehr ging es darum, so zu sprechen, wie
wenn man etwas zeigen will. So war es eben bei einer formalen Anzeige, die nur in die
Richtung weist, in die man selber blicken soll."



92

acht de dienst die de filosofie aan de theologie kan bewijzen, tegelijk ook een
kloof bestaan, namelijk in de menselijke existentie. Het geloof en de filoso-
fische existentiele vorm (het leven van de filosoof) zijn - ideaaltypisch - niet
met elkaar te verzoenen: "Deze oorspronkelijke verhouding [tussen filosofie en
theologie] sluit niet uit maar juist in, dat het geloof in zijn binnenste kern als
een specifieke existentiele mogelijkheid de doodsvijand blijft van de existen-
title vor,11 die wezenlijk tot de filosofie behoort en factisch zeer veranderlijk
is."' M.a.w. het geloof is een mogelijkheid die zowel de theoloog als de filosoof
(theologie en filosofie als 'existentie-vonn') zou kunnen treffen, maar die voor
de theologie bepalend en voor de filosofie dodelijk is. De kloof die Heidegger
hier aanduidt is dus niet onmiddellijk een kloof tussen theologie en filosofie.
De verhouding theologie en filosofie moet bepaaid worden vanuit de verhou-
ding ontologie - ontische wetenschap.

b. Van nevenschikking naar tegenstelling

Allengs radicaliseert Heidegger de tegenstelling tussen filosofie en theologie:
'Voor wie bijvoorbeeld de bijbel goddelijke openbaring en waarheid is, die
weet vddr al het vragen van de vraag 'waarom is uberhaupt zijnde en niet veel-
meer niets?' al het antwoord: het zijnde, voorzover het niet God zelf is, is door
hem geschapen. God zelf 'is' als de ongeschapen Schepper. Wie op de bodem
van een dergelijk geloof staat, die kan weliswaar het vragen van onze vraag in
zekere zin nagaan en mee voltrekken, maar hij kan niet eigenlijk vragen, zonder
zichzelf als een gelovige op te geven met alle gevolgen van dien. Hij kan alleen
maar doen alsof..."2 Het blijkt dat Heidegger een nogal uitgesproken beeld heeft

1 66

Dieses eigentumliche Verhaltnis schlieBt nicht aus, sondern eben ein, daB der Glaube
in seinem innersten Kern als eine spezifische Existenzmoglichkeit gegentiber der
wesenhaft zur Philosophie gehorigen und faktisch hochst veranderlichen Existenz,forni
der Todfeind bleibt." ('Phanomenologie und Theologie', WEG, G.A. 9,66)
2 "Wem z,B. die Bibel gottliche Offenbarung und Wahrheit ist, der hat vor allem Fragen
der Frage: 'Warum ist Uberhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?' schon die
Antwort: Das Seiende, soweit es nicht Gott selbst ist, ist durch diesen geschaffen. Gott
selbst 'ist' als der ungeschaffene Schopfer. Wer auf dem Boden solchen Glaubens
steht, der kann zwar das Fragen unserer Frage in gewisser Weise nach- und mitvoll-
ziehen, aber er kann nicht eigentlich fragen, ohne sich selbst als einen Glbubigen
aufzugeben mit allen Folgen dieses Schrittes. Er kann nur so tun, als ob..." (EidM, G.A.
40,9)
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van wat theologie is, en wat de theologie altijd al weet'. Kennelijk werkt hij
met een theologie-begrip waarin voor een wijsgerige reflectie in het geheel

geen plaats meer is. Wat in de filosofie een onderzoek naar de laatste funda-
menten is, is in de theologie niets anders dan blasfemie. Volgens Heidegger zou
de christelijke theologie, de aan het christelijk geloof verbonden reflectie, zich
van het wijsgerig theologische denken verre moeten houden: "Zo kan waar al
het aanwezige zich in het licht van de oorzaak-gevolg-samenhang toont, zelfs
God in de voorstelling al het heilige en hoge, het geheimzinnige van zijn verte
verliezen. God kan in het licht van de causaliteit tot een oorzaak, tot de causa
efficiens, verworden. Hij wordt dan zelfs binnen de theologie tot de God van de
filosofen, van diegenen namelijk, die het onverborgene en het verborgene naar
de causaliteit van het maken bepalen, zonder daarbij ooit aan de oorsprong van

' Bijvoorbeeld in o.c. 143: "...Logos meint im Neuen Testament von vornherein nicht
wie bei Heraklit das Sein des Seienden, die Gesammeltheit des Gegenstrebigen, son-
dern Logos meint ein besonderes Seiendes, niimlich den Sohn Gottes. Diesen wiederum
in der Rolle des Mittlers zwischen Gott und den Menschen. Diese neutestamentliche
Vorstellung vom Logos ist diejenige derjudischen Religionsphilosophie, die Philo
ausgebildet hat, in dessen Schapfungslehre dem Logos die Bestimmung des 11€GiTT16
zukommt, des Mittlers. Inwiefern ist er %6706? Weil X6yosinder griechischen Ober-
setzung des Alten Testaments (Septuaginta) der Name fur das Wort ist, und zwar
'Wort' in der bestimmten Bedeutung des Befehls, des Gebotes; 01 66<a X6yol heiBen
die zehn Gebote Gottes (Dekalog). So bedeutet X6yog: der xfleD#, GyyEXOL Kunder,
Bote, der Gebote und Befehle vermittelt: %670& ·roD cratieoD ist das Wort vom Kreuze.
Die Verklindigung vom Kreuz ist Christus selbst: er ist der Logos der Erlosung, des
ewigen Lebens. 16yol twill. Eine Welt trennt all dieses von Heraklit." Terwijl Hei-
degger er in zijn filosofisch onderzoek steeds op is gericht om woorden in hun onder-
liggende betekenissen te bevrijden, lijkt hij er in dit theologisch summarium vooral op
gericht de theologie in haar bepalingen op te sluiten. Het christelijk logosbegrip is zo en
niet anders: woord. namelijk bevel en gebod, en daarom geheel anders dan het logosbe-
grip van Herakleitos, dat in zijn onderliggende zin uitgewerkt moet worden. Voor
Heidegger voltrekt ook de theologie haar eigenlijke beweging in de herziening van haar
grondbegrippen. Bij zijn poging om de christelijke theologie en de filosofie helder van
elkaar te onderscheiden, juist daar waar zij met dezelfde grondbegrippen werken en
binnen dezelfde thematiek staan, laat Heidegger echter zien dat we de feitelijke voltrek-
king van deze 'beweging van de theologie' niet van een ontwikkeling van ddze grond-
begrippen hoeven te verwachten. Deze begrippelijkheid zit wat Heidegger betreft op
slot. Vgl. op dit punt Haeffner, Heideggers Begriff der Metaphysik, 135 (noot 199):
66

Heidegger stellt bisweilen die Theologie wissender hin als sie ist und sich selbst weiB.
Alles theologische Wissen ist Glaubenswissen und deshalb nie nur beruhigtes Besitzen,
sondern auch fragendes Hoffen."
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het wezen van deze causaliteit te denken."' Hier wordt gesuggereerd: hetfiloso-
ftsch godsbegrip (hier: causaal godsbegrip) heeft een a,idere herko,iist dan een
oorspronkelijk theologisch godsbegrip. De filosofie laaft zich aan een bron
waar de theologie niets van te verwachten heeft en omgekeerd, de theologie
voedt zich uit het christendom, waar de filosofie weer niets in te vinden heeft.
"Een 'christelijke filosofie' is een houten ijzer en een misverstand. Wel bestaat
zoiets als een denkend vragende verwerking van de christelijk ervaren wereld,
d.w.z. van het geloof. Dat is dan theologie. Aileen tijden, die zelf niet meer echt
aan de daadwerkelijke grootheid van de opdracht van de theologie kunnen gelo-
ven, komen op het verderfelijke idee, dat een theologie van een vermeende op-

frissing met behulp van de filosofie iets zou kunnen winnen, dat zij er zelfs
door vervangen zou kunnen worden en er meer iip to date van zou worden. 9,2

Twee dingen moeten hier goed uit elkaar gehouden worden. God is in de
filosofie op eigen wijze thema. Heideggers analyse van dit wijsgerig godsbe-

grip is inzet van dit onderzoek. Het gaat hier om een analyse van het theologi-
sche monie,it van defilosofe. Deze analyse is nog niet klaar met een verwijzing
naar Heideggers uitspraken dat het wijsgerig godsbegrip in het geloof niets van
doen heeft of in dat kader zelfs een blasfemie is. Het gaat er Heidegger immers
niet om het wijsgerig godsbegrip terug te brengen op zijn grondslagen in het
geloofsleven. Deze weg wordt bijvoorbeeld wel door Ad Peperzak onderzocht:
"Indien wij aan doorleefde ervaringen omtrent de ernstigste vragen voorbijgaan
en toch over God spreken. ontstaat een reflectie die het eigene van de gelovige
verhouding verduistert en verminkt. Het verbreken van de band die de wijsbe-
geerte met het experiment van een menselijk leven verenigt, genereert betogen
in de stijl van de 'natuurlijke Godsleer'.  'God' is daarin tot thema of object

1 "So kann, wo alles Anwesende sich im Lichte des Ursache-Wirkungszusammenhangs
darstellt, sogar Gott fur das Vorstellen alles Heilige und Hohe, das Geheimnisvolle
seiner Ferne verlieren. Gott kann im Lichte der Kausalitat zu einer Ursache, zur causa
efficiens, herabsinken. Er wird dann sogar innerhalb der Theologie zum Gott der
Philosophen, jener namlich, die das Unverborgene und Verborgene nach der Kausalitat
des Machens bestimmen, ohne dabei jemals die Wesensherkunft dieser Kausalitat zu
bedenken." ('Die Frage nach der Technik', VuA, 34. Vgl. hier ook de boven (§1)
aangehaalde teksten over de godsbewijzen.)
2 "Eine 'christliche Philosophie' ist ein holzernes Eisen und ein MiBverstandnis. Zwar
gibt es eine denkend fragende Durcharbeitung der christlich erfahrenen Welt, d.h. des
Glaubens. Das ist dann Theologie. Nur Zeiten, die selbst nicht mehr recht an die wahr-
hafte GrOBe der Aufgabe der Theologie glauben, kommen auf die verderbliche Mei-
nung, durch vermeintliche Auffrischung mit Hilfe der Philosophie kOnne eine Theolo-
gie gewinnen oder gar ersetzt und dem Zeitbedlirfnis schmackhafter gemacht werden."
(EidM, G.A. 40,9)
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gemaakt voor een redenerend denken, dat hem laat optreden als sluitsteen van
een eindige constellatie van zijnden."' Peperzaks kritiek op de natuurlijke theo-
logie lijkt veel op Heideggers kritiek op het oorzakelijk godsbegrip zoals dat in
de boven aangehaalde uitspraken naar voren kwam. Maar de weg die Peperzak
hier wijst is precies de omgekeerde van Heideggers weg. Heidegger zou onder-
schrijven dat de wijsbegeerte niet aan 'doorleefde ervaringen' en 'het experi-
ment van het menselijk leven' voorbij mag gaan. Maar de ervaringen en het
experiment waarop de wijsbegeerte teruggrijpt, zijn geheel andere dan die van
het geloof. Niet alleen een redenerend denken dat God tot object maakt, maar
ieder wijsgerig denken zou 'het eigene van de gelovige verhouding' verminken,
net zoals het geloof de mogelijkheid om wijsgerige vragen te stellen zou ver-
minken. Peperzak zoekt de toenadering precies daar waar Heidegger de breuk
legt: in de menselijke existentie.

Bij zijn radicalisering van de tegenstelling tussen filosofie en theologie blijft
Heideggers positie niet zoals in Phlinoinenologie und Theologie die van een

filosoof die met respect voor de andersheid van de theologie, solidair met de
eigen opgave van de theologie, een grondslagenonderzoek wil aanbieden. In de
dertiger jaren toont Heidegger zich op den duur geprononceerd anti-christelijk.
Dat is niet alleen een kwestie van de privdsfeer van zijn geloofsleven maar
hangt samen met zijn filosofische ontwikkeling. Heidegger wordt niet anti-
christelijker naarmate hij atherstischer wordt, maar naarmate de godsvraag na-
drukkelijker tot zijn denken gaat doordringen. Op dat moment wordt de schone

symbiose van Plilinomeliologie und Theologie opgebroken.
Heideggers anti-christelijkheid bestaat er in dat hij het christendom als een

filosofisch probleem op gaat nemen. Hij komt in de dertiger jaren in het gevolg
van Nietzsche, voorzover die het christendom beschouwt als gevulgariseerde
filosofie, nl. gevulgariseerd platonisme: "'MonotheYsme' en alle soorten van

'theYsme' zijn er pas sinds de joods-christelijke apologetiek, die de metafysica
tot de vooronderstelling van haar denken heeft. Met de dood van deze God val-
len alle theismes weg."2 De metafysica is de vooronderstelling van alle theYs

+ Ad Peperzak. Tussen jilosofie en theologie, Kampen 1991,59.
1 Vgl. BzPh, G.A. 65,411: .6 6 Monotheismus' und alle Arten des 'Theismus' gibt es erst
seit der judisch-christlichen 'Apologetik', die die 'Metaphysik' zur denkerischen Vor-
aussetzung hat. Mit dem Tod dieses Gottes fallen alle Theismen dahin." (Ook N-Er,
G.A. 47,116)

Vgl. Ben Vedder, 'Heidegger's notion of the last God and revelation, Archivio di
Filosojia 62, 1994,555: "...Platonism has continued in Christianity until today. It was
Nietzsche, who located Christianity in its hidden form: 'Christentum und seine Ver-
weltlichung sind uberall.' (...) One can find analyses of this kind in Nietzsche and in
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mes. We kunnen hier onderhuids nog een reserve voelen. De theYsmes zijn er

pas sinds de joods-christelijke apologetiek; de apologetiek staat op de bodem
van de metafysica. Met de dood van deze God vallen alle theismes weg. De
dood van welke God? Van de God van de apologetiek? Vallen christendom en
apologetiek samen? Is ook het christendom maar een afgeleide van de metafy-
sica? Op grond van de vroege Heidegger zouden we hier een onderscheid mo-
gen en moeten maken tussen een metafysische theologie die op de bodem van
de metafysica staat, en een geloofstheologie die op andere bodem staat. Maar
nu niet meer. Ook aan de geloofstheologie wordt nu geen eigen oorspronkelijk-
heid meer toegekend: "De tegenwoordig veel gehoorde bewering, dat de mo-
derne filosofie alleen maar een secularisering van de christelijke theologie zou
zijn is slechts in zeer beperkte zin waar en ook binnen deze beperking alleen
met betrekking tot de zijnsbereiken. Eerder is het omgekeerde waar: dat de
christelijke theologie de verchristelijking van een buitenchristelijke filosofie is
en dat de christelijke theologie alleen maar daarom ook weer geseculariseerd
kon worden. Alle geloofstheologie is slechts op grond van de filosofie moge-

„1lijk, ook dan, wanneer zij de filosofie als het werk van de duivel terugwijst.
De filosofie gaat voorqf aan de geloofstheologie. Qua oorspronkelijkheid wordt
de filosofie hier niet zoals in Sein und Zeit en Phtinop,tenologie und Theologie
nevengeschikt aan de geloofstheologie maar heeft zij het primaat. Deze moge-
lijkheid zat er echter in het vroege werk al in: in een bepaald opzicht berust de
geloofstheologie op filosofische grondslagen en kan de filosofie helpen bij haar
grondslagenonderzoek. Dat komt nu wat radicaler te liggen. Heidegger vindt
het niet meer nodig om de eigenheid van de geloofstheologie ten opzichte van
de filosofie te beklemtonen, aan de theologie een eigen oorspronkelijkheid toe
te kennen.

Maar valt het geloof samen met geloofstheologie'l Moeten we hier niet nog
steeds een reserve van Heidegger vermoeden? Binnen de gebruikelijke tegen-
stelling van geloof en weten, schrijft Heidegger, is geloven 'een voor waar hou-

Heidegger's lectures on Nietzsche."
1„

Die neuerdings oft gehorte Behauptung, die neuzeitliche Philosophie sei lediglich
eine Verweltlichung der christlichen Theologie, ist nur sehr bedingt wahr und auch in
der Einschriinkung nur hinsichtlich der Ubernahme der Seinsbereiche. Wahr ist viel-
mehr umgekehrt, daB die christi iche Theologie die Verchristlichung einer auBerchristli-
chen Philosophie ist und daB nur deshalb diese christliche Theologie auch wieder
verweltlicht werden konnte. Alle Glaubenstheologie ist nur auf Grund der Philosophie
moglich, auch dann, wenn sie die Philosophie als Teufelswerk zuruckweist." (SWF,
G.A. 42,87) En dan gratuit (88) "...daB man solche Satze lieber nicht sagt."
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den', een voor waar houden van wat je kortweg niet kunt weten'. Dit geloof is
dus slechts de privatie van het weten, en hangt daarom ook af van de definitie
van het weten die hier gehanteerd wordt: die van een verklarend inzicht. De
consequentie is duidelijk: de tegenstelling tussen geloof en weten is derivaat.
'Geloof' is slechts een bijkomstigheid van een te enge definitie van 'het weten'.
Naar die enge definitie geldt ook Heideggers filosofie als een geloof, en wel
omdat het buiten de conventionele wetenschapsdefinitie valti. Heidegger pre-
tendeert echter te komen tot een weten dat aan de oorsprong van de conven-
tionele onderscheiding ligt, een weten waarin de onderscheiding een omgekeer-
de Alljllebung ondergaat, namelijk ,iog niet aan de orde is. Dit oorspronkelijker
weten moet gezocht worden in het 'zich houden in de waarheid van het zijn' 3.
Dit weten schikt zich niet meer naast het geloof zoals het weten van de weten-
schap maar ligt aan de traditionele onderscheiding van geloof en weten ten
grondslag en is daarom oorspronkelijker dan alle 'geloven'4.

Het geloof wordt bepaald vanuit een filosofische beslissing. De eigenheid
van het geloof hangt af van de definitie die men van het weten opstelt. Door te
komen tot een ander soort weten wordt het geloof, in zijn gebruikelijke, moder-
ne zin verstaan. in een oorspronkelijker eenheid hernomen. Het geloof verliest
zijn relevantie voor de wezenlijke beslissingen, ook omtrent 'de God'5. Heideg

' BzPh, G.A. 65,368: "Glauben meint aber, zumal in der offenen oder stillschwei-
genden Gegenstellung zum Wissen, das Fur-wahr-halten dessen, was sich dem Wissen
im Sinne der erklarenden Einsichtnahme entzieht... [...1 Glauben: Fur-wahr-halten
dessen, was schlechthin jedem Wissen entzogen ist."
2 "Nimmt man (...) 'Wissen' im bisherigen Sinn des Vorstellens und Vorstellungs-
besitzes, dann ist freilich das wesentliche Wissen kein 'Wissen', sondern ein 'Glauben'.
Alle in, dieses Wort hat dann einen ganz anderen Sinn, nicht mehr den des Fur-wahr-
haltens, wobei Wahrheit schon, verworren genug, gewuBt wird, sondern den des Sich-
in-der-Wahrheit-Haltens." (0.c. 369)
1 "Wenn das Wesen der Wahrheit ist: die Lichtung fur das Sichverbergen des Seyns,
dann ist Wissen: das Sichhalten in dieser Lichtung der Verbergung und somit der
Grundbezug zum Sichverbergen des Seyns und zu diesem selbst." (Ibidem)
4 6Dieses Wissen, das wesentliche Wissen, ist dann ursprunglicher als jedes Glauben,
das immer nur auf ein Wahres geht und deshalb, wenn es uberhaupt aus der volligen
Blindheit heraus sein will, notwendig doch wissen muB, was ihm wahr und Wahres
heiBen!" (Ibidem)
5 6.

Herkunftig aus einer durch die 'Metaphysik' bestimmten Stellung zum Seienden
werden wir nur schwer und langsam das Andere wissen konnen, daB weder im 'person-
lichen' noch im 'massenweisen' 'Erlebnis' der Gott noch erscheint, sondern einzig in
dem abgrundigen 'Raum' des Seyns selbst. Alle bisherigen 'Kulte' und 'Kirchen' und
solches liberhaupt kann nicht die wesentliche Bereitung des ZusammenstoBes des
Gottes und des Menschen in der Mitte des Seyns werden." (0.c. 416)
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gers denken van het zijn heeft het geloof niet meer naast zich nodig. De denker
van het zijn hoeft niets meer 'voor waar te houden'. Hij kan het met het vragen
uithouden en is op grond daarvan de eigenlijk gelovende: "Dit soort vragenden
[nl. diegenen die zich 'in de waarheid houden'] zijn de oorspronkelijk en eigen-
lijk gelovenden, d.w.z. degenen die tot op de bodem willen gaan om de waar-

lieid zelf, en niet alleen het ware, ernstig te nemen, die het erop aan laten
komen of het wezen van de waarheid mag wezen en of dit wezen zelf ons, de
wetenden, gelovenden, handelenden, scheppenden, kortom, degenen die in de
geschiedenis staan, draagt en leidt."'

Let wel, de zo vragende is maar de eigenlijk gelovende omdat dit eigenlijke
geloof geopponeerd wordt aan een oneigenlijke geloof dat vanuit een bepaald
wetenschapsideaal en dus vanuit een specifiek metafysisch fundament begrepen
moet worden: "Dit oorspronkelijke geloven heeft dan ook niets van een aan-
vaarden van dat wat een onmiddellijk houvast biedt en de moed overbodig
maakt. [...] Dit oorspronkelijke geloven is ook geen zelfzuchtig binnenhalen
van een zelfgemaakte zekerheid, voorzover het zich als vragen juist in het
wezen van het zijn naar buiten brengt en de noocizakelijkheid vanhet af-gronde-

-7
lijke ervaart. -

Heidegger stapt dus niet over van filosofie naar theologie, maar
het geloof wordt in de filosofie hernomen om het vervolgens op een oorspron-
kelijker wijze filosofisch aan de orde te stellen.

Kan er in deze benadering toch nog steeds plaats zijn voor een eigenlijk
geloof Iiaast de filosofie? De onderscheiding van geloof en weten spitst zich
toe in de discussie van de moderne tijd. Een voorheen geYntegreerde verhou-
ding wordt bij denkers als Luther, Pascal en Kant tot een gearticuleerde oppo-
sitie. We zouden in Heideggers zoektocht naar een eigenlijker weten, dat tege-

Vgl. ook N-ER, G.A. 47,294: "Man weiB und wagt nicht das Andere, was kunftig das
Eine sein wird, weil es im ersten Anfang unserer Geschichte schon west, wenngleich
ungegrundet: die Wahrheit des Seins - die Instandigkeit in ihr, aus der sich allein Welt
und Erde fur den Menschen ihr Wesen erstreiten und dieser in solchem Streit die Ent-
gegnung seines Wesens zum Gott 'des' Seins erftihrt."
1"Die Frage,iden dieser Art sind die ursprlinglich und eigentlich Glaubenden, d.h. die-
jenigen, die es mit der Wahrheit selbst, nicht nur mit dem Wahren von Grund aus ernst
nehmen, die zur Entscheidung stellen, ob das Wesen der Wahrheit west und ob diese
Wesung selbst uns, die Wissenden. Glaubenden, Handelnden, Schaffenden, kurz die
Geschichtlichen tragt und flihrt." (BzPh, G.A. 65,369)

Dieses ursprungliche Glauben hat freilich nichts von einem Hinnehmen dessen, was
unmittelbar Halt bietet und den Mut liberflussig macht. [...] ...dieses ursprungliche
Glauben ist auch kein eigenstichtiges Erraffen einer selbstgemachten Sicherheit, sofern
es als Fragen sich gerade in die Wesung des Seins hinausstellt und die Notwendigkeit
des Ab-grundigen erfahrt." (O.c. 369/70)
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lijk een eigenlijker geloven is, dan ook continuYteit kunnen zien met een vroeg-
christelijke traditie, bijvoorbeeld met Augustinus, voor wie ook nfet het geloof
(het aanhangen van auctoritas) de definitie van het christendom uitmaakte,
maar een eigenlijker weten (i,itellectits). aan de ratio voorbij. De associatie kan
gemaakt worden, maar tegelijk moeten we oppassen voor het verschil: Voor
Augustinus is de auctoritas met de daaraan beantwoordendefides nog uitgangs-
punt. Feitelijk wordt het stadium van het geloof al in de wetenschap (scientia)
met de daarmee corresponderende ratio overstegen. Vervolgens wordt de ratio
weer overstegen en opgenomen in de ilitellectits. Hier ligt een continue ontwik-
kelingslijn. Voor Heidegger staan fides en ratio naast elkaar. Beide zijn com-
plementair maar niet bemiddeld. De verbindende eenheid wordt niet in een ver-
zoening van beide in een hoger inzicht (intellectus) gezocht maar in een oor-
spronkelijker moment dat zowel in defides als in de ratio al verlaten is.

Waar blijft nu bij dit alles het christendom? Valt het wel of niet samen met
de serie termen die Heidegger hier van iedere oorspronkelijke toeeigening van
de waarheid heeft uitgesloten: de theologie als theisme, de geloofstheologie, het
geloof? Heidegger lijkt in deze periode het christendom riicksichtslos te identi-
ficeren met een van het moderne wetenschapsideaal afgeleide positie: een voor
waar houden van wat wetenschappelijk niet geweten kan worden, uit een be-
hoefte aan zekerheid, m.a.w. het niet toekomen aan een oorspronkelijk denken.
Het christendom is niets anders dan deze niet-oorspronkelijkheid. In deze zin
reageert Heidegger op Pascal, Pascal die Descartes in 66n van zijn Pensdes (78)
met een kort 'iplutile et i/icertai/1 ', 'onnut en onzeker'. terzijde stelt. Heidegger:
"Men kan zo oordelen als Pascal, maar men mag het ook alleen maar, voor
anderen en voor zichzelf, wanneer men net als Pascal christen blijft en is, en dat
betekent, niets 'riskeert' met de waarheid en met haar wezensbestemming, de
metafysica daarentegen voor een dwaasheid houdt."'

Het is niet moeilijk te weten te komen wat Heidegger hier bedoelt. Hij stelt
'niets riskeren met de waarheid' gelijk aan 'de metafysica voor een dwaasheid
houden'. Hij refereert dan aan Paulus, voor wie de filosofie van deze wereld
een dwaasheid is. Het probleem van Heideggers uitspraak is dat het metafysisch
denken zich hier alle waarheid en alle risico van de waarheid geheel toeeigent.
Daarmee gaat hij voorbij aan andere contexten waarin het woord waarheid en
risico nemen met de waarheid ook betekenis heeft, bijvoorbeeld in de gods-

1„Man ka,in so urteilen wie Pascal, aber man darfes auch nur vor anderen und vor sich
selbst, wenn man wie Pascal Christ bleibt und ist, und d.h. nichts mit der Wahrheit und
ihrer Wesenbestimmung 'riskiert', sondern die Metaphysik fur eine Torheit hbIt." (N-
Nih, G.A. 48, 215)
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dienst of de politiek. Heidegger doet deze uitspraak nota bene in  1940. In dat
jaar zullen velen onder een risico aangaan met de waarheid iets heel anders
hebben verstaan, en hebben velen dat ook al aan den lijve moeten ondervinden.
In die context is Heideggers uitspraak schier onbegrijpelijk. Door de wijze
waarop Heidegger zich uitdrukt wordt zijn exclusieve waarlieidsclaim voor het
filosofische denken tot een aanval op de integriteit van ieder andersoortig
denken.

Dit soort radicaliteit waarmee Heidegger vanuit zijn filosofisch perspectief
aan andere benaderingen de maat oplegt, doet hem over de grens gaan van wat
hij - menselijk gesproken - nog zou mogen zeggen. Zo schrijft hij over de ka-
rakteristieken van het nihilisme: "Niet dat is het wezenlijke kenmerk van het
nihilisme, of kerken en kloosters vernield en mensen uitgemoord worden, of dat
dit uitblijft en het 'christendom' zijn gang kan gaan, maar dit is beslissend: of
men weet en weten wil dat juist het dulden van het christendom en het christen-
dom zelf, dat het algemene praten over de 'voorzienigheid' en de 'Here God',
hoe eerlijk de enkeling dit ook moge bedoelen, niets dan uitwegen en machte-

loosheid zijn in dat bereik, dat men als jiet beslissende bereik voor het zijn en
niet-zijn niet wil erkennen en niet tot gelding wil laten komen."' Het beslissen-
de voor Heidegger staat hier meteen aan het begin: 'Niet dat is het wezenlijke
kenmerk van het nihilisme'. Het gaat hier Heidegger dus weer om een metafy-
sisch probleem en nfet om een moreel probleem: Niet het vermoorden van
mensen is een ke,iteken van het niliilisnie, maar het maar voortborduren op het
oud refrein van het christendom. Op de achtergrond speelt een ideologische en
feitelijke mobilisering tegen het bolsjewisme. Heidegger draait hier de volgorde

volledig om. Als het bolsjewisme in zijn vervolging van het christendom al
nihilistisch is, dan is het christendom dat in een veel verfijndere en dus gevaar-
lijkere vorm: "Het allergevaarlijkste nihilisme bestaat daarin, dat men zich als
beschermer van het christendom uitgeeft en zelfs op grond van sociale presta-
ties voor zichzelf aanspraak maakt op de aller-christelijkste christelijkheid. Het
hele gevaar van dit nihilisme bestaat daarin dat het zich volledig verstopt en
zich tegen datgene, wat men het grove nihilisme zou kunnen noemen (bijv. het

1"Nicht das ist das wesentliche Kennzeichen des Nihilismus, ob Kirchen und Kloster
zerstort und Menschen hingemordet werden oder ob dieses unterbleibt und das 'Chris-
tentum' seine Wege gehen kann. sondern dieses ist entscheidend: ob man weiB und wis-
sen will, daB gerade diese Duldung des Christentums und dieses selbst, daB das allge-
meine Reden von der 'Vorsehung' und dem 'Herrgott', so ehrlich es dem Einzelnen da-
mit sein mag, nur Auswege und Verlegenheiten in dem Bereich sind, den man als den

Entscheidungsbereich uber Seyn oder Nichtseyn nicht anerkennen und zur Geltung
kommen lassen will." (BzPh, G.A. 65, 139)
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bolsjewisme) scherp en met recht afzet."' Hier opnieuw: nihilisme is voor Hei-
degger geen uiting van een morele houding, dat iemand zich aan geen enkele
waarde of norm meer zou houden, maar een probleem op het gebied van de

ontologie.
Heideggers anti-christelijkheid komt naar voren als effect van een filosofi-

sche radicalisering die geen plaats meer kan toekennen aan volkskerken die de
zorg dragen om het heil van de velen; die ook geen respect meer kan opbrengen
voor mensen die uit andere inspiratie-bronnen leven en van daaruit hun risico
aangaan met de waarheid; die ook geen voeling meer schijnt te hebben met de
maatschappelijke en politieke werkelijkheid van die tijd. De vraag wie al dan
niet iets riskeert met de waarheid, en waar zich al dan niet het nihilisme mani-
festeert, het zijn vragen die voor Heidegger uiteindelijk tot op hun filosofische
fundament doordacht moeten worden en die niet vanuit een eerste morele zorg
kunnen worden beantwoord - omdat de moraal van die zorg al een metafysi-
sche voorbeslissing impliceert en zij zo de toegang tot dat fundament blokkeert.
Om dat duidelijk te maken zet Heidegger zich af tegen precies dat instituut dat
alle waarheid en alle moraal voor zichzelf claimt, het christendom en de chris-
telijke kerken.

Het christendom is deel van het probleem, niet van de oplossing. Net zo
neemt Heidegger positie in tegen het humanisme in zijn brief aan Beaufret.
Halve oplossingen verergeren slechts het probleem, ofwel: zachte heelmeesters
maken stinkende wonden. Expliciet wordt Heideggers anti-christelijkheid, daar
waar hij uit zijn filosofie een eigen godsbegrip ontwikkelt, 'de laatste God'.

1„Der verhangnisvollste Nihilismus besteht darin, daB man sich als Beschlitzer des
Christentums ausgibt und sogar auf Grund der sozialen Leistungen fur sich die aller-
christlichste Christlichkeit in Anspruch nimmt. Dieser Nihilismus hat seine ganze
Gefbhrlichkeit darin, daB er sich vollig versteckt und gegen das, was man den groben
Nihilimus nennen konnte (z.B. den Bolschewismus) scharf und mit Recht absetzt. '1

(O.c. 139/40)
Vgl. ook N-EWG, G.A. 44, waar Heidegger christendom, democratie en socialisme op
6dn lijn brengt als de retoriek waarmee de eerste wereldoorlog werd opgesierd (mis-
schien was het niet ongepast geweest om hier ook en vooral nationalisme te noemen?):
" ...in diesem Geschehen und all dem, was ihm folgte, wurde von Freund und Feind in
gleicher Weise der christliche Gott in Anspruch genommen, alle kampfen im Namen
der Moral und Vernunft, alle kampfen for Demokratie und Sozialismus und Fortschritt
und Kultur." (p. 188/89) Een vergelijkbaar argument gebruikt Heidegger in N-Ku, G.A.
43, 191: "Diese Leere und Verlogenheit aber erreichte erst ihr wahres AusmaB, als
zwischen den Jahren 1914 und 1918 das 'christliche' Abendland bei Freund und Feind

"fur seine Unternehmungen denselben lieben Gott fur sich in Anspruch nahm.
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Deze laatste God zet Heidegger in tege,1 de cliristelijke. De geste doet denken
aan Nietzsches Dionysos gege,1 den Gekretizigten' .

Zolang we Heideggers positie tegenover het christendom bekijken vanuit de
filosofie levert zij, niettegenstaande de vreemde uitspraken die Heidegger soms
kan doen, weinig problemen op. Heidegger is niet de eerste en zal niet de laat-
ste filosoof zijn die het geloof voor een voorstadium van een eigenlijker en
eerlijker denken houdt, en dan nog maar op een zeker moment in het geheel van
zijn oeuvre. Als Heideggers positie echter direct op een theologische vraagstel-
ling wordt betrokken dan kan zich het probleem verleggen. Zo bij Paul Ricoeur:
"Wat me vaak verbaasd heeft bij Heidegger is dat hij, naar het schijnt, systema-
tisch de confrontatie met het hele Hebreeuwse denken uit de weg heeft gewerkt.
[...] Die miskenning schijnt me parallel te lopen met het onvermogen van Hei-
degger de Schritt zuruck op een wijze te voltrekken die het mogelijk zou maken
alle dimensies van de westerse traditie op een adequate manier te denken. De
taak de christelijke traditie te hernemen in een Schritt zuruck, eist die niet dat
men de radicaal Hebreeuwse dimensie van het christendom onderkent, die op
de eerste plaats is geworteld in het judaYsme en pas daarna in de Griekse tradi-
tie? Waarom alleen maar nadenken over Holderlin en niet over de Psalmen,
over Jeremia? Zie daar mijn vraag.

-2

De aanscherping komt hier voort uit de verandering van perspectief. We
gaan nu niet meer uit van de filosofische vraagstelling van Heidegger en de
wijze waarop het christendom al dan niet tot deze vraagstelling doordringt,
maar we gaan uit van het christendom en constateren dat Heidegger niet tot de

'
Vgl. hier ook de milde uitleg van Poggeler, Neue Wege init Heidegger, 477/78 (over

de laatste God, tegen de christelijke)."Diese Bemerkung ist keine Malice gegen den
christlichen Glauben: aber sie meint im Gefolge Nietzsches davon ausgehen zu mussen,
daB der ursprungliche christliche Glaube in gedankliche Netze geraten ist, in der der
Gott schlieBlich nichts mehr war als eine Erfullung unangemessener menschlicher Be-
durfnisse nach Sicherheit (so daB auch die heutige Religionsphilosophie noch Religion
funktional von gesellschaftlichen Restbedurfnissen her glaubt erfassen zu konnen)."
2 In Heidegger et la question de Dieu, 11: "Ce qui m'a souvent dtonnd chez Heidegger,
c'est qu'il ait, semble-t-il. systdmatiquement 6ludd la confrontation avec le bloc de la
penste htbmique. [...1 Cette mlconnaissance me semble paralldle h l'incapacitt de
Heidegger de faire le 'pas en arritre' d'une manitre qui pourrait permettre de penser
addquatement toutes les dimensions de la tradition occidentale. La tache de repenser la
tradition chrdtienne par un 'pas en arriere' n'exige-t-elle pas qu'on reconnaisse la
dimension radicalement hdbmique du christianisme, qui est d'abord enracint dans le
judaYsme et seulement aprts dans la tradition grecque? Pourquoi rdfldchir seulement sur

"Holderlin et non pas sur les Psaumes, sur krdmie? C'est lil ma question.
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vraagstelling van het christendom is doorgedrongen; dat hij de zaak maar half
heeft begrepen, maar vanuit zijn halve perspectief toch de meest stellige uit-
spraken over het christendom en het christelijk godsbegrip doet. Ricoeur heeft
hierin ongetwijfeld gelijk. Het probleem is alleen dat hiermee nog niet gezegd
is dat de helft die Heidegger wal in ogenschouw neemt door hem slecht uitge-
werkt zou zijn, laat staan dat de afscheiding van een filosofisch godsbegrip als
een begrip met een eigen immanente dynamiek onrechtmatig zou zijn. Om de
rechtmatigheid van deze optie van Heidegger te kunnen beoordelen zullen we
eerst moeten nagaan hoe dit intrinsiek filosofische godsbegrip er dan uit zou
zien: daartoe dient dit onderzoek.

Het echte venijn van de opmerking van Ricoeur zit echter in de staart. Ri-
coeur vraagt niet 6f een Griekse en Holderlin-wortel binnen het christendom
van de joodse wortel onderscheiden kan worden, maar waarbm Heidegger
slechts de Griekse en Holderlin-wortel behandelt. Hij schijnt dus de onder-
scheiding over te nemen maar dan ook een eerlijk delen tussen alle grootouders
te willen. Ik zou in eerste instantie geneigd zijn deze oneertijkheid ook filoso-

fisch te begrijpen. Misschien is het eerlijk delen dat Ricoeur wil onmogelijk. In
ieder geval schijnt het voor Heidegger niet gekund te hebben. In eerste instantie
- in de tijd van Plidi,10,ize,iologie und Theologie - schijnt hij een vreedzame co-
existentie van filosofie en theologie beoogd te hebben. Hij heeft toen de eigen-
heid van de geloofs- en openbaringstheologie ruimschoots erkend. En in zijn
later werk zegt hij opnieuw dat hij over de theologische implicaties van zijn
filosofie in het geheel geen oordeel uit wil spreken'. Maar in Heideggers werk
van de dertiger en veertiger jaren zien we dat deze reserve iets kunstmatigs
heeft. Vooruitlopend op een inhoudelijke uitwerking van zijn denken uit deze
periode kan ik zeggen: omdat op die wijze geen recht gedaan wordt aan de
pretentie die in de filosofische vraagstelling besloten ligt, om iets te zeggen

' In de humanisme-brief schrijft Heidegger: "Erst aus der Wahrheit des Seins 13Bt sich
das Wesen des Heiligen denken. Erst aus dem Wesen des Heiligen ist das Wesen von
Gottheit zu denken. Erst im Lichte des Wesens von Gottheit kann gedacht und gesagt
werden, was das Wort 'Gott' nennen soil." (WEG, G.A. 9,351) Hiermee wekt Heideg-
ger minstens de suggestie dat de godsvraag in het verlengde van de filosofie aangegaan
kan worden. Over deze passage zegt Heidegger, in de discussie in 1953 bij de Evangeli-
sche Academie: "An der genannten Stelle der 'Humanismus'-Schrift ist nur von dem
Gott des Dichters, nicht vom geoffenbarten Gott die Rede. Es wird nur gesagt, was das
philosophische Denken von sich aus vermag. Ob das auch theologisch bedeutsam
werden kann, Masich nicht sagen, weil es keine dritte Instanz fur uns gibt, die daruber
entscheiden konnte." ('Gesprtich mit Heidegger', 33)



104

over het geheel van de zijnden'. En daarin juist ligt - aldus Heidegger - het
theologisch moment van de filosofie. Door die pretentie kAn de filosofie de
(geloofs-)theologie niet met rust laten, tenzij onder voortdurende inspanning.
Als de filosofische theologie uberhaupt van de geloofstheologie kan en mag
worden onderscheiden, dan zal de filosofische theologie op zeker moment haar
imperialistische karakter tonen: zij wil alles of niets:

Zo heb ik al een eigen richting aangegeven van een antwoord op Ricoeurs

vraag waarom Heidegger zich alleen maar op de Griekse en HOlderlin-wortel
van het christelijke denken orienteert. Dit is de lijn die ik in het vierde hoofd-
stuk zal uitwerken. Maar een ander antwoord is ook mogelijk, namelijk als Hei-
deggers politieke stellingname in de discussie wordt betrokken. In de paragraaf

over Heidegger en de politiek heb ik als voorbeeld Caputo genomen, die Hei-
deggers filosofische teruggang, het zoeken naar een aanvang van de filosofie,
koppelt aan de zuiveringen van het nationaal-socialisme. Het lijkt erop dat
Ricoeur een zelfde suggestie wil doen. Hier zien we dus de kortsluiting aan het
werk: ook via het theologie-probleem bij Heidegger komen we weer terug in de
politiek. Maar dan blijft het probleem: Als het legitiem is om een filosofisch
godsbegrip binnen het geheel van het westerse denken af te grenzen en terug te

brengen op een eigen dynamiek van de filosofie, dan is een politieke desavoue-
ring geen argument tegen het resultaat. ook al zou het een reden zijn om het re-
sultaat te wantrouwen. Pas als de hele operatie als zodanig ongeldig is, wordt
het tijd om op zoek te gaan naar andere motieven dan filosofische om deze dE-
marche in Heideggers denken te verklaren. Vooralsnog zie ik mij dus nog
steeds gemotiveerd om de inhoudelijke lijn van Heideggers denken te volgen,
zonder daarbij al te snel in de politieke discussie op te gaan.

' Zie onder, hoofdstuk 4, § 4.
2 De vraag of dit voor de geloofstheologie ook zou gelden is hier bij Heidegger niet aan
de orde. Maar vergelijk Karl Barth (Heidegger und die Theologie 217/18): "...daB
sowohl Heidegger wie Sartre (...) am Gottesproblem als solchem doch nicht vorbei-
gekommen sind und auch darin, daB sie bei ihrer faktischen Ersetzung und faktischen
Leugnung Gottes an den wirklichen Gott Oberhaupt nicht herangekommen, ihn zu
leugnen gar nicht in die Lage gekommen sind." Net als Heidegger het succes van de
theologie meet aan de aan haar vreemde maat van de zijnsvraag, zo meet Barth hier het
succes van de filosofie aan het al dan niet raken aan de godsvraag: "...daB sie beide,
unftihig, von Gott her und auf Gott hin frei zu denken, nun gerade von dieser Sache her

"
[des Nichtigen] und auf sie hin sich bannen, verpflichten, gefangennehmen lassen!
(0.c. 218)
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c. Een derde mogelijkheid

Met Heideggers begrip van enerzijds een geloofstheologie als het geheel andere
van de filosofie - al dan niet door de filosofie als niet-oorspronkelijk terzijde
gesteld -, en anderzijds een filosofie die op eigen wijze een godsbegrip ontwik-
kelt, is nog niet het laatste genoemd van de complexiteit van Heideggers theo-
logie-begrip. Heidegger ontwikkelt, ongeveer vanaf het midden van de dertiger
jaren, ook nog een spreken over 'de godheid, de God, de goden en het heilige.
Heidegger ontleent deze taal aan de dichters, met name aan Holderlin'.  In zijn
taal vindt Heidegger een wegwijzer in de richting van een oorspronkelijker op-
vatting van theologie, een theologie die aan alle wijsgerige en christelijk theo-
logische systematisering voorafgaat: "Op de eerste plaats betekent 08610704,
0Eoloyia, het mythisch dichtende noemen van de goden zonder betrekking tot
een geloofsleer en een kerkelijke doctrine:,2 Heidegger noemt dit 86k theolo-
gie, en ook deze theologie staat in relatie tot zijn eigen filosofie.

Ik noem dit derde theologie-begrip maar zal het niet verder uitwerken. Dit

zou een eigen en andere studie vergen. Heidegger onderzoekt hier mogelijkhe-
den die vanuit de probleemstelling van dit onderzoek niet goed aan het licht
zouden komen: hier gaat het immers juist om het godsbegrip voorzover dat
binnen en vanuit de filosofische probleemstelling aan de orde is. Ook van daar-
uit stuiten we echter onvermijdelijk op Heideggers onderzoek naar de mogelijk-
heden van een oorspronkelijker theologisch spreken. Daarheen voert precies
zijn onderzoek naar de herkomst van de ontotheologische constitutie van de
metafysica en het daaraan toebehorende filosofische godsbegrip). Bepalend

' Vgl. Gadamer, 'Heidegger und die Sprache', 29: "Er sah in Holderlins Sprachnot
seine eigene Sprachnot und -bedurftigkeit. Er sah in ihm den Dichter (...) der lehrte, daB
immer wieder von Gott oder vom Gottlichen ein Mittler gesandt wird, das erloschende
Feuer unter den Menschen wieder zu beleben, damit sich so das Gottliche in der Abfol-
ge solcher Mittlergestalten zeige, die die Epochen ablosen. [...] So ist Holderlins Dich-
tung fur Heidegger eine theologische Denkhilfe gewesen - und mehr als das. Er teilte
nicht nur die Sprachnot, die er in Holderlins Dichtertum erkannte. Er sah in seinen
dichterischen Schopfungen einen MaBstab filr alles kommende."
2 "Zunachst meint HEOkoyor, 0£oloyCadas mythisch-dichtende Sagen von den Gottern
ohne Beziehung auf eine Glaubenslehre und eine kirchliche Doktrin." (IuD, 44)
1 Ben Vedder, 'Wat is dat, theologie?', Bijdragen 40, 1979,393: "In de destructie van
de metafysica wordt de onto-theologische structuur zichtbaar. Deze destructie is tegelijk
ook een gaan naar de oorsprong van de metafysica. In de grond van de zaak, in de oer-
zaak, stoot Heidegger op een logos die geen gebruiksmiddel meer is van de mens, maar
een logos die zich aandient als een oorspronkelijk aanreiken van grond."
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blijft echter de relatie tot de filosojisclie godsvraag, laten we het in Heideggers
woorden maar noemen: het probleem van de ontotheologie. Waar die relatie
niet meer zichtbaar is, ofwel omdat Heidegger zoekt in andere dan filosofische
bronnen, ofwel omdat hij zich zozeer in een andere taal beweegt dat de verbin-
ding niet meer aantoonbaar is (ik denk hier aan de teksten over de laatste God
uit de Beitrage zur Philosophie), daar zal ik ook geen pogingen meer doeti om
het 66n en het ander te verbinden, ook al moeten we er van uitgaan dat die
verbinding wei bestaat.

Samenvattend: Heidegger blijkt. vanuit de meerzinnigheid die het theologiebe-
grip kan hebben, in het merendeel van de gevallen sterk betrokken OP theologi-
sche vragen. Hij duidt in zijn vroege werk het geloof - dat bepalend is voor de
christelijke theologie - als een gevaar voor de jilosoof, maar de filosofie heeft
wel een taak in de verheldering van theologische grondbegrippen. In later werk
wordt deze verhouding opgebroken, maar slechts omdat theologische vragen in
een hogere mate in de eigen filosofische vraagstelling worden geYntegreerd.
Tenslotte kan de filosofie de weg vrij maken voor het vinden van een oorspron-
kelijke theologische taal. Dat betekent dat het geen probleem is om te bewijzen
dat Heidegger op de theologie betrokken is. Het is vooral een probleem om in
de complexiteit die rond theologische vragen bij Heidegger bestaat. en die niet
op de laatste plaats door hemzelf is opgeroepen, enige orde te scheppen. Daar-
aan wil ik met deze studie bijdragen.



Hoofdstuk 2

Na deze inleidingen kunnen we komen tot de zaak waar
het hier uiteindelijk om gaat: Heideggers bespreking van
het wijsgerige godsbegrip. Zoals gezegd neem ik mijn
vertrekpunt bij de latere Heidegger. Niet omdat alleen in
zijn latere werk teksten en uitspraken over het wijsgerige
godsbegrip voorkomen. Dergelijke teksten vinden we door
heel zijn oeuvre. Vaak blijft het dan echter bij korte passa-
ges die wel duidelijke oordelen uitspreken, waaruit blijkt
dat Heidegger een vrij duidelijk beeld moet hebben van
wat voor taal en wat voor denken ten aanzien van God past
en wat niet, maar waarin niet of onvolledig geargumen-
teerd wordt. Ik heb al gesproken over Heideggers afwij-

<-0 zing van alle godsbewijzen:

"Een godsbewijs mag met alle middelen van de strengste formele logica opge-
bouwd zijn, het bewijst toch niets: want een God, die zijn existentie eerst moet
laten bewijzen is uiteindelijk een zeer ongoddelijke God, en al het gedoe om
zijn existentie te bewijzen loopt op zijn hoogst op een blasfemie uit."' Waarom
zou dat eigenlijk zo zijn'? Zegt het feit dat de filosofie (natuurlijke theologie)
godsbewijzen heeft opgesteld wel iets over wat God al dan niet nodig heeft? Op
zijn hoogst gaat het hier om iets dat mensen nodig hebben. Niet alle mensen
zijn kennelijk zo zeker over het bestaan van God als Heidegger, of sommigen
die dat persoonlijk wel waren wilden ook anderen overtuigen. Is dat blasfemie?
Waarom? Welke norm is hier aan het werk?

Bij zijn afwijzing van 'de God van de filosofen', de God als catisa efficielis,
verwijst Heidegger naar de herko„ist van dit godsbegrip. Ik citeer nogmaals
deze passage: "Zo kan waar al het aanwezige zich in het licht van de oorzaak-
gevolg-samenhang toont, zelfs God in de voorstelling al het heilige en hoge, het
geheimzinnige van zijn verwijderd zijn verliezen. God kan in het licht van de
causaliteit tot een oorzaak, tot de causa efficiens, verworden. Hij wordt dan
zelfs binnen de theologie tot de God van de filosofen, van diegenen namelijk,
die het onverborgene en het verborgene naar de causaliteit van het maken

' "Ein Gottesbeweis (...) kann mit allen Mitteln der strengsten formalen Logik aufge-
baut sein, und er beweist doch nichts, weil ein Gott, der seine Existenz sich erst bewei-
sen lassen muB, am Ende ein sehr ungottlicher Gott ist und alle Betulichkeit des
Beweises seiner Existenz hochstens auf eine Blasphemie hinauskommt." (N-EWG,
G.A. 44,112)
Zie boven, hoofdstuk 1, § lb.
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bepalen, zonder daarbij ooit aan de oorsprong van het wezen van deze causali-
teit te denken."' Nu, deze herkomst van de causaliteit heeft Heidegger in vroe-
ger werk bepaald, zoals hij hier ook aanduidt, vanuit het 'maken', en dan pri-
mair gezien als 'menselijke creativiteit'. Ik zal dat onder (hfdst. 3, §4b) verder
uitwerken. Maar ook als we deze 'herkomst' van het causaliteitsbegrip aanvaar-
den, is nog niet zonder meer duidelijk waarom Heidegger hier 'Causa e,fficiens
zonder meer als een pejoratieve aanduiding kan gebruiken. Waarom zou een

begrippelijkheid die wij ontlenen aan het feit dat we onszelf als 'scheppende
wezens', als 'makers' ervaren, God totaal omlaag halen? Waarom zou God
Oberhaupt in de verte moeten zijn, ver verwijderd van de banaliteit van onze
alledaagse maaksels?2 Heidegger appelleert aan theologische vanzelfsprekend-
heden die helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Op de een of andere manier
schijnt hij er niet dan met moeite in geslaagd te zijn om zijn radicaal vragende
denken voor de godsvraag te mobiliseren, of in ieder geval geeft hij zijn
overwegingen niet altijd aan de openbaarheid prijs.

Voor een inzicht in de wijsgerige godsvraag helpen ons dergelijke korte
teksten weinig. Voor meer thematische studies die zich met de wijsgerige gods-

vraag bezig houden, moeten we naar de latere Heidegger gaan. In een college
uit 1955/56 behandelt hij het rationaliteitsbeginsel en in een voordracht in 1957

' "So kann, wo alles Anwesende sich im Lichte des Ursache-Wirkungszusammenhangs
darstel It, sogar Gott fur das Vorstellen alles Heilige und Hohe. das Geheimnisvolle
seiner Ferne verlieren. Gott kann im Lichte der Kausalitat zu einer Ursache, zur causa
efficiens. herabsinken. Er wird dann sogar innerhalb der Theologie zum Gott der Phi-
losophen, jener namlich, die das Unverborgene und Verborgene nach der Kausalitat des
Machens bestimmen, ohne dabei jemals die Wesensherkunft dieser Kausalitat zu beden-
ken." ('Die Frage nach der Technik', VuA, 34)
- Vgl. Helmut Ogiermann, 'Causa prima, metaphysische Gottesidee und Kausaldenken',
Theologie und Philosophie 2, 1967,172/73: "Mit einem einzigen Wort mag darauf hin-
gewiesen sein, das 'Kausalitat' muhelos in Termini und Wendungen Ubergefuhrt wer-
den kann, die starker auch ihren zutiefst religiosen Sinn aussprechen. Sie laBt sich auf
die Ausdrucke 'das Haltgebende, Tragende, Bergende' abbilden, und R. Guardini hat
sicherlich recht, wenn er schreibt, was die religiOse Erfahrung 'als das Eigentliche,
Ganz-Erfullende, Endgiiltige und Heilgebende auf'faBt', sei dasselbe, was das Denken
'als die erste Ursache, das in sich selbst Grundende und alles librige Begrundende - mit
einem Wort, als das Absolute versteht."
Vgl. ook Peperzak. 'Heidegger on God and theology'. in Proceedings, Heidegger
Conference,  3 lst annual meeting,The Pennsylvania State University, 1997, 4: "...pious
thinkers such as Plotinus, Proclus, Augustine, Bonaventure, Scotus, and Cusanus, un-
like Pascal and Heidegger, did not have so much difficulty in making the meaning of
arche prae, prima catisa or principium pril,111,71 so concrete that it illuminated and
glorified all the dimensions of their world."
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bespreekt hij het begrip van God als causa sui als het filosofische godsbegrip
tout Colirt. Hier blijkt dat deze thematiek ook bij Heidegger complexer is en
meer kan bieden dan de boven aangehaalde passages suggereren.
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§1. Het rationaliteitsbeginsel

a. De schijnbare evidentie van het rationaliteitsbeginsel

Heidegger gaat bij zijn bespreking van het rationaliteitsbeginsel uit van de for-
mulering van dat principe door Leibniz'. In Der Satz roni Grund wordt de
problematiek opgezet in de eerste drie zinnen: 'Het rationaliteitsbeginsel luidt:
'Nihil est sine ratione'. Men vertaalt: Niets is zonder grond. Wat het beginsel
bedoelt is duidelijk (leuclitet ein):2

Wat het rationaliteitsbeginsel betekent is duidelijk. Het levert weinig proble-
men op. Niets is zonder rede, niets gebeurt zomaarl. Bevestigend: alles heeft
rede, de werkelijkheid is een zinvol geordend geheel. Als we in het geheel van
de werkelijkheid de orde niet doorzien, dan is dat een tekortkoming van onze
kennis maar geen indicatie dat de werkelijkheid een diffuse chaos zou zijn#
Toch ligt hier een probleem. Het behoort niet tot de mogelijkheden van de
wetenschap of de filosofie om daadwerkelijk alles na te gaan, om te controleren
of alles zich ook naar een achterliggende zin voltrekt. Dat alles 'rede' heeft of-
wel door de rede geleid wordt. is nooit een empirisch gegeven. De menselijke

'
Heideggers bespreking van Leibniz' formulering van het rationaliteitsbeginsel is ge-

concentreerd in drie teksten. In de zomer van 1928 heeft hij een college gegeven
waarvan de tekst gepubliceerd is onder de titel Metapliysische Atifatigsgrunde der Logik
i,n Ausgang von Leibniz (G.A. 26).  In  1929 publiceert hij Vom Wesen des Grtindes Cop-
genomen in Wegmarken, G.A. 9, 123-77). In de winter van 1955/56 keert hij op deze
thematiek terug in een college dat in 1957 gepubliceerd wordt onder de titel Der Satz
vom Gru„d (G.A. 10). Voorlopig zal ik mij beperken lot deze laatste tekst. In een later
stadium zullen de verschuivingen van Der Satz vom Grtind wn opzichte van de twee
vroegere teksten nog van belang worden.

Der Satz vom Grund lautet: Nihil est sine ratione. Man ubersetzt: Nichts ist ohne
Grund. Was der Satz aussagt, leuchtet ein." (SVG, G.A. 10,3)
1 Ik vertaal ratio met 'rede'. en niet met 'reden', een vertaling die voor het Nederlandse
taalgevoel meer voor de hand ligt. Het woord 'reden' duidt op de drijfveer en het motief
van het menselijke handelen. vertaalt echter niet de kosmologische dimensie van het
rationaliteitsbeginsel, noch drukt het voldoende de rationaliteit uit van de grond die dit
beginsel aan alles toeschrijft. Ik kom hieronder nog op deze vertaal-problematiek terug.
4 Vgl. Leibniz, Philosophische Abliandlungen, Die Philosophischen Schriften VOn

Gottfried Wilheint Leibniz, ed. Gerhardt, band VII. Hildesheim 1961, 290: "Itaque cum
nobis aliqua displicet in serie rerum. id oritur ex defectu intellectionis. Neque enim
possibile est ut omnis Mens omnia distincte intelligat. et partes tantum alias prae aliis

"
observantibus, non potest apparere Harmonia in toto.
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ervaring wijst eerder juist een andere kant op: er doet zich veel voor waarvan
we de redelijkheid helemaal niet kunnen doorzien: de natuur is in haar rede-
loze onschuld wreed; de mens is in zijn reden-loze schuld nog wreder'. De
theodicee worstelt al van oudsher met de onmogelijkheid van de verzoening
van de goddelijke orde met het kwaadz

Als het dus aan de mensen eigen is om het geheel van de werkelijkheid nfet
te doorzien, om geen zicht te hebben op de ratio die overal achter zit, waarom is
het rationaliteitsbeginsel dan toch algemeen aanvaardbaar en onmiddellijk in-
zichtelijk? Dat is volgens Heidegger omdat het beginsel het voor het denken
meest eigen domein aangeeft: omdat de,ike,1 in beginsel funderend is, vindt het
ook overal fundamenten (oorzaken, zin, gronden). In plaats van naar de orde-
ning van de werkelijkheid, die vanuit het menselijk perspectief precies niet in
haar rede inzichtelijk is, verwijst het 'Et, leuchte,ide' op de eerste plaats naar
het menselijk denken zelf, dat de ordening vanuit de ratio als uitgangspunt
heeft (SvG, G.A. 10,4). Heidegger insisteert op de evidentie en niet op de pro-
blematiek van het rationaliteitsbeginsel, zoals die bijvoorbeeld bij Leibniz in
het theodicee-probleem tot uitdrukking komt. Hij stelt het rationaliteitsbeginsel
voor als vanzelfsprekend en niet problematisch. Daarmee schudt hij de kaarten

' Vgl. Giovanni B. Sala, Kant unit die Frage nach Gott, Gottesbeweise und Gottesbe-
weiskritik in de,1 Schriften Kants. Berlijn etc. 1990, 36/37: "Fur Leibniz (...) muB man
'aus anderen Grunden', d.h. eben nicht aus den Eigenschaften der Welt, sondern durch
'nietaphysisclie Beweise' (wohl den Cartesianischen und den Kontingenzbeweis),
bereits um die Glite, Weisheit und Macht Gottes wissen, um daraus 'hoffen' zu diirfen,
daB Gott doch vermag, das von ihm unabhlingige Obel 'mit Vorteilen' auszugleichen

"

Adalbert Stifter, die als geen ander de natuur heeft geschilderd als een plaats van zin en
waarheid, heeft ook de meest schrille schilderingen gegeven van de onverschilligheid
van de natuur ten opzichte van haar eigen wreedheid: "Aber es liegt auch wirklich
etwas Schauderndes in der gelassenen Unschuld, womit die Naturgesetze wirken, daB
uns ist, als lange ein unsichtbarer Arm aus der Wolke und tue vor unsern Augen das
Unbegreifliche. Denn heute kommt mit derselben holden Miene Segen, und morgen ge-
schieht das Entsetzliche. Und ist beides aus, dann ist in der Natur die Unbefangenheit,
wie fruher. Dort, zum Beispiele, wallt ein Strom in schonem Silberspiegel, es flillt ein
Knabe hinein, das Wasser krauselt sich lieblich um seine Locken, er versinkt - und
wieder nach einem Weikhen wallt der Silberspiegel, wie vorher." (Adalbert Stifter,
Abdias, Studien III, Munchen, 5.) Vgl. ook Heideggers commentaar op Stifters 'Eis-
geschichte', EdD, G.A. 13, 185-199.
1 Vgl. Augustinus, De Ordine I. I, 1 "...quomodo fiat ut et Deus humana curet et tanta
in humanis rebus perversitas usquequaque diffusa sit, ut non divinae, sed ne servili
quidem cuipiam procurationi, si ei tanta potestas daretur, tribuenda esse videatur."
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voor zijn eigen problematisering, maar die komt natuurlijk ook niet uit de lucht
vallen.

De betekenis die Heidegger aan het rationaliteitsbeginsel hecht kan moeilijk
overschat worden: het is het principe dat al het moderne denken leidt, de grond-
slag van de moderne, wetenschappelijke en technische wereld (SvG, G.A. 10,
47). Met een goed begrip van het rationaliteitsbeginsel zouden we dus ook een
begrip van de moderniteit kunnen krijgen. Maar wat is hiermee gezegd?
Immers, 'begrip zoeken van' is niets anders dan een effectuering van het ratio-
naliteitsbeginsel: de rede aangeven (zonder welke niets is). Hoe kunnen we
begrip krijgen van een stelling die juist de basisstructuur van alle begrippelijk-
heid uberhaupt aangeeft? Heeft dit begrip een andere rationaliteit dan de ratio
die de stelling aan alles toeschrijft? De wil om de stelling van toereikende
grond te begrijpen, berust die niet zelf in het rationaliteitsbeginsel? Het belang
van het rationaliteitsbeginsel bestaat er juist in dat het rationaliteitsbeginsel de
limiet uitmaakt van alle rationaliteit, daarbuiten is geen filosofisch onderzoek
mogelijk en dus bijt de filosofische vraag naar het rationaliteitsbeginsel in haar
eigen staart. De Satz vot,1 Grit,id is een Grit,idsatz, een axioma. Het is niet zo-
zeer de conclusie uit een werkelijkheidservaring alswel de toegang tot een wer-
kelijkheidservaring (namelijk de filosofische en wetenschappelijke werkelijk-
heidservaring). Het rationaliteitsbeginsel is niet verder rationeel te funderen
omdat het vooralsnog niet duidelijk is welk statuut een denken nog zou kunnen
hebben dat redelijk ongefundeerd is. De vraag waarom het rationaliteitsbegin-
sel geldt is dan ook geen zinvolle vraag meer, zolang de filosofie tenminste
gebonden is aan het domein waarover het rationaliteitsbeginsel heerst'.

Toch zal een studie van het rationaliteitsbeginsel er op de een of andere
manier vat op moeten krijgen. Daarbij is dan toch een dieper begrip mogelijk
dan bi,ine,1 het domein van het rationaliteitsbeginsel gegeven is. De heerschap-

' Een concreet voorbeeld waarin we het rationaliteitsbeginsel op kunnen zien treden als
de ultieme voorwaarde waaronder maar een zinvol filosofisch spreken mogelijk is, vin-
den we biji. Heyde, Het gewicht van de eindigheid, 53/54: "Alles wat hier gezegd is
staat of valt echter met dEn grote vooronderstelling, die historisch een exemplarische
formulering gevonden heeft in Leibniz' principe van voldoende grond. Elke denkweg
naar God veronderstelt dat er een logica is in de dingen, dat 'de rede de wereld be-
heerst' (Hegel), dat 'de werkelijkheid intelligibel is' (Thomas). Deze vooronderstelling
kan uiteraard betwist worden. Het is echter niet goed mogelijk deze betwisting te 'fun-
deren'. Ze te willen verantwoorden impliceert de uitoefening van het principe dat be-
streden wordt. Met de massieve ontkenning van deze vooronderstelling vervalt ook de
gehele problematiek van deze studie (...). De 'God van de filosofen' is immers 'slechts'

"
een probleem voor de filosofie, voor een denken dat wil begrijpen wat is.
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pij van het rationaliteitsbeginsel is dus niet absoluut? Heidegger wijst op de late
verschijning van het rationaliteitsbeginsel als een filosofisch grondbeginsel. Pas
bij Leibniz wordt het als hti grondbeginsel van de filosofie erkend. Heidegger
spreekt in dit verband van een 'hicubation' van het beginsel. Hij vergelijkt het
principe dus met een ziekte, die pas na een lange periode van inwendig woeke-
ren aan de oppervlakte komt'.  Het is een late uitloop van een filosofische bewe-
ging die is aangevangen bij de Grieken en die in de vorige eeuw ten einde is ge-
lopen, is voltooid: Einde van de incubatieperiode betekent: hier komt het be-

ginsel aan de oppervlakte, begint zijn periode van openbare heerschappij. Onze
tijd wordt pas ten volle door het rationaliteitsbeginsel beheerst. De mogelijk-
heid om een begrip van het beginsel te krijgen is afgenomen, niet toegenomen

(SvG, G.A. 10,82).
Toch probeert Heidegger in Der Satz vom Grtind een dieper liggende funde-

ring te geven van het feit dat denken funderend is, dat het overal naar oorzaken
en redelijkheid zoekt, van het feit dat het geleid wordt door het rationaliteitsbe-
ginsel. Hij probeert een begrip daarvan te geven dat ookfwidere,id is en toch

niet alleen maar onder het rationaliteitsbeginsel valt maar daar ook een begrip
van geeft. Dat is natuurlijk een paradoxe onderneming die hem op twee manie-
ren betwist kan worden, al naar gelang de positie die men zelf inneemt: ofwel
een dergelijk onderzoek is niet rationeel meer (d.w.z. geleid door het rationali-
teitsbeginsel), ofwel, een dergelijk denken blijft juist wel ratiolzeel (d.w.z. ge-
leid door het rationaliteitsbeginsel).

Ook traditioneel verwijst het rationaliteitsbeginsel naar een onderliggend
fundament, namelijk God. Die is de uiteindelijke diepste grond van alle dingen
waarnaar het rationaliteitsbeginsel verwijst. Zonder God is er niets. Het rationa-

liteitsbeginsel kan die goddelijke oergrond zelfs bew(ken, kan functioneren als
godsbewijs. Het kan dat door de dubbelzinnigheid van het woord ratio, Heideg-
ger spreekt van zijn gevorkte wezen. In een Nederlandse vertaling van het ratio-
naliteitsbeginsel zou ratio zowel vertaald kunnen worden met rede als met oor-
zaak. Een net zo dubbelzinnig woord als het Latijnse ratio en het Duitse Grund
hebben wij echter niet, tenzij speciaal voor het menselijk handelen. Daar heeft
het woord 'reden' dezelfde dubbelzinnigheid. Een reden geeft een redelijke ver-
klaring van iemands handelen - achteraf, vertelt waarom iemand iets gedaan

i  ' Incubo' betekent 'ergens op liggen', en van daaruit ook 'iets bewaken', 'ergens op
broeden'. Het woord 'cubo' betekent behalve 'liggen' ook 'slapen'. Vandaar: "Wo und
wie hat der Satz vom Grund so lange geschlafen und das in ihm Ungedachte vorausge-
triiumt?" (SvG, G.A. 10,15, vgl. ook p. 80.)
2 O.c. 4-6, en 80 e.v.
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heeft - maar is daarvan tegelijk ook het motief, de oorzaak, en gaat als zodanig
vooraf. Zo bedoelt Leibniz met ratio 'red€ (redelijke verklaring, zin) zowel als
'oorzaak', beide en tegelijk. Dat wordt duidelijk in de langere formulering van
het rationaliteitsbeginsel, waarin het rationaliteitsbeginsel ook het oorzakelijk-
heidsbeginsel blijkt te zijn: Nihil est sine ratione, sell nullus effectus sine
causa, 'niets is redeloos, ofwel geen gevolg zonder oorzaak'. Er is rede in de
dingen betekent: niets gebeurt zomaar, we kunnen in redelijkheid sommige din-
gen verwachten en andere dingen niet. In het heden kennen we de kiemen van
de toekomst en het verleden geeft een verklaring voor het heden. Onzin kan on-
mogelijk gebeuren, en denken over onzin verdient de naam denken niet! Op
grond van de noodzakelijkheid voor het denken een ratio aan te nemen, een
verklaringsgrond van alle dingen, kan meteen al besloten worden tot het be-
staan van die verklaringsgrond. In de zin van Leibniz zou Nihil est sine ratione
vertaald mogen worden met 'niets is zonder redelijke bestaansgrond': "Deze
ratio [die aan alles ten grondslag ligt] moet in een Werkelijk Zijnde berusten,
ofwel in een oorzaak. Niets anders is immers oorzaak, dan een werkelijke
ratio..." Vervolgens: "Dit Zijnde nu moet noodzakelijk bestaan, want anders
zou opnieuw een oorzaak buiten hem gezocht moeten worden waarom het eer-
der bestaat dan niet bestaat, en dat weerspreekt zichzelf. Er is dus dat Zijnde, de
uiteindelijke grond van de dingen, en dat wordt altijd met 66n woord GOD ge-
noemd."' Dus: 1) Als de ratio niet meteen oorzaak was, niet een Werkelijk
Zijnde, dan zou aan de ontologische pretentie van het beginsel, dat zonder ratio
niets is, niet voldaan worden. De ratio zou aan de werkelijkheid uitwendig blij-
ven, en dus uiteindelijk ongefundeerd zijn. Pas een redelijke werkelijkheid ga-
randeert de zin van onze redelijkheid. En 2) deze redelijke bestaansgrond is een
zichzelf funderende bestaansgrond, is een Cal(Sa Sili.

We zien hier dat het rationaliteitsbeginsel bij Leibniz uiteindelijk 0,ltiscll
gefundeerd wordt, dat wil zeggen in een hoogste zijnde, God. Dit zijnde is net
als bij Descartes zelf-funderend. Innerlijke noodzakelijkheid wordt ook hier als
een vorm van causaliteit geYnterpreteerd. Het is van belang voor Heideggers
positie ten aanzien van het wijsgerig godsbegrip om te zien hoe hij hier niet met
Leibniz meegaat! In de ontische fundering van het rationaliteitsbeginsel is Hei-
degger niet geknteresseerd, tenminste, hij gaat tamelijk snel aan deze fundering

' "Ea ratio debet esse in aliquo Ente Reali seu causa. Nihil aliud enim causa est, guam
realis ratio... [...] Hoc autem Ens oportet necessarium esse, alioqui causa rursus extra
ipsum quaerenda esset cur ipsum existat potius guam non existat, contra Hypothesin.
Est scilicet Ens illud ultima ratio rerum, et uno vocabulo solet appellari DEUS." (Ed.
Gerhardt VII. 289)
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voorbij omdat zijfaalt. Weliswaar geeft deze fundering een fundament aan van
de werkelijkheid va,tuit het rationaliteitsbeginsel, zij geeft daarom nog geen

begrip en fundering va,i het rationaliteitsbeginsel. Heidegger chargeert: niet het
fundament zelf, God die aan alles ten grondslag ligt, komt hier het eerste, maar
dit godsbegrip is hier slechts een consequentie van de ontologie, van wat in het
algemeen over de zijnden geleerd wordt, namelijk dat zij rationeel gefundeerd
zijn. Leibniz schrijft: "Ratio est in Natura, cur aliquid potius existat guam nihil.
Id consequens est magni illius principii, quod nihil fiat sine ratione"; 'Er is een
ratio in het wezen van de dingen waarom er eerder iets bestaat dan niets. Dat is

een gevolg van dat grote beginsel, dat er niets gebeurt zonder rede' i. Het zijn

van de ratio waardoor eerder iets is dan niets (d.w.z. God), is zelf al het gevolg
van het beginsel en niet andersom? God zou afhangen van het rationaliteitsbe-
ginsel: omdat het rationaliteitsbeginsel geldt, daarom is God? We hebben deze

problematiek al eerder - en duidelijker - gezien bij de godsbewijzen van Des-
cartes. In zekere zin bleek het bestaan van God geftmdeerd in het denkende

subject. Bij Descartes is deze verhouding echter niet eenzinnig: bij het zelfbe-
grip van het denkende ik hoort het vervolgens ook dat het zich afhankelijk weet
van God. Zo ook hier: als alles in God berust, dan ook de rationaliteit en het
beginsel dat deze rationaliteit leidt. Het rationaliteitsbeginsel hangt net als alles
van God af, dat is ook een consequentie van het beginsel zelf! Dit denken draait
in een kring rond, constateert Heidegget. Maar hij is er niet op gericht het
rationaliteitsbeginsel als een cirkelredenering te ontmaskeren. Het wijzen op
deze cirkel in de funderingssamenhang van het rationaliteitsbeginsel beoogt iets
anders.

' Ed. Gerhard VII, 289, SvG, G.A. 10,40.
Heidegger vult aan uit Leibniz (Gerhardt IV, 504 e.v.): 'Natura, guam rebus tribuere
solemus': de natuur die wij altijd aan de dingen toeschrijven, dus niet zozeer 'natuur'
als tegenover 'culluur', maar 'natuur' als 'wezen, essentie', tegenover 'bestaan/existen-
tie'. Vandaar mijn vertaling van 'natitra' met 'het wezen van de dingen'.
De aan deze uitspraak ten grondslag liggende - en dus hier al door het antwoord
ingehaalde vraag - luidt bij Leibniz: 'Pourquoy il y a plustdt quelque chose que rien?'
('Principes de la Nature et de la Grace, fondds en raison', ed. Gerhard VI, 602) Heideg-
ger neemt in zijn Ei,ifiihrung  iii die Metaphysik deze vraag op als leidende vraag van de
metafysica. In een kritisch bijschrift geeft Heidegger de terugverwijzing naar Leibniz
expliciet aan. Zie EidM, G.A. 40, Anhang, 217. Voor het verschil tussen de wijze
waarop Leibniz en Heidegger deze vraag stellen, zie G. Haeffner, Heideggers Begriff
der Metaphysik, Munchen 1981,36/37.
2 "Also gilt der Satz vom Grund nur, insofern Gott existiert. Allein Gott existiert nur,
insofern der Satz vom Grund gilt. Solches Denken bewegt sich im Kreis." (SvG, G.A.
10,43)
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Al bij het causa-sui-begrip van Descartes hebben we gezien dat het godsbe-
grip niet in een ondubbelzinnige verhouding tot het denken staat. Het denken
schijnt in zijn vraag naar fundering te gehoorzamen aan een eigen dynamiek die
niet noodzakelijk stopt bij 'de laatste grond van alle dingen''. Ook ten aanzien
van God zouden we kunnen blijven vragen: waardoor is God, waarvandaan
komt God, waarom is God er? Juist dan wordt duidelijk dat het antwoord 'God'
deze vragen uit zichzelf kan beantwoorden - dit ligt besloten in het catisa-sui-
begrip. Voor Heidegger ligt het probleem echter nog weer anders, namelijk: in
de wijze waarop hier het antwoord 'God' gegeven wordt, wordt geen begrip
van het vragen zelf gegeven. Dit antwoord geeft niet het dieper liggende begrip
van het rationaliteitsbeginsel waar Heidegger naar zoekt. Het antwoord gehoor-
zaamt eenvoudig aan de vraag, staat onder haar regie, in haar gevolg, maar
wordt er geen baas over.

Niet dat het godsbegrip en rationaliteitsbeginsel hier in een cirkel terechtko-
men is voor Heidegger het meest wezenlijke. Het poneren van een eerste oor-
zaak, 'God', als antwoord op de vraag welke de ratio is die aan alles ten grond-
slag ligt, fundeert in filosofische zin niets, omdat nog steeds niet gevraagd
wordt naar de onderliggende zin die hierbij tot uitdrukking komt. In die richting
gaat Heideggers vraagstelling en daarom heeft hij het ook bijna van meet af aan
aan de stok met theologische antwoorden. In 1927 schrijft Heidegger: "Men
houdt aan de onwankelbare overtuiging vast dat het zijnde als door God gescha-
pen begrepen moet worden. Door deze ontische verklaring is een ontologische
vraagstelling van meet af aan veroordeeld om een onmogelijkheid te blijven."2
Ondanks de andere terminologie precies hetzelfde probleeml. Het antwoord
'God' staat Heideggers filosofische vraagstelling in de weg. Op de eerste plaats
hoort Heidegger in het rationaliteitsbeginsel een ontologische uitspraak: nihil
est sine ratiolie betekent omne ens habet ratione,n, al het zijnde heeft rede. Van
de zijnden wordt gezegd dat zij alle redelijk gefundeerd zijn. Dat is de eerste

' Descartes spreekt dit expliciet uit: "Nulla res existit de qua non possit qaeri quaenam
sit causa cur existat. Hoc enim de ipso Deo quaeri potest, non quod indigeat ulla causa
ut existat, sed quia ipsa eius naturae immensitas est causa sive ratio, propter guam nulla
causa indiget ad existendum." (Descartes, 'Secundae responsiones', AT VII, 164/65)
2 "Man halt an der unerschutterlichen Uberzeugung fest, daB das Seiende als von Gott
geschaffen verstanden werden musse. Durch diese ontische Erklitrung ist eine ontolo-
gische Fragestellung von vornherein zur Unmoglichkeit verurteilt." (GrPh, G.A. 24,
140)
' Overigens zij hier al opgemerkt dat het probleem niet is dat de ontologie Uberhaupt
ontisch gefundeerd wordt. Het probleem is: in welk zijnde moet de ontologie gefun-
deerd worden. lk kom in hoofdstuk 3 uitgebreid op dit probleem terug.
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ontologische impact van het beginsel. Daar moet de filosofische vraagstelling
aanzetten, en niet onmiddellijk deze vraag overspringen om een antwoord te
geven: datgene aan te duiden waarin dan alle zijnden gefundeerd zijn.

b. De ontologische implicaties van het rationaliteitsbeginsel

De eerste invulling van de rede die het rationaliteitsbeginsel in alles vooronder-
stelt, namelijk 'God', is geproblematiseerd. Heidegger laat deze eerste invulling
liggen en begint aan de andere kant: het beginsel doet een uitspraak over het
zijnde - het zijnde wordt gedefinieerd als 'gefundeerd', berustend in een ratio.
De ratio is het fundament waarop het zijnde berust, het dragende: het
DI[6xelpt:vov. Als we op deze manier lezen is het rationaliteitsbeginsel niet op
de eerste plaats een vraag naar God, maar op de eerste plaats een vraag naar het
subject: zijnde is maar zijnde voor zover het berust op de bodem van een den-
ken. In de taal van de moderne filosofie: het zijnde is op de eerste plaats object,
is dat wat verschijnt voor een bewustzijn. Fundering is aldus op de eerste plaats
het aangeven van de subjectieve mogelijkheidsvoorwaarden a priori (vgl. SvG,
G.A. 10,113/14).

Heidegger voltrekt de verbinding van het rationaliteitsbeginsel met subjec-
tieve fundering in twee stappen. Hij vertrekt bij het uitspraak-karakter van de
Satz voin Gru,id. 'Satz' betekent stelling, sprong, axioma, en al deze betekenis-
sen zijn hier van belang. Maar op de eerste plaats duidt 'Satz' op een uitspraak
(propositie). Het eerste bereik waarin de Satz vo,11 Grmid zijn geldigheid heeft
is de logica. Als de Satz in kwestie een Grit,idsatz is dan betekent dat: de Satz
vom Grit,id is een uitspraak die zich op de constitutie van iedere uitspraak als
zodanig betrekt: "De Sac voiii Grtind wordt tot de grondstellingen gerekend.
We beweren zelfs dat het de eerste grondstelling is: het fundament van alle

stellingen/uitspraken en d.w.z. van de uitspraak als zodanig. Deze bewering
impliceert: de Satz von, Grund, d.w.z. dat waarover hij een uitspraak doet, is
het fundament van dat wat een uitspraak is, wat het is om iets ergens over te

zeggen, van dat wat 'zeggen' als zodanig is. Dat waarover de Satz voni Grund
spreekt, is het fundament van het wezen van de taal. "1

' "Der Satz vom Grund gilt als Grundsatz. Wir behaupten sogar, es sei der oberste
Grundsatz: der Grund aller Sbitze und d.h. des Satzes als solchen. In dieser Behauptung
liegt: Der Satz vom Grund, d.h. das wovon er sagt, ist der Grund dessen, was der Satz
ist, was das Aussagen ist, dessen, was das Sagen als solches ist. Das, wovon der Satz
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Met de verwijzing naar een verband tussen het rationaliteitsbeginsel en het
wezen van de taal, komen we bij de latere Heidegger al in de buurt van de
zijnsvraag. Dit is echter binnen de context van de moderne wijsbegeerte geen
gemeengoed. Een ite„i van de moderne filosofie is de vraag 6f de overstap van
logica naar het feitelijk bestaan uberhaupt mogelijk is. onder andere in de dis-
cussie rond de godsbewijzen. Logica en ontologie liggen als het bereik van het
denken en de werkelijkheid tegenover elkaar en vervolgens moet de afstand
tussen beide overbrugd worden. Voor Heidegger is logica niet een regelsysteem
van een in zichzelf gesloten denken dat vervolgens nog eens in relatie tot een
gegeven werkelijkheid gebracht moet worden. Het logisclie betreft het wijsgeri-
ge denken als zodanig, en in dit denken is altijd al een zijnsuitleg - een voor-
verstaan van het zijn - geimpliceerd. Ook hier, ten aanzien van het rationali-
teitsbeginsel. vraagt Heidegger dus niet 6f er wel een verbinding gemaakt kan
worden tussen de logische pretentie van het rationaliteitsprincipe (als Satz aller
SLitze) en de ontologische pretentie (dat alle zijnde gefundeerd is) maar h6e
deze verbinding bestaat: hoe dezelfde ratio tegelijk funderend voor iedere uit-
spraak over en voor het zijn van ieder zijnde kan zijn. In de moderne tijd wordt
deze mogelijkheid van de ratio zichtbaar in de Vemuitft. in de redelijkheid van

het subject. Redelijk inzicht in het object geeft tegelijk de mogelijkheidsvoor-
waarden aan van het object'. Het moderne subject is niet alleen kengrond maar
ook ontologische grond. Het is de rer„ ii,iftige. rationele fundering die uitmaakt
wat is en niet is-.

De causale interpretatie van het rationaliteitsbeginsel kan naar een godsbe-
wijs voeren. Deze uitleg is al geproblematiseerd voorzover het vragend subject,
de rationaliteit zelf, in zekere zin ook het primaat op het antwoord houdt. Het
oorzakelijkheidsbeginsel - nillills effectits sine catisa - noemt Heidegger char-
gerend de 'vulgaire' variant van het rationaliteitsbeginsell. Deze vulgaire stel-
ling wordt door Heidegger niet weersproken, integendeel, hij zal onmiddellijk
toegeven dat er voor alles wat zich op een of andere wijze voordoet oorzaken

vom Grund spricht, ist der Grund des Wesens der Sprache." (SvG, G.A. 10,29)
'
Vgl. Kant, Kritik der reinen Verntillft, A  11\. "Die Bedingungen a priori einer mog-

lichen Erfahrung liberhaupt sind zugleich Bedingungen der Moglichkeit der Gegen-
stande der Erfahrung."

Das GroBmiichtige des Satzes vom Grund entfaltet darin seine Macht, daB das prin-
cipium reddendae rationis - dem Anschein nach nur ein Prinzip des Erkennens - zu-
gleich und gerade als Grundsatz des Erkennens das Prinzip wird fur jegliches, was ist."

(SvG, G.A. 10,47)
1 Hij gebruikt hier een uitspraak van Leibniz die het oorzakelijkheidsbeginsel presen-
teert als een meer algemene variant (...itt villgo aitmt...) van het rationaliteitsbeginsel.
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aan te geven zijn (SvG, G.A. 10,55). Heidegger laat echter een zekere onwil
zien om over het causaliteitsprobleem na te denken. Het causale denken ziet in
de funderingsnoodzaak geen ander probleem dan dat het nu eetimaal zo is dat
alle eindige zijnden van een oorzaak afhangen. De zijnden zelf presenteren zich
in een afhankelijkheidsrelatie. Als er al gevraagd moet worden naar iets dat de
gehele keten van oorzaak en gevolg draagt, dan is dat de vraag naar een eerste
of transcendente oorzaak, d.w.z. de vraag naar een eerste en hoogste zijnde. Zo
komt de vraag die Heidegger wil stellen, de vraag naar het soort denken van
waaruit de zijnden maar als veroorzaakt kunnen verschijnen, nooit los. Met
deze liinder laat zich het hele probleem van de oorzakelijkheid echter nog niet

terzijde stellen. Vooral ook omdat de leer van de oorzakelijkheid sinds Aristo-
teles tot de canon van de filosofie behoort. En bij de uitwerking van die oorza-
kelijkheid blijkt dat het reduceren van de causaliteit tot het 'maken'/'bewer-
ken', aan de zaak geen recht doet. Vanaf Aristoteles wordt de oorzakelijkheid
onderscheiden naar de vier aspecten werkoorzaak, stofoorzaak, vormoorzaak en
doeloorzaak.

Opvallend is dat Heidegger de relatie tussen het rationaliteitsbeginsel en de
oorzakelijkheid niet expliciet uitwerkt. In de bespreking van het rationaliteits-
beginsel komt het causaliteitsbeginsel slechts als een vulgaire variant aan de
orde. De link naar de leer van de vier oorzaken is hier niet te vinden. Aan deze
leer heeft Heidegger twee jaar eerder (1953) een incidenteel stukje tekst ge-
wijd' waarin hij aangeeft dat het thema nadere studie behoeft: "Hoe zou het er
echter voor staan, als de causaliteit zich van haar kant in dat wat zij is, in duis-
ternis hult? Weliswaar doet men sinds eeuwen alsof de leer van de vier oorza-
ken als een zonneklare waarheid uit de hemel gevallen is. Toch zou het nu eens
tijd mogen worden om te vragen: waarom zijn er precies vier oorzaken? Wat
betekent met betrekking tot die genoemde vier eigenlijk 'oorzaak'? Van waaruit
wordt het oorzakelijkheidskarakter van de vier oorzaken zo als eenheid be-
paald, dat ze samen horen?-2 Welnu, Heideggers bijdrage aan dit onderzoek is
ook maar zeer beperkt. Hij zoekt naar een begrip van de vier aristotelische oor-
zaken in de oorspronkelijke betekenis van het Griekse woord dat Aristoteles

' In 'Die Frage nach der Technik', VuA, 15-20.
2 VuA, 16: "Wie aber, wenn sich die Kausalitat ihrerseits in dem, was sie ist, ins Dun-
kel hullt? Zwar tut man seit Jahrhunderten so, als sei die Lehre von den vier Ursachen
wie eine sonnenklare Wahrheit vom Himmel gefallen. Indessen durfte es an der Zeit
sein zu fragen: weshalb gibt es gerade vier Ursachen? Was heiBt in Bezug auf die
genannten vier eigentlich 'Ursache'? Woher bestimmt sich der Ursachecharakter der
vier Ursachen so einheitlich, daB sie zusammengehoren?"
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gebruikt, a'D[lov. Heidegger vertaalt: 'das, was ein anderes verschuldet' . Hei-
degger kan met het werkwoord verschuiden twee kanten op: enerzijds wijst het
op dat wat schuld is aan iets anders, d.w.z. wat het veroorzaakt. Anderzijds
wijst het op datgene wat zichzelf aan iets anders verschuldigd is, zich ergens
aan te danken heeft (VuA, 16/17). Van hieruit werkt Heidegger de oorspronke-

lijke zin van de systematisering van de oorzakelijkheid in causa tizaterialis,
causaforinalis, calisa.filialis en calisa efficieits Uit':
1. De causa niaterialis. Wat uit een stof gemaakt is, is zijn bestaan aan deze
stof verschuldigd.
2. De causa formalis. Heidegger schrijft, zonder uitleg en behoorlijk cryptisch:
"Het offer-werktuig [Heidegger werkt met het voorbeeld van een zilveren
offerschaal] is (...) tegelijk aan het uitzien (E16oc) van het schaalachtige ver-
schuldigd. -2

3. De causa fi,ialis. Schuld aan de schaal is vooral 'dat wat al bij voorbaat de
schaal in het bereik van de wijding en van het schenken inperkt.'3 Natuurlijk is
een vertaling met 'het doel van de schaal' hier weer een totale misvatting.
4. De causa eficiens. Bij deze vierde vorm van 'schuld en verschuldiging'
wordt expliciet de titel calisa efficielis afgewezen. Opnieuw - net als bij de
Catisa e#icie,ts als godsbegrip - vinden we hier Heideggers afkeer van de notie
inaken' („iache,i): "Tenslotte is er nog een vierde mede schuld aan het voorlig-
gen en ter beschikking staan van het klare offerwerktuig: de zilversmid; maar
helemaal niet daardoor dat hij werkend de klare offerschaal als een effect van
een maken bewerkt, niet als causa efficiens."4 De mens die de schaal maakt, de
zilversmid, verhoudt zich niet op gelijke wijze tot de andere drie 'schuldigen'.
De schaal is zijn bestaan aan de zilversmid verschuldigd doordat de zilversmid
stof. vorm en bestemming in een 'overleg' verzamelt. Het overleg (kiyELV,

'

Het gaat hier niet om een andere weg maar om de oorspronkelijke zin vAn de oorzake-
lijkheid: "Wir Heutigen sind zu leicht geneigt, das Verschulden entweder moralisch als
Verfehlung zu verstehen oder aber als eine Art des Wirkens zu deuten. In beiden Fullen
versperren wir uns den Weg zum anfinglichen Sinn dessen, was mann spater Kausalitat
nennt." (0.c. 18)
2 6Das Opfergeriit ist (...) zugleich an das Aussehen (Elbor) von Schalenhaftem ver-
schuldet." (0.c. 17)
3 4

jenes, was zum voraus die Schale in den Bereich der Weihe und des Spendens ein-
grenzt." (Ibidem)
4 -SchlieBlich ist ein Viertes mitschuld am Vor- und Bereitliegen des fertigen Opferge-
rates: der Silberschmied; aber keineswegs dadurch, daB er wirkend die fertige Opfer-
schale als den Effekt eines Machens bewirkt, nicht als causa efficiens." (Ibidem)
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X670§) berust in het te voorschijn brengen (6,[0(paLVEGUal). Dat stof, vorm en
bestemming als schaal te voorschijn komen, hangt van dit overleg af.

Inzicht in de eigen betekenis van de oorzakelijkheid speelt bij Heideggers
afwijzing van de vulgaire variant van het rationaliteitsbeginsel niet mee. Hier
staat het eenvoudig voor een niet-doordringen tot een filosofisch begrip. Vanuit
het oorzakelijkheidsprincipe ziet men slechts een gegeven werkelijkheid met
een daaraan immanente oorzakelijke structuur die door een onderzoeker onder-

vraagd kan worden op die structuur. Hier komt echter het eigenlijke filosofi-
sche probleem, de vraag naar de samenhang tussen wijsgerige rationaliteit,
fundering en de zijnsvraag, niet aan de oppervlakte. Het gaat Heidegger om de
vraag naar het d6nken dat deze oorzaken aangeeft. Het rationaliteitsbeginsel
stelt het zijn afhankelijk van het denken, het 'is' van alles hangt af van de rede:
dat is de ontologische impact van het beginsel. Om de vraag te stellen naar de
redelijkheid die dit vermag, namelijk om alle is van zich afhankelijk te stellen,
volstaat het oorzakelijkheidsbeginsel niet. De rol van de rede zelf komt pas naar
voren in wat Heidegger de strenge versie van het beginsel noemt, het principi-
uni redde,idae rationis sufficientis'. In deze versie wordt de reflexieve bewe-
ging van de stelling duidelijk: Heidegger ontleent haar aan een vroege formule-
ring van Leibniz: "duo sunt prima principia omnium ratiocinationum, Principi-
um nempe contradictionis [...] et principium reddendae rationis" - 'Er zijn
immers twee eerste beginselen van alle denkbewegingen, namelijk het beginsel

i Het suffice re duidt op het streven van de wetenschap en filosofie om een uiteindelijke
fundering, en niet slechts een voorlopige samenhang aan te geven. Bovendien is het, als
66n van de samenstellingen met het werkwoordfacere, een verdere specificatie van de
betrokkenheid van het subject op de 'objectieve werkelijkheid'. De wereld van de
objecten is nooit zomaar gegeven. De betrokkenheid van het subject op de werkelijk-
heid betekent steeds een 'werken, bewerken', 'maken': "DaB in der Gegend des Satzes
vom Grund die Sprache wie von selbst von einem efficere, sufficere, perficere, d.h. von
einem mannigfaltigen facere, machen, von einem her- und zu-stellen spricht, ist gewiB
kein Zufall." (SvG, G.A. 10,50) Het perspectief van het 'maken' (' Herstellen') als een
leidende verhouding die het primaat heeft op het kennelijk onbetrokken theoretische
kennen heeft Heidegger al uitgewerkt in Sein und Zeit, G.A. 2, §15, 93-97. Vgl. GrPh,
G.A. 24, §11, 140-158.
2 Vooruitlopend op een verdere problematisering van Heideggers positie moet hier al
opgemerkt worden dat er hier een samenhang te zien is met Heideggers karakterisering
van de metafysica als ontotheologie: met de uitschakeling van de causaliteit voor een
uiteindelijke wijsgerige fundering, ook al mag aan de causaliteit een eigen betekenis
toekomen waar het het menselijke handelen betreft, is de weg van een kosmotheologi-
sche filosofische fundering al afgewezen.



122

van [non-]contradictie en het rationaliteitsbeginsel''. Leibniz spreekt van 'ratio-
nem reddere', dat betekent 'rede geven', maar Heidegger vertaalt letterlijker
met 'teruggeven' (re-dare), om vervolgens dit temg aan te grijpen: "Waarom
terug en waarheen? Omdat het in de bewijsvoeringen, algemener gezegd: in het
kennen, om het roorstellen van objecten [Gege,istd,ide] gaat, komt dit 'terug'
in het spel. Het Latijn waarin de filosofie spreekt zegt het duidelijker: het voor-
stellen is re-praese,itatio. Dat wat men tegenkomt Was Begegnendel wordt aan
het voorstellende 'ik'. op hem terug en tegenover hem [ihm entgegen] gepre-
senteerd, in een tegenwoordigheid gesteld. In overeenstemming met het rationa-
liteitsbeginsel moet het voorstellen, als het een kennend voorstellen wil zijn, de
grond van wat het tegenkomt aan het voorstellen aanreiken, en dat wil zeggen:
het hem teruggeven (reddere)."2 Opvallend is hoe Heidegger hier enerzijds de
reflexieve beweging van het subject beklemtoont, maar anderzijds ook laat zien
hoe de objecten tegenover die subjectiviteit een eigen moment uitmaken, een
'tegenover' vormen dat het subject kan ontmoeten maar dat niet tot de sfeer van
de subjectiviteit reduceerbaar is. Het is echter de vraag of deze eigenheid, deze
objectiviteit van de objecten, vanuit de subjectsfilosofie al gezien kan worden.

Een uitwerking van de wijze waarop het fundament van het zijnde ratio En

stibject is, dat betekent van de wijze waarop de objectieve werkelijkheid in zijn
mogelijkheidsvoorwaarden vanuit de ratio en het subject bepaald wordt, wordt
niet uitgewerkt door Leibniz, maar door Kant in zijn drie kritieken. Heidegger
zegt dat zo: pas bij Kant, in de transcendentale methode, komt het rationaliteits-
beginsel tot zijn volle machtsontplooiing (SvG, G.A. 10,118). Heideggers mes
snijdt hier naar twee kanten. Enerzijds geeft hij, bij wijze van een bespreking
van de doorwerking van het rationaliteitsbeginsel in het begrip Ver,lunft bij
Kant, een uitleg aan het rationaliteitsbeginsel die het gewicht dat hij daar aan
het reddendum hecht kan ondersteunen. Anderzijds laat hij zien dat in de ratio-
naliteitskritiek bij Kant, en juist hier, het rationaliteitsbeginsel in zijn ontologi-
sche relevantie aan de dag treedt: dat de filosofie van Kant dus niet beschouwd
mag worden als een kentheoretische filosofie die buiten de metafysische vraag-

' Gerhardt VII, 309, geciteerd in SvG, G.A. 10, 34.
  "Rationem reddere heiBt: den Grund zuruckgeben. Weshalb zuruck und wohin zu-
ruck? Weil es sich in den Beweisgungen, allgemein gesprochen im Erkennen um das
Vorstellen der Gegenstande handelt, kommt dieses 'zuruck' ins Spiel. Die lateinische
Sprache der Philosophie sagt es deutlicher: das Vorstellen ist re-praesentatio. Das Be-
gegnende wird auf das vorstellende Ich zu, auf es zuruck und ihm entgegen praesentiert,
in eine Gegenwart gestellt. GemaB dem principium reddendae rationis muB das Vor-
stellen. wenn es ein erkennendes sein soil, den Grund des Begegnenden auf das
Vorstellen zu und d.h. ihm zuritckgeben (reddere)." (0.c. 34)
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stelling blijft. Voor de ontwikkeling van de moderne metafysica is Kant van
doorslaggevend belang.

Het filosofisch hoofdwerk van Kant bestaat uit drie kritieken waarvan er
twee in de titel het woord Venitilift dragen: de Kritik der rei,ien Ver,iu,ift en de
Kritik der praktische,i Vernulifti. Kritiek betekent hier niet een onderzoek dat
probeert de zwaktes in de Veniti,ift aan te wijzen, maar duidt op een onderzoek
dat de grenzen probeert aan te geven waarbinnen het zijnde maar aan ons gege-

ven is. Kant onderzoekt de mogelijkheidsvoorwaarden a priori van onze erva-

ring van de werkelijkheid. Deze mogelijkheidsvoorwaarden a priori zoekt hij in

de Ver,tu,lft Buiten onze toeeigening van de werkelijkheid is ons geen werke-
lijkheid gegeven. In die zin liggen de voorwaarden waaronder ons maar dingen
gegeven zijn bij onszelf. De categorieen waarnaar ons verstand oordeelt werpen
hun licht over de ons tegemoet komende werkelijkheid. Buiten dat licht zien
wij niets. Aldus wordt Kants onderzoek naar de mogelijkheidsvoorwaarden van
alle werkelijkheidservaring in de zuivere rede niets anders dan een kritische
concretisering van het rationaliteitsprincipe: nihil est sine ratione, er bestaat
van de werkelijkheid geen ervaring buiten de rede om, in de rede ( Ver/iwift)
liggen de mogelijkheidsvoorwaarden, ligt de fundering, van al wat aan ons als
zijnde verschijnt: "Vernemen, Venlit'lft (ratio) en zijn horen samen, en wel zo

dat de zuivere rede, de ratio, nu niets anders is dan het poneren, d.w.z. het aan-
leveren van de toereikende grond voor alles, en wel vanuit het oogpunt hoe het
als zijnde kan verschijnen, d.w.z. voorgesteld en besteld, behandeld en verhan-
deld kan worden."2

Funderen gaat betekenen: verstandelijke gronden, argumenten geven: de
betrekking aangeven waarin de dingen tot onze redelijkheid staan. Het zijn van
de zijnden gaat in deze fundering op. Het zijn van de zijnden is gelegen in hun
objectiviteit, in het Duits Gegenstlindlichkeit (SvG, G.A. 10,113/14). Dit zijns-
verstaan krijgt een exclusiviteit. Iedere andere toegang tot het zijn dan het van-
uit de eigen structuur van de Venlittift geopende perspectief is uitgesloten (SvG,
G.A. 10,118).

Terwijl aan de 'vulgaire' uitleg van de rat io een vertaling met Ursacheloor-
zaak beantwoordt, beantwoordt aan de strenge variant een vertaling met Ver-

' Heidegger geeft aan dat ook van de derde kritiek, de Kritik der Urteilskraft, de vraag
naar het statuut van de Vemunft het leidende thema vormt. Zie o.c. 106.

Vernehmen, Vernunft (ratio) und Sein gehoren zusammen, und zwar so, daB die
reine Vernunft, die ratio, jetzt nichts anderes ist als das Setzen, d.h. Zustellen des zu-
reichenden Grundes fur jegliches im Hinblick darauf, wie es als Seiendes erscheinen,
d.h. vorgestellt und bestellt, behandelt und gehandek werden kann." (O.c. 108)
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nu,ift. De vertaling met Ver,iutift brengt de ontologische relevantie van het be-

ginsel aan het licht. Door de oorzakelijke invulling van het rationaliteitsbegin-
sel af te wijzen en juist de vertaling met Vernutift naar voren te halen, krijgt
funderi,ig een andere zin: i.p.v. realiteitsgrond (er moet voor alles een eerste
oorzaak zijn) subjectieve grond; ofwel, het rationaliteitsbeginsel verschuift van
het bereik van de natuurlijke theologie naar de transcendentaal-filosofie.

Een tweede effect van de toespitsing van het rationaliteitsbeginsel op Kant
is dat het beginsel gehistoriseerd wordt. In eerste instantie vertaalde Heidegger
ratio met Grund: 'nihil est sine ratione' zou in het Duits betekenen: 'Nichts ist
ohne Grund'. 'Was gesagt wird leuchtet ein', d.w.z. kennelijk wordt hier een
tijdloze en niet problematische waarheid uitgesproken. Nu wordt deze tijdloze
waarheid gedateerd en geconcretiseerd. Heidegger interpreteert 'nihil est sine
ratione' als: niets is zonder de (kantiaans begrepen) Ver,lullft. niets is ons gege-
ven buiten een redelijkheid om die wij kritisch in haar grenzen moeten onder-
vragen. 'Zijn' is: naar moderne maat, op een verantwoorde en kritische wijze,
wetenschappelijk of herkenbaar binnen een verwetenschappelijkt wereldbeeld,
gefundeerd zijn. Wat niet op deze wijze gefundeerd kan worden heeft ook geen
werkelijk bestaansrecht. Het kan op zijn hoogst nog toegelaten worden tot de
privdsfeer, als die kleine ondeugden die het leven veraangenamen, maar kan
geen statuut van 'werkelijkheid' meer krijgen - het moet de wijsgerige illegali-
teit in als Scliwein,ierei. Het fundament waarnaar het rationaliteitsbeginsel ver-
wijst is de subjectieve fundering. Dat betekent niet: alles is willekeurig, ieder
heeft zijn eigen werkelijkheid; het betekent: dingen zijn maar voorzover ze
rationeel gefundeerd zijn'.

Het subject hangt niet in een tijdloos universum: het is gebonden aan de
moderne tijd waarin de wetenschappelijke verhouding tot de werkelijkheid de
dominante verhouding wordt. Als de zin van het rationaliteitsprincipe niet los
gezien kan worden van de kennende verhouding van het subject tot zijn werke-
lijkheid, dan is de zin van het rationaliteitsprincipe ook gebonden aan de tij d
van het subject: het rationaliteitsprincipe is het principium grande dat de
moderniteit in zijn greep houdt (SvG, G.A. 10,51 + 64). 'Niets is zonder rede'
krijgt de toegespitste betekenis dat de zijnden in de moderne tijd verbonden
zijn aan het voorstellende kennen van het moderne subject. Dat het zijnde maar
zijnde is voorzover het object is voor een subject zegt niets anders dan het

' "Die Subjektivitiit ist nichts Subjektives in dem Sinne, daB damit nur das auf einen
einzelnen Menschen Beschrankte, das Zuflillige seiner Besonderheit und Beliebigkeit
gemeint sein konnte. Die Subjektivitat ist die wesenhafte Gesetzlichkeit der Grlinde,
welche die Moglichkeit eines Gegenstandes zureichen." (0.c. 119)
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rationaliteitsbeginsel zelf: niets is zonder rede. Het rationaliteitsbeginsel is al-
dus een summarium van de moderne filosofie, maar de moderne filosofie heeft
het niet nergens over. Op haar manier brengt zij een oerverband tot stand - het
oerverband tussen denken en zijn: TO y ]le ab [6 VOEivia'[iv rE xal EIvat -
'want hetzelfde is denken en zijn'.'

Door het rationaliteitsprincipe te combineren met Kants onderzoek naar de

mogelijkheidsvoorwaarden a priori van alle ervaring wint Heidegger een radi-
calisering van beide. 'Nihil est', 'niets is' zonder de Ver,ill'lf, zonder subjectie-
ve fundering. Enerzijds krijgt het rationaliteitsbeginsel een historische impact
en wordt van zijn vanzelfsprekendheid ontdaan: zo geformuleerd, met deze
historische tn ontologische radicalisering, krijgt het een wel zeer onbescheiden
pretentie. Het wordt tot een totale wijsgerige hybris: zou onze rede over het zijn
of niet zijn van de dingen kunnen beslissen? Anderzijds wordt bij Kant de
mogelijkheid van een kentheoretische onschuld teniet gedaan: het gaat hier om

ontologie, om een filosofie over het zijn van de zijnden. In die radicaliteit moet
Kants filosofie verstaan worden. Dan pas heeft Kant iets te zeggen over 'het lot
van de westerse geest', over het 'lot van het zijn'. Zo zien we Heidegger aan
het rationaliteitsbeginsel trekken: hij trekt het van Leibniz in de richting van
Kant: voor ratio moet Veniunft gelezen worden. En hij trekt Kant in de richting
van Hegel: vanuit de Ver,ilt,ift. daarin gefundeerd, valt een beslissing over het

zijn van de zijnden. Ook (al) bij Kant wordt het zijn vanuit het denken be-
paaldz.

Het rationaliteitsbeginsel doet een uitspraak over het zijnde, is een ontologi-
sche uitspraak. Het zegt: al het zijnde is gefundeerd. Inmiddels is daaraan toe-
gevoegd: het beginsel doet een uitspraak over het fundament waarin ieder zijn-

de gefundeerd is - alles wat is, is gefundeerd in de Vernit,ift, in de rede. Ver-
volgens kan in deze beide uitspraken het accent nog eenmaal verlegd worden.
Alles wat is, is gefundeerd, en wei in de rede, 'nihil est sine ratione'. Dat bete-
kent dat in het rationaliteitsbeginsel een uitspraak ligt over wat zijn eigenlijk
betekent: zij'i is in de rede gefundeerd zijn. Het rationaliteitsbeginsel zegt iets
over het zijn van de zijnden zelf: "Der Satz vom Gru,id ist ein Sagen von Sein."

' Fragment 5 D.K. van Parmenides. Heidegger vertaalt: "Das namlich Selbe ist Verneh-
men sowohl als auch Sein." (O.c. 108)
20.C. 113:"Die Dimension der Kritik, der theoretischen, der praktischen und der tech-
nischen Vernunft ist (...) die Ichheit des Ich: die Subjektivitat des Subjektes. In der
Beziehung auf das Ich als Subjekt hat das im Vorstellen vor das Ich gestellte Seiende
den Charakter des Objektes flir das Subjekt. Das Seiende ist Seiendes als Gegenstand
fur ein BewuBtsein."
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(SvG. G.A. 10,73) Hier gaat het rationaliteitsbeginsel nog weer een verdere
reikwijdte krijgen. In het rationaliteitsbeginsel gaat door deze accentverlegging,
deze andere intonatie, een andere zin klinken.

c. Het rationaliteitsbeginsel als toegang tot de zin van het zijn

Behalve uitspraak, stelling, axioma, sprong, kan Satz ook een muzikale zetting
betekenen'. De Sat vo/,1 Grtind als een muzikaal gegeven, iets dat om begrepen
te worden gehoord moet worden in de diverse iii tonaties (To,tarten) waarin het
spreekt, is een rode draad in Heideggers analyse van het rationaliteitsbeginsel.
Wat Heidegger met het beginsel probeert te doen zou omschreven kunnen wor-
den als het rationaliteitsbeginsel hoorbaar en zichtbaar maken. Dit is een strate-
gie die zich lijnrecht keert tegen het ideaal van de moderne wetenschap die
streeft naar algemeen geldende kennis, 'objectieve kennis' in de zin van 'juist
niet op het subject betrokken'. Door de verbinding die Heidegger benadrukt
tussen denken, horen en zien, en door het rationaliteitsbeginsel op deze wijze te
behandelen, verliest het iets van zijn strenge algemeen-geldigheid, van zijn
etherische bestaanswijze. Het fundament waarop de moderne rationaliteit de
werkelijkheid terugvoert (de Ver,ilin.ft) wordt als het ware hoorbaar als het
moderne Leiti,Iotiv in de oude marsmuziek waarin de ratio de maat slaat van

alles wat is. Het zijn van de zijnden staat deze rationaliteit tegen. De Vernunft
hoort en ziet slechts wat zij in beeld kan krijgen. Zij is blind voor wat haar niet
op haar voorwaarden getoond wordt.

Heeft dit taalspel met denken, horen en zien echter nog een andere gelding
dan als ludieke exercitie? Kan het zich meten met de moderne wetenschap, kan
het door ons ook serieus genomen worden? Ja, antwoordt Heidegger, en wel
omdat hier een taal gesproken wordt die een oorspronkelijker waarheid uitdrukt
dan een wetenschappelijk discours dat meent de enige maat te hebben van wat
echt is en wat 111(iar taalspel, maar een beeld, een metafoor. Denken, het gees-
telijke, heeft oorspronkelijk een lijf, heeft oren, ogen en een neus die het overal
in kan steken, denken is horen, verstaan, zien, aanvoelen. Een diep in de dingen
doordringend denken is 'inzicht'. Zulke woorden zijn niet 'alleen maar' beeld-

'
Heidegger wijst expliciet op deze connotatie: "Denken wir vollends das vieldeutige

Wort 'Satz' nicht nur als Aussage, nicht nur als Sagen, nicht nur als Sprung, sondern
zugleich noch im musikalischen Sinne, dann gewinnen wir erst den vollstandigen
Bezug zum Satz vom Grund." (0.c. 132)
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spraak. Er is niet eerst iets dat denken heet, dat van het zintuiglijke waarnemen,
het gehoor en gezicht onderscheiden is, waarop vervolgens het zien en het ho-
ren als beeld overgedragen wordt. Dat het denken kan horen en zien is oor-
spronkelijker dan de voorstelling van het denken als geestelijk vermogen dat
van het zintuiglijke onderscheiden is. De onderscheiding tussen het zintuiglijke
en het bovenzinnelijke, die ten grondslag ligt aan de interpretatie van sommige

uitspraken als beeld, als metafoor, is zelf een product van een bepaald soort
denken, meer speciaal een doorwerking van het platoonse dualisme'.

Als de exercitie geldig is, als de machtsontplooiing van de moderne rationa-
liteit hoorbaar en zichtbaar gemaakt mag worden, dan winnen we een machtig
wapen. De ratio verliest de anonimiteit waarmee zij tot nog toe haar macht
heeft uitgeoefend. Ze kan worden gehoord in haar verholen motieven en gezien
als een specifieke historische gestalte, die in een lijn van erfopvolging staat
vanaf de Griekse 16701. De ratio en de regels die haar leiden worden dus his-
torisch begrepen, als een specifieke gestalte van en in de geschiedenis. Door
een situering in de tijd ontstaat er ruimte om deze rationaliteit heen, en vanuit
deze ruimte krijgt de rationaliteit contouren.

De rationaliteit die gedomineerd wordt door het rationaliteitsbeginsel bete-
kent een bep:idlde verhouding tot de werkelijkheid. Op de eerste plaats gaat het
hier om een reflexieve verhouding tot de werkelijkheid. Deze verhouding laat
zich kort samenvatten in de vertaling van nihil est si,ze ratione met: niets is zon-
der 'waarom'. De eindeloosheid van het 'waarom-vragen' komen we al tegen

bij een driejarig kind, dat van de volwassenen een uitleg van alles verwacht.
Maar het is ook nog de onrust van de volwassene die van de werkelijkheid een
antwoord op alles verwacht. Het is de motor van de wetenschap die steeds
verder insnijdt in de dingen. De waarom-vraag vraagt niet alleen maar naar een
oorzaak, maar naar een zinvolle uitleg. 'Waarom is er oorlog?' is een vraag die
geen genoegen neemt met een antwoord als: 'Vanwege de hebzucht en bekrom-
penheid van de mensen.' Als we vragen 'waarom?' willen we weten wat de zin
ervan is, wat oorlog bijdraagt in het geheel van de werkelijkheid, welk doel de
oorlog dient. Daarom ligt in de vraag 'waarom?' een samenhang met het ratio-
naliteitsprincipe, het principium redde,idae rationis: het is een reflexieve vraag,
de vraag 'waarom' vraagt een uitleg die de vrager bevredigt, die een ratio    sitf-

'
Greisch, Jean, 'Les mots et les roses, la mttaphore chez Martin Heidegger', Revue des

Sciences Philosophiques et Thdologiques 51, 1973,440: "La reprdsentation habituelle
de la transposition, et done de la mdtaphore, repose sur la distinction, pour ne pas dire
la stparation, de deux domaines: celui du Sensible et Non-sensible, du Physique et de

-
Non-physique. Or cette distinction est le fait de la penste mdtaphysique.
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,ficiens -een afdoende rede-geving levert. Daarom ook kan de 'waarom-vraag'
niet bij een extern gegeven halt houden, niet bij genen, niet bij chromosomen,
niet bij een oer-knal (waarom knalde de oer-knal?) en ook niet bij God, tenmin-
ste voorzover hij als een aan de werkelijkheid uitwendige eerste oorzaak wordt
gernterpreteerd. De ratio die de moderne mens in de dingen zoekt is uiteindelijk
zijn eigen ratio, of althans een ratio die aan de maat van zijn eigen rationaliteit
voldoet. Ondervragen we de 'waarom-vraag' op haar eigen diepste gronden,
dan keren we uiteindelijk op onszelf, op het vragende subject, terug en vinden
we ons, als Oidipous blindgeslagen, voor de waarheid: wij zijn zel f dader, zelf
subject, en als zodanig zelf fundament.

De innerlijke dynamiek die in het rationaliteitsbeginsel ligt verwijst in eerste
instantie niet naar een dieper liggende grond maar naar zichzelf terug: het sub-

jectu,11, het onderliggende, funderende, dat zijn we zelf. Het rationaliteitsbe-
ginsel dat voor alles 'rede', d.w.z. zin, begrip en fundering vraagt en stelt dat
die 'rede' uiteindelijk ook gegeven is, geeft otis opnieuw, na de invulling van
deze rede met de Verilittlft, geen grond onder de voeten'. Het voert ons een
tweede maal in een cirkel, opnieuw bijt de slang in zijn eigen staart. De vraag is
of we deze cirkel kunnen en moeten doorbreken. Voor Heidegger zijn cirkels in
het verstaan geen aanduiding van een tekort. Circulariteit hangt samen met de
elementaire hermeneutische structuren van het Dasein. Het stuiten op een circu-
lariteit geeft aan dat we raken aan de meest elementaire structuren die onze er-
varing leiden. Dat we in het vragen naar een waarolit niet aan een eind komen
maar rond beginnen te draaien betekent niet dat we met deze vraagstelling van
ieder fundament verwijderd zijn geraakt. Integendeel, we zitten er hier met
onze neus bovenop maar met de waarom-vraag alleen zullen we er niet in sla-
gen deze uiteindelijke fundering te begrijpen. De waarom-vraag is niet in staat
om te landen, juist niet in staat om tot een uiteindelijke fundering te geraken.

Daartegenover stelt Heidegger een plant, een bloem: de roos. Op deze roos laat
Heidegger de twee varianten van het rationaliteitsbeginsel los. Voor de bloei
van de roos zijn oorzaken (causae) aan te geven. Door het aangeven van deze

oorzaken zouden we in staat zijn de bloei van de roos te verklaren (rationem
reddere). Maar de roos zelf heeft het voor haar bloei niet nodig dat die oorza-

1. . ...daB die einzigartige Entfesselung des Anspruches auf Zu-stellung des Grundes
alles Heimische des Menschen bedroht und ihm jeden Grund und Boden for eine
Bodenstandigkeit raubt, d. h. fur jenes, woraus bislang jedes groBe Zeitalter der
Menschheit, jeder weltaufschlieBende Geist, jede Pragung der Menschengestalt
gewachsen ist." (SvG, G.A. 10,47) Heidegger bedoelt hier met 'de grond waaruit een
wereld ontsluitende geest kan ontstaan' niet eigen grond in de zin van territorium als
weI een oorspronkelijke verhouding van de mens tot het zijn. Vgl. hoofdstuk 1, §2c.
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ken aangegeven worden, en de roos behoeft om te bloeien geen redelijke ver-
klaring. De roos vraagt niet 'waarom':

"Die Ros ist ohn Warum; sie bluhet, weil sie blahet,
Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet."

Dit is een spreuk uit Der Cherubitzische Wa,idersma,in, een bundel spreuken op
rijm van Angelus Silesius. Heidegger gebruikt de spreuk als tegenbeeld voor
Leibniz' prilicipium ratio,zis. De spreuk wijst op de eerste plaats op het zijn van
de roos dat een andere verhouding heeft tegenover fundering dan de reflexieve
verhouding die in de waarom-vraag ligt. Redelijke verklaring blijkt niet de eni-
ge verhouding tot fundering te zijn: niet alles heeft een 'waarom' nodig. De
roos is zonder 'waarom', maar dit 'zonder waarom' sluit niet uit dat er bij de
roos een 'omdat' speelt: zij bloeit omdat zij bloeit. Dit 'omdat' geeft aan dat
ook ten aanzien van de roos niet iedere funderingsvraag afgehouden moet wor-
den: ook de bloei van de roos berust ergens in. Deze fundering kent echter niet
de reflexieve beweging van de 'waarom-vraag' (SvG, G.A. 10,56-59). De roos
is het bloeien, terwijl de mens, in tegenstelling tot de roos, ook een zicht op de
gronden en redenen van zijn bestaan en van het bestaan van de dingen om hem
heen wil hebben'

De spreuk over de roos van Silesius zegt niet alleen iets over de wijze waar-
op de roos zich tot haar dragende grond verhoudt, maar zegt daarin ook iets
over de eigenlijkheid van de mens. Met deze spreuk confronteert Heidegger het
rationaliteitsbeginsel als een filosofisch axioma met een andere traditie van het
westerse denken: de traditie van de mystiek: De filosofie zegt: niets is zonder
'waarom', de mystiek zegt hier bij monde van Silesius: de roos is zonder 'waar-
om'. De roos bloeit en doet in de schoonheid van haar bloei ons vragen ver-

' "Der Mensch lebt im Unterschied zur Rose vielfach so, daB er nach dem schielt, wie
er in seiner Welt wirkt, was sie von ihm halt und verlangt. Aber auch dort, wo solches
Schielen unterbleibt, konnen wir Menschen nicht die Wesen sein, die wir sind, ohne
daB wir auf die Welt achten, die uns bestimmt, in welchem Achten wir zugleich auf uns
selbst achten." (0.c. 57)
3 Silesius (Johannes Scheffler, 1624 - 1677) is een oudere tijdgenoot van Leibniz. Hij
is opgeleid als arts aan de universiteiten van Straatsburg, Leiden en Padua. Daarnaast is
hij door zijn vriend Abraham von Franckenberg ingewijd in de mystiek van Paracelsus,
Weigel, Eckehart, Tauler en BOhme. Oorspronkelijk van Lutherse huize gaat hij in 1653
over tot de katholieke kerk, waarna hij theologie studeert. In 1661 treedt hij toe tot de
Franciscanen en wordt priester gewijd. Behalve mystiek dichter is Silesius een polemi-
serend theoloog, die met zijn strijdschriften vaak heftige reacties oproept.
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stommen. WU kijken naar de roos en zeggen: zij is zonder 'waarom', zij maakt
het voor o,is overbodig nog verder te zoeken, naar achterliggende oorzaken. De
bloei van de roos is niet ongefundeerd in de zin van onzinnig, maar zij recht-

vaardigt zichzelf, heeft daarbij geen reflexieve bewegingen nodig. 'Was aber
schon ist, selig scheint es in ihm selbst', citeert Heidegger in dit verband
Morike (SvG. G.A. 10, 85) Aldus ontsnapt Silesius op tweeerlei wijze aan de
ban van de moderne rationaliteit: ten eerste vindt hij een uiteindelijke funde-

ring, namelijk een eindpunt voor de eindeloze vraagdynamiek van dit denken,
en ten tweede vindt hij dit eindpunt daar waar het denken werkelijk stuit op een
object, op iets dat aan het denken gegeven is zonder dat het denken dit tot zich-
zelf terug kan brengen. Hier krijgt het woord object, in het Duits Gegenstand,
iets van zijn oorspronkelijke betekenis terug 1. De moderne mens dreigt in zijn
reflexieve funderingseis de mogelijkheid te verliezen nog werkelijk iets tegen
te komen, door iets overvallen te worden. Een echt object zou iets moeten zijn
dat een overmacht op je heeft, zoals de Grieken het goddelijke hebben ervaren 2

De roos is echter niet alleen maar het ultieme 'object', zij leert ons ook iets
over onszelf. Ons vragen kan niet alleen verstommen bij de roos, zij zou boven-
dien model kunnen staan voor hoe mensen uiteindelijk ook zouden kunnen zijn:
opgaand in hun bloei, zonder daarvan het laatste waarom op te kunnen eisen.
De mens zou - als een roos - kunnen stoppen bij een 'omdat' dat onze verdere

fundering niet meer nodig heeft'. Hier wordt het zijn van de roos een aanbeve-

ling voor het menselijke zijn, een mogelijkheid. Heidegger vindt deze aanbeve-

ling geformuleerd bij Goethe:

"Wie? Wann? und Wo? - Die Gotter bleiben stumm!
Du halte dich ans Weil und frage nicht Warum?" (SvG, G.A. 10, 185)

Bij een roos kunnen we stoppen, als een roos zouden we moeten kunnen stop-
pen, en toch is hier het rationaliteitsbeginsel, de Satz vom Grund niet opgehe-
ven of uitgewerkt. Integendeel: we kunnen hier stoppen omdat we raken aan

' Mooi  is in dit verband ook de letterlijke Nederlandse betekenis 'tegenwerping'.
p Vgl. O.C. 120-24, m.n. 140: "Das griechische 6tv·[ixEipEVOV, das Gegenuber, genauer
das im Gegenilber Vor-liegende ist etwas ganz anderes als der Gegenstand im Sinne des

Objektes. Die Griechen erfuhren im hereinblickenden Anwesen der Gotter das unheim-
lichste und bezauberndste Gegenuber: 1:6 6Etvov. Sie kannten aber nicht die Gegen-
stande im Sinne von Objekten. Das Gegen und Be-gegnen hat hier einen anderen Sinn. "

1 "Das Ungesagte des Spruches - und darauf kommt alles an - sagt vielmehr, daB der
Mensch im verborgensten Grunde seines Wesens erst dann wahrhaft ist, wenn er auf
seine Weise so ist wie die Rose - ohne Warum." (0.c. 57/58)
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een grond die geen verdere rechtvaardiging meer behoeft: "De Satz vo,11 Grund
wordt door de spreuk 'de roos is zonder waarom' niet weerlegd. Eerder klinkt
de Satz  vom  Gnmdop zo' n wijze, dat daarbij in zekere zin de 'grond' als het
zijn en het zijn als de 'grond' zichtbaar wordt."' Hier heeft het rationaliteitsbe-
ginsel dus een geheel andere klank en betekenis gekregen. Niet de klank van
een gejaagde, alles onderwerpende rationaliteit, die overal mag en kan blijven
vragen, maar de klank van een gedicht bij een roos die ons in haar pracht doet
zwijgen. Hier is de stelling niet zozeer uiting van een denken dat overal funde-
ring zoekt, maar van een denken dat zich ten diepste gefundeerd, gedragen
weet. Hier is het rationaliteitsbeginsel een grondwoord van het zijn geworden.
Tussen een begrip van het rationaliteitsbeginsel dat een niet verder ondervraag-
bare conditie van de geldigheid van alle filosofie betekent, en het rationaliteits-
beginsel als een uitspraak die een inzicht geeft in het zijn, ligt een sprong: de
tweede benaderingswijze valt niet in een gelijkmatige overgang uit de eerste te

ontwikkelen (SvG, G.A. 10,79). Deze sprong is met de Satz van  de ' Satz vom
Grund' ook al steeds bedoeld.

Het bereik van de filosofische rationaliteit, gedomineerd door de waarom-
vraag is niet de enige en exclusieve wijze van het zoeken van fundering 2. Niet
het zoeken van fundering als zodanig wordt door Heidegger verlaten, integen-
deel, het gaat er juist om een werkelijk fundament voor het denken te vinden.

d. De zijnsgrond als goddelijke grond

Heidegger stuit op een grond die niet pas vanuit een reflexieve funderende
beweging voortgebracht is, en die het juist daarom vermag de reflexieve bewe-
ging tot een halt te brengen. Dan kunnen we vervolgens vragen of deze dragen-
de zijnsgrond ook een theologische grond is, God moet heten; of hier zijn,
grond en God in een zodanige samenhang staan dat ook hier, weliswaar op een

' "Der Satz vom Grund wird durch den Spruch 'Die Ros ist ohn warum' nicht verleug-
net. Vielmehr klingt der Satz vom Grund in einer Weise an, daB dabei in gewisser Hin-
sicht der Grund als das Sein und das Sein als der Grund erblickbar werden." (0.c. 85)
2 Vgl. Haeffner, Heideggers Begriff der Metaphysik, 62: "...so sieht sich die Metaphy-
sik (als Philosophie) nun einerseits als typisch europaische Erscheinung mit asiatischen
Formen wesentlichen Denkens konfrontiert, andererseits mit dem Dichten auf eine
Stufe gestellt, und schlieBlich selbst im Rahmen des europitischen Denkens noch ein-
gerahmt von einer vor-metaphysischen und einer nach-metaphysischen Gestalt des
Denkens."
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verdiept niveau, sprake is van een theologische thematiek. Heidegger spreekt
hierover, zoals meestal waar het zijn tlieologische betrokkenheid aangaat, niet
onomwonden. Hij suggereert meer dan hij uitspreekt. Dat is in een filosofisch
betoog geen sterke bodem, ten minste onder een bepaalde definitie van filoso-
fie, namelijk van een filosofie die zich stelt onder het bewind van het rationali-
teitsbeginsel. Deze definitie wil Heidegger echter juist openbreken, althans

verdiepen.
We hebben gezien dat Heidegger de samenhang van het rationaliteitsbegin-

sel met de godsvraag gesignaleerd heeft maar vervolgens heeft aangegeven dat
'God' als tilti„ia ratio geen ratio sufficiens is. Vervolgens hebben we gezien

waarom niet. God is geen ratio sufficie,is omdat de ratio niet bereid is bij God
stil te houden! In haar funderingsvraag maakt zij uiteindelijk een reflexieve
beweging door, keert uiteindelijk op zichzelf terug en wil alles meten naar haar

eigen maat. De ulti,na ratio in Heideggers analyse is de Ver,iullft. maar deze
vindt, omdat zij op zichzelf terugvalt, tegelijk geen grond: zij blijft rusteloos
verder vragen in een eindeloos waarom. En nu blijkt er toch een fundering
mogelijk te zijn die zich aan deze reflexieve beweging onttrekt. een fundering
die niet opgeeist wordt door een 'waarom' maar die gegeven is in een 'omdat'.
Ook deze wijze van fundering wordt door het rationaliteitsbeginsel aangegeven,
maar eist een ander soort gehoor dan de eerste toespitsing op de waarom-vraag:
66De Satz voni Grund is 66n van die uitspraken, die het hun meest eigene ver-
zwijgen. Het verzwegene is dat, wat geen geluid maakt. Het geruisloze te
horen, heeft een gehoor nodig dat ieder van ons heeft maar niemand eigenlijk
gebruikt. Dit gehoor hangt niet alleen met het oor samen maar tegelijk met het
toebehoren van de mens aan dat waarop zijn wezen afgestemd is."' Je moet het
erin kunnen horen en willen horen, wat in het rationaliteitsbeginsel ook nog
meespreekt maar als een verzwegen achtergrond. Zo geldt dat echter ook voor
Heideggers eigen interpretatie daarvan: bij de vraag of hier, met de dragende,
niet-reflexieve grond die met het rationaliteitsbeginsel ook aangeduid is, wel-
licht het goddelijke aangeduid zou kunnen zijn. Hier stuiten we op het pro-

1"Der Satz vom Grund ist einer jener Satze, die ihr Eigenstes verschweigen. Das Ver-
schwiegene ist das, was nicht verlautet. Das Lautlose zu horen, verlangt ein Gehor, das
jeder von uns hat und keiner recht gebraucht. Dieses Gehor hangt nicht nur mit dem
Ohr zusammen, sondern zugleich mit der Zugehorigkeit des Menschen zu dem, worauf
sein Wesen gestimmt ist." (SvG, G.A. 10,75)
Vgl. ook o.c. 185: "Das Wort vom Sein als Grund sagt: Das Sein - selber der Grund -
bleibt ohne Grund, d.h. jetzt ohne Warum." (Curs. HvV)
Het gaat hier dus heel expliciet niet om de opheffing van de verbinding Sein-Grund
maar daarom dat het zijn op een andere wijze fundeert dan als een waarom.
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bleem dat Heidegger in 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik'
uit zal werken, dat voor hem het ter sprake brengen van God zich noodzakelijk
hult in een zwijgen. 'Hullen in', want als hij het er slechts kortweg niet over
zou hebben zou er ook geen indicatie zijn dat er iets verzwegen was. Verzwij-
gen betekent: de suggestie doen c.q. laten bestaan en deze vervolgens niet ex-
pliciteren. Er speelt een vermoeden door de tekst dat het hier nog steeds om de

godsvraag gaat.
Zo al bij de introductie van Silesius. Silesius is een mysticus. Dat betekent

dat zijn kwaliteiten niet op de eerste plaats liggen op het gebied van de botani-
ca, maar op het gebied van een theologie die gekenmerkt wordt door een dub-
bele orientatie: zij is enerzijds sterk ervarings-betrokken en anderzijds sterk
filosofisch geladen. Heidegger draait er bij deze inzet van Silesius niet omheen.
Silesius is een mysticus en de mystiek sluit, juist wat betreft haar 'a-theystische'
karakter, nauw bij Heidegger aan, of liever omgekeerd: feitelijk wil Heidegger
vaak aansluiten bij de mystiek. Nu, zegt Heidegger dat ook? Ja en nee. Hij laat
het zeggen door Leibniz en Hegel, om vervolgens verder te gaan alsof het niet
aan de orde gesteld zou zijn: "Leibniz (1646-1716) was een jongere tijdgenoot
van Angelus Silesius en kende de 'Cherubinische Wandersmann'. Leibniz
spreekt in zijn geschriften en brieven meermaals van Angelus Silesius. Zo ook
in een brief aan Paccius van 28 januari 1695 (...): 'Bij die mystici komen passa-

ges voor die buitengewoon stoutmoedig zijn, vol van moeilijke metaforen en
bijna neigend naar goddeloosheid, zoals ik iets dergelijks soms ook in de Duitse
- overigens mooie - gedichten van een zeker man gevonden heb die zich Ange-
lus Silesius noemt.' En Hegel zegt in zijn 'Vorlesungen uber die Aesthetik' (...)
het volgende: 'De pantheYstische eenheid nu met betrekking tot het subject uit-
gelicht, het subject dat zich in deze eenheid met God, en God als deze tegen-

woordigheid in het subjectieve bewustzijn ervaart, geeft uberhaupt de niystiek,
zoals zij op deze subjectievere wijze ook binnen het christendom tot ontwikke-
ling is gekomen. Als voorbeeld noem ik slechts Angelus Silesius, die met grote
stoutmoedigheid en diepzinnigheid van beschouwing en ervaring het substan-
tiele bestaan van God in de dingen, de vereniging van het zelf met God en God
met de menselijke subjectiviteit, in wonderbare mystieke kracht van taal [Dar-
stellung] uitgesproken heeft."' Uitvoerige citaten die de problematiek onver

' "Leibniz (1646-1716) war ein jungerer Zeitgenosse von Angelus Silesius und kannte
den 'Cherubinischen Wandersmann'. Leibniz spricht in seinen Schriften und Briefen
Offers von Angelus Silesius. So einmal in einem Brief an Paccius vom 28. Januar 1695
(...): 'Bei jenen Mystikern gibt es einige Stellen, die auBerordentlich kuhn sind, voll von
schwierigen Metaphern und beinahe zur Gottlosigkeit hinneigend, so wie ich gleiches
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huld op tafel leggen. God in de dingen en de vereniging van het zelf met God
(Hegel) in een mystiek die in haar koenheid tegen de goddeloosheid aanleunt
(Leibniz). Citeren is nooit onschuldig, maar des te opmerkelijker Heideggers

verantwoording bij deze citaten: "Met de oordelen van Leibniz en Hegel wil al-
leen kort aangegeven zijn, dat het aangevoerde woord over het 'zonder waar-
om' uit een gewichtige bron stamt."' Inderdaad, maar wat maakt het gewicht
van die bron uit? De autoriteit van Leibniz en Hegel, of de bron van waaruit
Silesius spreekt en die door Leibniz en Hegel aangegeven wordt: God in alle
dingen en de vereniging van het zelf met God'?

En nog vaker doet Heidegger de suggestie dat met het zijn als dragende
grond een goddelijke grond is aangeduid. Ten eerste vrij expliciet wanneer nog
eenmaal de muziek in de analyse binnenkomt, naar aanleiding van de tweehon-
derdste geboortedag van Mozart. Mozart is zo iemand die de muziek kan horen,
daar waar voor andere oren nog niets te horen is. Heidegger citeert Mozart in
een brief waarin hij beschrijft hoe bij hem uit gedachten uiteindelijk contrapunt
en klanken ontstaan en uiteindelijk een geheel ontstaat. Wat gebeurt daar bij
Mozart, daar waar hij kennelijk met zijn geest aan de bron komt waar welis-
waar nog niets verklankt is maar waar de muziek toch al, als het ware klaar,
gevonden kan worden? Heidegger: "Wat het wezen en het hart van Mozart is,
dat kan ons de al eerder gehoorde Angelus Silesius op zijn eigen manier door
een oeroude gedachte aanduiden. De spreuk 366 uit de 'Cherubinische Wan-
dersmann' (boek V) zegt:

'Ein Herze, das zu Grund Gott still ist, wie er will,
Wird gern von ihm beruhrt: es ist sein Lautenspiel.

,-

bisweilen in den deutschen - im ubrigen schonen - Gedichten eines gewissen Mannes
bemerkt habe, der sich Johannes Angelus Silesius nennt...' Und Hegel sagt in seinen
'Vorlesungen Ober die Aesthetik' (...) fulgendes: 'Die pantheistische Einheit nun in
bezug auf das Subjekt hervorgehoben, das sich in dieser Einheit mit Gott, und Gott als
diese Gegenwart im subjektiven BewuBtseyn empfindet, giebt uberhaupt die Mystik,
wie sie in dieser subjektiveren Weise auch innerhalb des Christentums ist zur Ausbil-
dung gekommen. Als Beispiel will ich nur Angelus Silesius anfuhren, der mit der
grOBten Kuhnheit und Tiefe der Anschauung und Empfindung das substantielle Daseyn
Gottes in den Dingen, und die Vereinigung des Selbst, mit Gott, und Gottes mit der
menschlichen Subjektivitat in wunderbar mystischer Kraft der Darstellung ausgespro-
chen hat. -, (0.c. 53/54)
| 66Die Urteile von Leibniz und Hegel Ober Angelus Silesius mochten nur kurz andeu-
ten, daB das angefuhrte Wort uber das 'Oh,te Warum' aus einer gewichtigen Quelle
stammt." (lbidem)
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Heidegger voegt hieraan toe: "De spreuk draagt de titel: 'het luitspel van God'.
Dat is Mozart. "t

Hier staat het toch duidelijk: de grond/bron waaruit Mozart kan putten heet
'grond God', 'Grit,id Gott'. En wat zegt dat dan? In verband met een componist
en de wijze waarop hij zijn muziek vindt citeert Heidegger een dichter die een
oeroude taal spreekt. Maar toch: "We zouden de aangehaalde tekst uit de brief
te oppervlakkig en verkeerd begrijpen, als we hem alleen, psychologisch ver-
klarend, zouden begrijpen als een document voor de beschrijving van de kunst-
zinnige creativiteit.'.2 En wat Silesius betreft: "...deze bron is toch mystiek en
dichtkunst. Het 66n noch het ander hoort thuis in het denken. Zeker, niet iii het
denken, maar misschien voor het denken."3 Relevantie dus zeker, Mozart noch
Silesius zijn filosofen, maar zij zijn wel bron voor de filosofie, zij zitten zelfs
aan de bron zelf, de bron die filosofie, kunst en mystiek met elkaar als een
gezamenlijke voedingsbron delen. Zoveel is daarvan zeker: Mozart heeft uit
deze bron gedronken en Silesius heeft er een naam aan gegeven: 'grond God'.
En Heidegger is de filosoof die beiden in zijn tekst naar voren haalt, het ge-
wicht van Silesius laat aangeven door woorden van Leibniz en Hegel, om de
hele zaak vervolgens te laten liggen of er geen sprake van God zou zijn, etsi

Deus non daretur.We staan hier kennelijk aan de grenzen van wat Heidegger
los wil laten. Wel expliciet geeft Heidegger een andere benoeming van dit ul-
tieme fundament aan, namelijk de X6706 als woord voor het zijn.

' "Was Wesen und Herz Mozarts ist. kann uns der schon einmal gehorte Angelus
Silesius auf seine Weise durch einen uralten Gedanken andeuten. Der Spruch 366 aus
dem 'Cherubinischen Wandersmann' (V. Buch) sagt:
'Ein Herze, das zu Grund Gott still ist, wie er will,
Wird gern von ihm beruhrt: es ist sein Lautenspiel.'
Der Spruch tragt die Oberschrift: 'Das Lautenspiel Gottes'.  Das ist Mozart." (O.c.  100)
2 ,Wir wurden die angefuhrte Briefstelle Mozarts zu auBerlich und schief fassen, woll-
ten wir sie nur, psychologisch deutend, als einen Beleg zur Beschreibung des kunst-
lerischen Schaffens nehmen." (Ibidem)
3-

...diese Quelle sei doch Mystik und Dichtung. Die eine wie die andere gehoren

gleichwenig in das Denken. GewiB, nicht in das Denken, aber vielleicht vor das Den-
ken." (0.c. 54)
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e. Het zijn als fundament: de 16706

De 'Satz vom Grund' is een 'zeggen van het zijn'. Heidegger scherpt aan: 'zijn
en grond hetzel fde'. Precies van deze samenhang, deze wezenlijke identiteit
tussen zijn en fundering, is in de moderne filosofie nauwelijks iets te zien. Hei-
degger heeft deze samenhang aan het rationaliteitsbeginsel onttrokken, maar als
zodanig heeft het beginsel het niet over het zijn, laat staan over de samenhang
van zijn en fundering. Ratio of causa betekent op geen enkele wijze zowel zijn
als fundament. Ratio komt van het Latijnse reor. Dit werkwoord dat gewoonlijk
vertaald wordt met rekenen heeft de grondbetekenis van 'iets in een verhouding
tot iets anders stellen'. Daarmee heeft Heidegger een aanknopingspunt om iets
van de verhouding van subject en ratio - wat betreft de terugvoering, het ratio-
nem reddere,te verhelderen'. Er is sprake van een verhouding waarin iets tot
iets anders gebracht wordt, en van waaruit het een zekere gerichtheid ontvangt.
Maar ook bij de transcendentaal-filosofische rationele fundering blijven grond
en zijn tegenover elkaar staan (als mogelijkheidsvoorwaarde van alle kennis

enerzijds en de loutere gegevenheid van de dingen. afgezien van die subjectieve
mogelijkheidsvoorwaarden anderzijds). Door een toespitsing van de Latijnse
ratio in de Duitse Vemutift heeft Heidegger de moderne i,i,pact van het begin-
sel voor de moderne tijd aangegeven. Woorden als 'waarom' en 'omdat', 'God'

'
Heidegger noemt de volgende betekenissen van het woord ratio als afleiding van het

werkwoord reor:
1) iets voor iets houden', iets naar iets (gesupponeerds) richten, rekenen. Ergens
rekening mee houden: het in het oog houden en zich daarnaar richten. Op iets rekenen:
iets verwachten en het daarbij zodanig inrichten, dat er op te bouwen is. Het eigenlijke
rekenen is niet aan het getal gebonden. In het rekenen wordt het berekende voor het
voorstellen in voorstelling gebracht, in de openbaarheid. Dit levert iets op.
T) Ratio betekent rekening. De zaak die in rekening gebracht wordt, wordt in relatie
gesteld tot het haar bepalende.
3) Ratio betekent rekenschap. 'Rekenschap afleggen' ratiotiem redde re. Het reddere,
tentggeven, dat zo'n grote rol speelt in Heideggers interpretatie van Leibniz hoort als
een oorspronkelijke betekenis bij de ratio.
4) Ratio betekent calculatie. Calculatie duidt net zo min als reor in een oorspronkelijke
zin al op het getal. Het speelt bijvoorbeeld een grote rol in Holderlins commentaar bij
zijn vertaling van de Antigone en Oedipus Rex van Sophokles. Het betekent daar
evenwicht. Oorspronkelijk betekent in het Latijn calculus de dobbelsteen bij het
bordspel. Het verband tussen spel en grond wordt hier, aan de hand van het woord ratio
niet verder toegelicht. Het zal echter nog een grote rol gaan spelen in de uiteindelijke
bepaling van de verhouding van zijn en grond (0.c. 147-151).
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hebben een rol gespeeld bij het uitdrukken van de uitwerking van het rationali-
teitsbeginsel. Maar in geen van de termen waarmee tot nog toe het zijn of de
sfeer van het funderende denken is uitgedrukt, wordt de intrinsieke verbonden-
heid van beide themata duidelijk. Om te laten zien dat dit verband voor alle
verdere uitwerking onderliggend is gaat Heidegger terug naar de vroege Grie-
ken. Bij hen vindt hij een woord dat het zijn en Grtind in adn woord tot uitdruk-
king brengt: de X6yog. Heidegger probeert het woord 16706 in zijn oorspron-
kelijke Griekse betekenis te doordenken, zonder daarbij deze betekenis te sub-
stitueren door de begripsontwikkeling die het woord vanaf zijn Griekse oor-
sprong heeft gehad'. Juist de fixatie op de latere begripsontwikkeling, lees: de
fixatie op de Ver/ii„ift, zou een inzicht in de onderliggende eenheid van zijn en
fundering in de weg staan:

Heidegger insisteert op de oorspronkelijke betekenis van X6701 en het werk-
woord liyE<v: verzamelen. In het verlengde daarvan krijgt X6yor de volgende
betekenissen:

1) Verzatitelen als het 63,1 bij het under leggen. 'Bij elkaar leggen, verzamelen'
brengt connotaties mee als 'bergen', 'bewaren', en wijst zo ook naar de daarin
betrokken 'bewarenden', d.w.z. de bewarende mensen. 'Bergen' en 'bewaren'
horen voor Heidegger onder woorden die het waarheidsbegrip aanduiden. We
kunnen hier dus lezen: X6yol staat voor de waarheid.
2) Verzantelen als zeggen. 'Zeggen' betekent hier op de eerste plaats 'tonen',
wijzen', 'te voorschijn brengen' (SvG, G.A. 10, 160). 'Zeggen' is altijd al

ergens op georienteerd, gericht vanuit een horen, verstaan. (In genese van de
betekenis van het zeggen uit het verzamelen wijst Heidegger op het Germaanse
'leze,i' en het Latijnse 'legere' dat zich ontwikkelt van 'verzamelen' naar
'lezen van schrift' 3.)

' Heidegger geeft in Der Satz vom Grund een korte schets van twee ontwikkelingen
vanuit de Griekse 1670*.In steekwoorden. 1) X670§, TO Ire Tov 68Ev, (10%4 principi-
um, ratio, Sein als Vernunftgrund. 2) 1670;, a'Lrlov, causa, Ursache. (0.c. 163/64)
In de Vortrage und Atifsatze besteedt Heidegger een apart artikel aan de interpretatie
van de Adyog bij Herakleitos (p. 207-228).
2 'Logos', VuA, 208: "Immer wieder verlautet ein Ruf nach der Vernunft als dem
RichtmaB im Tun und Lassen. Doch was vermag die Vernunft, wenn sie zugleich mit
der Un- und Widervernunft in der selben Ebene der gleichen Versaumnis verharrt, die
vergiBt, der Wesensherkunft der Vernunft nachzudenken und auf diese Ankunft sich

"ein zu lassen.
'O.c. 209/210. Van Dale's etymologisch woordenboek wijst deze betekenisontwikke-
ling aan de invloed van het Latijnse 'legere' toe.
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3) De  X6yo6 als liet zijn zeu. Nu maakt Heidegger de overgang naar de samen-
hang van zijn en fundering in het ene woord %670§.Het verzamelen brengt de
dingen samen zoals ze samen horen, het bewaart de dingen in hun waarheid.
Het 'zeggen' brengt iets te voorschijn. iets dat aan onze verbaliseringen vooraf-
gaat. Waarom gaat het hier steeds? Wat is in het verzamelen en in het zeggen
voorondersteld? Er is een presentie die aan onze presentatie voorafgaat, er is
het gezegde (het zich laten gezeggen) dat aan ons zeggen voorafgaat, dat erin
aanwezig is en erin te voorschijn gebracht wordt: dat alles hoort Heidegger in
het Griekse woord X6706, en dat is niets anders dan wat hij met 'het zijn'
bedoelt.
4) De X6yog als fundante,lt. Omdat het zijn als X6705 het dragende is onder ons

spreken en het dragende onder ons verstaan, ons begrip - ons 'verzamelen' - is
dit zijn voor ons van meet af aan funderend. Voorzover in de X6yog het aspect
van het 'al presente' meer wordt benadrukt treedt het zijn meer als funderend
naar voren: als het 117[6*84wvov, het onderliggende waarop we in ons spreken
over de waarheid van de dingen kunnen terugvallen.
5)  De  X670, als zijn en fimdament tegelijk. In de 16701 komen zijn en funde-
ring samen. Het zijn is datgene wat in ons spreken, in ons als talige wezens, te
voorschijn komt, en datgene wat ons spreken draagt. De Grieken drukken deze
twee accenten binnen de X670§ uit als (f 'cis en iJI[6xfiliEvov. Beide zijn even-
zeer als de 16706 woorden voor het zijn zelf'.

Ik recapituleer: de Sac votii Grund doet in eerste instantie een uitspraak over
het zijnde. Hij zegt: zijnde is gefundeerd. Daarmee zegt hij iets over het zijn
van het zijnde: zijn is gefundeerd zijn. 'Zijn' en 'fundering' blijken op een of
andere wijze hetzelfde te zeggen. Fundering is in de filosofie een oerthema.
Door haar hele geschiedenis heen heeft de filosofie willen funderen. Fundering,
dexn, pri,icipium, ratio, Vernit,ift, subject, substantie, grond, 0((Tiov, causa,

oorzaak: het zijn de woorden waarmee deze basisbeweging van het filosofische
denken is aangegeven. Deze woorden staan naast een andere reeks van woorden

T
die het zijn hebben aangeduid: bestaan, Dasein, existentia, essentia, ElVal,
cpbcjil, of,(Jia. Onder deze twee woordstromen gaat een eenheid schuil. Deze
eenheid wordt zichtbaar in de grondbetekenissen van het woord X6yog. Naar-

' "Aoyog i st Anwesen und Grund zumal. Sein und Grund gehoren im X6701 zusam-
men. Der X6yog nennt diese Zusammengehorigkeit vom Sein und Grund. Er nennt sie,
insofern er in Einem zumal sagt: Vorliegenlassen als Aufgehenlassen, von-sich-her-
Aufgehen: (p atg, Sein: und: Vorliegenlassen als Vorlegen, Boden bilden, Grunden:
Grund. Der 16705 nennt zumal in Einem Sein und Grund." (SvG, G.A. 10,161)
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mate deze oorspronkelijke eenheid meer aan het zicht onttrokken raakt, treden
andere woorden op de voorgrond waarin zij niet meer te bespeuren is:

Vertrekkend van het rationaliteitsbeginsel, dat stelt dat alle dingen rede
hebben, loopt het onderzoek uit op het zijn dat in oorspronkelijke zin funderend
is, en als woord dat deze samenhang het zuiverst aangeeft wordt teruggegaan op
het Griekse woord voor ieder woord: 16705. Achter de 'waarom-vraag' kan
gevraagd worden naar de structuren van waaruit wij het zijn kennelijk als van-
zelf op deze wijze, op zoek naar fundering, aangaan. Dat zegt iets over ons,
over de kern van onze existentie. Heidegger sluit uiteindelijk aan bij de traditie
die altijd al uitging van de primaire bepaling van de mens als een t*ov X6yov
"

EXov - traditioneel vertaald als 'redelijk leefwezen'. Hij interpreteert deze defi-
nitie als: een wezen dat geleid wordt door een ontvankelijkheid voor datgene
wat hij tot uitdrukking brengt. De wijsgerige tendens om de vraag 'wat is het
zijnde?' te beantwoorden door het aangeven van de bestaansgronden van het
zijnde gaat terug op de oorspronkelijke verhouding die de mens tegenover het
zijn heeft. De mens staat nooit op een nulpunt, maar is altijd al op een specifie-
ke wijze aangesproken, vooraf aan iedere uitspraak. Het zijn, benaderd vanuit
het 'altijd al aangesproken zijn door het zijn', als onderliggende grond van
iedere mogelijke uitspraak (in de breedste zin) heet 16705. De mens is een den-
kend en sprekend wezen: hij wordt getekend door zijn openheid voor en ver-
staan van het zijnz. Daarom en van daaruit zoekt hij overal fundering.

Deze verhouding van zijn/mens/fundering leert ons ook iets over het zijn
zelf: Het zijn is verbonden aan de talige mens. De noodzakelijke gebondenheid
van het zijn in de wijze waarop wij het in onze taal 'verzamelen' maakt dat het
zijn intrinsiek funderend is. Het zijn kan niet losgemaakt worden van de
leidende zin waarin het gegeven is, en dus niet van ons zijnsverstaan3. Het is

t" das Sein [ltiBt], indem es sein Wesen verbirgt, anderes zum Vorschein kommen,
namlich den Grund in der Gestalt der 6,0)(ai, airia, der rationes, der causae, der
Prinzipien, Ursachen und der Vernunftgrunde. Im Entzug hinterlliBt das Sein diese
Gestalten des Grundes, die jedoch nach ihrer Herkunft unbekannt bleiben." (0.c.  165)
2 "Die Geschichte des Denkens ist die Beschickung des Wesens des Menschen aus dem
Geschick des Seins. Beschickt ist das Wesen des Menschen mit dem Schicklichen, das
Seiende in seinem Sein zur Sprache zu bringen. Im Grunde ist das soeben Gesagte
nichts anderes als die von der Frage nach dem Sein her durchdachte Auslegung der
alten Bestimmung des Wesens des Menschen: homo est animal rationale; der Mensch
ist das mit Vernunft begabte Lebewesen." (0.c. 129)
1 Vg|. Koza, Das Problem des Grundes in Heideggers Auseinandersetzung mit Kant,
106/7: "Sobald man annimmt, dem Sein selbst auf der Spur zu sein, erweist sich die
Relativitiit des Gedachten zur menschlichen Vernunft, so daB die Schwierigkeiten, die
sich einer Aufhellung des ursprunglichen, eigenlichen Seins als Grund entgegenturmen.
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geen noumenon waarover de filosofie slechts kan zwijgen maar is de verborgen
bron van waaruit de filosofie slechts kan spreken. Dit betekent: niet alleen de
mens vindt fundering in het zijn maar het zijn vindt ook fundering in de mens.
Het zijn als fundering fungeert bij Heidegger niet als Urheber. Het zijn staat in
de tijd op het spel en in dat spel is de mens tegelijk mee ingezet en tegelijk
speler'. Daarom kan in deze ultieme fundering geen bodem gevonden worden

zoals op een rots, vast en onwankelbaar, onafhankelijk van onze eigen zeker-
heid of onzekerheid. Wie op zo'n manier op het zijn zou willen rusten zou ont-

dekken dat het zijn niet alleen een grond maar ook een afgrond is. Heideggers
spreken van het zijn als 'afgrond' moet op deze wijze verstaan worden. We
kunnen dit ook lezen  in het 'omdat zonder waarom'. Het laatste 'omdat'  is niet
verder ondervraagbaar. Het zal geen achterliggende redenen meer loslaten 2.

We mogen Heideggers uitspraken over het zijn als afgrond dus niet inzetten
tdgen de gedachte van het zijn als grond. Beide horen samen, het een is een

consequentie van het ander. Een werkelijk laatste grond laat zich niet alsnog
weer verantwoorden. Juist dat doet echter het catisa-sui-begrip wel. Ook de
laatste grond is - op een voor het denken achterhaalbare wijze - gefundeerd,
namelijk in zichzelf. De gedachte van de onfundeerbaarheid van het zijn,
precies voor zover het de laatste grond is, kan dus w81 afgezet worden tegen het

begrip van zelffundering. Zowel in het causa-stti-begrip als bij Heidegger gaat
het om een grond die, omdat hij de uiteindelijke grond is, in geen buitenliggen-

unuberwindlich erscheinen. ''

i "Wir sind als die in der Lichtung des Seins Stehenden die Beschickten, die in den
Zeit-Spiel-Raum Eingertiumten. Dies sagt: Wir sind die in diesem Spielraum und for
ihn Gebrauchten, gebraucht, an der Lichtung des Seins zu bauen und zu bilden, im
weiten vielfliltigen Sinne: sie zu verwahren." (SvG, G.A. 10,128)
"Das Geschick des Seins bleibt in sich die Wesensgeschichte des abendltindische Men-
schen, insofern der geschichtliche Mensch in das bauende Bewohnen der Lichtung des
Seins gebraucht ist." (0.c. 139)
1 "Sein 'ist' im Wesen: Grund. Darum kann Sein nie erst noch einen Grund haben, der
es begrunden sollte. DemgemaB bleibt der Grund vom Sein weg. Der Grund bleibt ab
vom Sein. Im Sinne solchen Ab-bleibens des Grundes vom Sein 'ist' das Sein der Ab-
Grund." (0.c. 76/77)
Daniel Panis benadrukt dat het bij Heidegger dus niet gaat om een loutere breuk met
iedere funderingsgedachte: "...la probldmatisation de l'identitd de 1'6tre et du fonde-
ment, theme nodal de ce livre, ne conduit pas simplement A l'identification de 1'6tre et
du sans fond, mais plus difficilement & l'identification de 1'6tre et du fondeme,it sans

fond." 'Vers une penste plus originelle du pourquoi", in Heidegger Studies 1, 1991,

118.
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de voorwaarde meer kan berusten. Maar toch ziet Heidegger in het causa-sui-

begrip een voorwaardelijk stelle,1 van het zijn. "Voorzover zijn als grond weest,
heeft het zelf geen grond. Dit echter niet omdat het zichzelf begrondt, maar
omdat geen enkele begronding, ook en juist niet de begronding door zichzelf,
past bij het zijn. ledere begronding en ook iedere schijn van begrondbaarheid
zou het zijn tot iets zijnds naar beneden halen. Zijn blijft als zijn gronde-loos.
Van het zijn blijft de grond, namelijk als een het zijn pas begrondende grond,
weg en af. Zijn, de af-grond. [...] Voorzover zijn grondend 'is', en alleen in die
zin, heeft het geen grond."1 Inderdaad ligt in het causa-sui-begrip de gedachte
dat we kunnen vragen naar de achterliggende gronden van het zijn, ten eerste

van de eindige zijnden (waarom dj er zijn), maar vervolgens ook van het laat-
ste waarom zelf, van het zijn van God. Het zijn (bestaan) is hier dus niet zonder
meer het laatste, het is afleidbaar - er zijn redenen voor, er ligt een zin aan ten
grondslag. Dat is voor Heidegger de omgekeerde wereld. Als het zijn een zin
vrijgeeft, X6706 is, dan ligt er niet weer een zin aan ten grondslag. Zo wordt de
filosofie een spel zonder einde, een spel dat er uiteindelijk juist niet meer in
slaagt waar dan ook zin te ontdekken. Tegenover dit spel zonder einde geeft

Heidegger - alluderend op Herakleitos - een spelend kind als metafoor voor de

schikking van het zijn. In de onschuld van zijn spel doet het wat het doet. Het
speelt zijn spel en daarmee is de speelruimte uitgemaakt voor degenen die in
het spel zitten. In laatste instantie blijven we voor een onberekenbaar raadsel
staan. Herakleitos schrijft: "...aid)v I[aig LaT, I[aitwv, I[EGGEQU}v  Kal666 fl

Baollrlin." Heidegger vertaalt en interpreteert:

"Zijnsschikking, een kind is het, spelend, spelend het bordspel; van een kind
is het koninkrijk - d.w.z. de dexil, het stichtend heersende gronden, het zijn
voor het zijnde. De zijnsschikking: een kind dat speelt.

Zodoende zijn er ook grote kinderen. Het grootste, door het zachte van

zijn spel koninklijke kind, is dat geheim van het spel waarin de mens en zijn
tijd van leven is gebracht, waarop zijn wezen is gesteld.

1„ Insofern Sein als Grund west, hat es selber keinen Grund. Dies jedoch nicht deshalb,
weil es sich selbst begrundet, sondern well jede Begrundung, auch und gerade diejenige
durch sich selbst, dem Sein als Grund ungemaB bleibt. Jede Begrundung und schon

jeder Anschein von Begriindbarkeit muBte das Sein zu etwas Seiendem herabsetzen.
Sein bleibt als Sein grund-los. Vom Sein bleibt der Grund, namlich als ein es erst
begrundender Grund, weg und ab. Sein: der Ab-Grund. I...1 Insofern Sein grunden
[Pfullingen, Neske, 1957: griindend] 'ist', und nur insofern, hat es keinen Grund."
(SvG, G.A. 10,166)
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Waarom speelt het grote kind dat door Herakleitos in de Oticbv gezien
werd? Het speelt omdat het speelt.

Het 'omdat' verzinkt in het spel. Het spel is zonder 'waarom'. Het speelt
omdat het speelt. Het blijft alleen maar spel: het hoogste en het diepste.

Maar dit 'alleen maar' is alles, het ene, het enige.
Niets is zonder gro,id. Zijn en grond: het zelfde. Zijn als het begrondende

heeft geen grond, speelt als de af-grond dat spel, dat als schikking ons zijn
en grond toespeelt.

De vraag blijft, of wij en hoe wij. horend de zetting van dit spel, meespe-
len en ons in het spel voegen.

-1

Wat heeft Heideggers analyse uiteindelijk voor het thema van deze studie te
zeggen? Het denken zoekt naar gronden en gaat terug op een eerste grond. Hei-
deggers analyse leert dat het hier niet gaat om een willekeurige, maar om een
noodzakelijke beweging. Denken is precies het zich gesteld weten op een a
priori, op een grond die daaraan voorafgaat, namelijk het zijn: denken is een
zich aangesproken weten, anders dachten we niets. Het godsbegrip kAn als
ilitiliia ratio rerimi fungeren. Toch wordt hier een 'fout' gemaakt. Want hoe
kan iets een laatste grond voor het denken heten, terwijl het denken nog steeds
in zijn reflexieve beweging doorwerkt? Werkelijk laatste grond van die re-
flexieve beweging kan slechts die grond zijn waar die reflexiviteit zich uitein-
delijk toe verhoudt, en dat is het subject zelf. En vervolgens kan dan weer

gevraagd worden naar het 'waarom', naar een fundering van het feit dat het
denkend subject zichzelf als fundament stelt. Deze fundering vindt Heidegger

'

"Seinsgeschick, ein Kind ist es. spielend, spielend das Brettspiel: eines Kindes ist das
KOnigtum - d.h. die dexii, das stiftend verwaltende Grunden, das Sein dem Seienden.
Das Seinsgeschick: ein Kind, das spielt.
Somit gibt es auch groBe Kinder. Das grOBte, durch das Sanfte seines Spiels konigliche
Kind ist jenes Geheimnis des Spiels, in das der Mensch und seine Lebenszeit gebracht,
auf das sein Wesen gesetzt wird.
Warum spielt das von Heraklit im aid,v erblickte groBe Kind des Weltspieles? Es
spielet, weil es spielet.
Das 'Weil' versinkt im Spiel. Das Spiel ist ohne 'Warum'. Es spielt, dieweil es spielt.
Es bleibt nur Spiel: das HOchste und Tiefste.
Aber dieses 'nur' ist Alles. das Eine. das Einzige.
Nichts ist ohne Grund. Sein und Grund: das Selbe. Sein als grundendes hat keinen
Grund, spielt als der Ab-Grund jenes Spiel, das als Geschick uns Sein und Grund
zuspielt.
Die Frage bleibt, ob wir und wie wir, die Satze dieses Spiels horend, mitspielen und uns
in das Spiel fligen." (0.c. 168/69)
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in het funderend karakter van het zijn zelf. Aldus leidt Heidegger het geheel
van de moderne wijsbegeerte naar het subject als haar laatste grond, en vervol-

gens het subject naar het zijn. Van Leibniz naar Kant (idealistisch geYnterpre-
teerd) en van Kant naar Heidegger'. Wat zegt dit over het wijsgerig godsbe-
grip? We hebben gezien dat Heidegger het op twee plaatsen kan situeren. We
hebben aanduidingen gevonden voor een wijsgerig begrip van God op het
niveau van het zijn als grond. Voor het traditionele wijsgerige godsbegrip is

echter belangrijker hoe Heidegger het hier plaatst binne,1 de reflexieve bewe-
ging van het denken. God is dan Littima ratio rertini, maar niet heus. Onderlig-
gend is er eerst nog het subject en vervolgens het zijn. Hiermee is al de thema-
tiek aangegeven waar Heidegger het godsbegrip zoekt: binnen de funderings-
structuur van het denken. Maar hoe het godsbegrip zich in deze funderings-
structuur voegt, dat ligt bij Heidegger niet vast. Vooruitlopend kan ik zeggen:
Heidegger kent hier meerdere posities. Wanneer hij het Causa-Sui-begrip aan-

wijst als het godsbegrip bij uitstek, dan staat het godsbegrip niet op deze zelfde

plaats, maar nog onder wat hier het subject is: het subject is dan 6dn mogelijke
instantie van het wijsgerige godsbegrip.

' Vgl. Koza, Das Problem des Grundes iii Heideggers Auseinandersetz,ing mit Kant,
104: "Erst die Verlagerung des apriorischen Seinscharakters in die Sphare der Bedin-
gungen der Moglichkeit for die Gegenstande der endlichen menschlichen Erfahrung,
die mit der Wendung zur Subjektivitat der Vernunft parallel geht, rechtfertigt das
Verstandnis von Sein als Grund, das dann allerdings auch zum BewuBtsein des se-
kunduren Charakters der innerhalb der Synthesisstruktur der Vernunft liegenden
Bedingungen der Moglichkeit fuhrt und nun erst dem eigentlichen Sein selbst im
ursprunglichen Sinne des Apriori und Grundes nachzuforschen erlaubt."
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§2. Het causa-sui-begrip

a. De contouren van de discussie

Hoe komt de God in de filosofie? De God komt in de filosofie als Callsa  S iii.'

'Het zijn van de zijnden wordt in de zin van 'grond' ten principale slechts als
causa sui voorgesteld. Daarmee is het metafysische begrip van God genoemd.'
Met deze uitspraak van Heidegger is de aanleiding tot deze studie aangegeven:
hoe en waarom is de calisa Sici het metafysische godsbegrip bij uitstek voor
Heidegger?

De plaats waar Heidegger zijn definitie van het wijsgerig godsbegrip heeft
gegeven is de voordracht Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik.
Het betreft de afsluiting van een seminar, gehouden in het wintersemester van
1956/57, over Hegels Wissenschaft der Logik. De voordracht is uitgesproken op
24 februari 1957 in Todtnauberg. Deze bijzonderheden zijn van belang als we
Heideggers uitspraken over het wijsgerig godsbegrip in hun context willen
plaatsen, uitspraken die in hoge mate een eigen leven zijn gaan leiden. Ze zijn
gaan behoren tot het vaste repertoire van de godsdienstwijsgerige discussie, net
zoals sommige uitspraken uit Heideggers brief over het humanisme. Ik zet de
cruciale passages uit Die o,ito-tlieo-logische Verfassung der Metaphysik even

op een rijtje:

64 ...De metafysica is onto-theo-logie. Wie de theologie, zowel die van het
christelijk geloof als die van de filosofie, vanuit een gegroeide herkomst
heeft ervaren, geeft er tegenwoordig de voorkeur aan in het bereik van het
denken over God te zwijgen. Want het onto-theologische karakter van de
metafysica is voor het denken betwistbaar Ifragwurdigl geworden, niet op
grond van een of ander atheYsme, maar uit de ervaring van een denken,
waaraan zich in de onto-theo-logie de nog ongedaclite eenheid van het
wezen van de metafysica getoond heeft."'

'

"...Die Metaphysik ist Onto-Theo-Logie. Wer die Theologie, sowohl diejenige des
christlichen Glaubens als auch diejenige der Philosophie, aus gewachsener Herkunft
erfahren hat, zieht es heute vor, im Bereich des Denkens von Gott zu schweigen. Denn
der onto-theologische Charakter der Metaphysik ist fur das Denken fragwurdig gewor-
den, nicht auf Grund irgendeines Atheismus, sondern aus der Erfahrung eines Denkens,
dem sich in der Onto-Theo-Logie die noch ungedachte Einheit des Wesens der Meta-



145

"...de zaak van het denken, het zijn als de grond, [wordt] slechts dan grondig
gedacht, wanneer de grond als de eerste grond, I[ed)Tn dex.71, wordt voorge-
steld. De oorspronkelijke zaak van het denken blijkt de oer-zaak te zijn, als
de causa prima, die beantwoordt aan een begrondende teruggang op de ulti-
ma ratio, de laatste rekenschap. Het zijn van het zijnde wordt in de zin van
'grond' grondig slechts als causa sui voorgesteld. Daarmee is het metafysi-
sche begrip van God genoemd. De metafysica moet op de God toedenken
omdat de zaak van het denken het zijn is, dit echter op velerlei wijze als
grond weest: als Ac,yos, als DI[ox€itiEvov, als substantie, als subject. „1

66 ...de oorzaak als de Causa sui. Zo luidt de adequate naam voor de God in
de filosofie. Tot deze God kan de mens niet bidden, noch kan hij aan hem
offeren. Voor de Causa sui kan de mens niet uit schroom op zijn knieen

vallen, noch kan hij voor deze God musiceren en dansen.

Overeenkomstig is het godde-loze denken, dat de God van de filosofie, de
God als Causa sui, moet prijsgeven, misschien nabijer aan de goddelijke
God. Dat betekent hier alleen maar: het is tegenover hem vrijer, dan de onto-
theo-logica waar zou willen weten:,2

Wanneer we aan deze teksten een vermeende duidelijke oppositie van Heideg-
ger tot de metafysica en dus ook tot de ontotheologie toevoegen - en met name
ook het thema van de zijnsvergetenheid - dan kunnen we uit deze uitspraken
als snel een definitief oordeel van Heidegger over het wijsgerig godsbegrip

physik gezeigt hat." (IuD, 45)
1 66

...die Sache des Denkens, das Sein als der Grund, [wird] nur dann grundlich gedacht,
wenn der Grund als der erste Grund, I[edy[n dexl'I. vorgestellt wird. Die ursprungliche
Sache des Denkens stellt sich als die Ur-sache dar, als die causa prima, die dem begrun-
denden Ruckgang auf die ultima ratio, die letzte Rechenschaft, entspricht. Das Sein des
Seienden wird im Sinne des Grundes grundlich nur als causa sui vorgestellt. Damit ist
der metaphysische Begri ff von Gott genannt. Die Metaphysik muB auf den Gott hinaus
Denken, weil die Sache des Denkens das Sein ist, dieses aber in vielfachen Weisen als
Grund: als A6706, als OJ[ox££11£VOV, als Substanz, als Subjekt west". (0.c. 51)
2 .6

...die Ursache als die Causa sui. So lautet der sachgerechte Name fur den Gott in der

Philosophie. Zu diesem Gott kann der Mensch weder beten, noch kann er ihm opfern.
Vor der Causa sui kann der Mensch weder aus Scheu ins Knie fallen, noch kann er vor
diesem Gott musizieren und tanzen.
DemgemaB ist das gott-lose denken, das den Gott der Philosophie, den Gott als Causa
sui preisgeben muB, dem gijttlichen Gott vielleicht naher. Dies sagt hier nur: Es ist
freier fur ihn, als es die Onto-Theo-Logik wahrhaben mochte." (O.c. 64/65)
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samen metselen: De metafysica is ontotheologie. Ontotheologie betekent zoveel
als: het zijn begrijpen vanuit de fundering in een zelf-funderend hoogste zijnde,
de God als Callsa Stti. God is datgene wat in de metafysica de funderingsfunctie
moet overnemen voor een rationaliteit die van de werkelijkheid een uiteindelij-
ke rekenschap verwacht. God staat daar in de filosofie, waar zij er niet in slaagt
het zijn te denken, maar zijnde fundeert in een hoogste zijnde. God staat aldus
voor de afgeslotenheid van het metafysische denken.'Metafysica is ontotheo-
logie' wil zoveel zeggen als: de metafysica is het zijn vergeten. Tegelijk komt
de metafysica op deze wijze niet toe aan een werkelijk godsverstaan, een ver-
staan van de goddelijke God. De God die in de metafysica gedacht wordt is
maar de sluitsteen van een zichzelf funderend systeem. Vooralsnog is de situa-
tie waar we met Nietzsche in terecht zijn gekomen, de dood van (de filosofi-
sche) God, winst ten aanzien van het immanente atheisme van de traditionele
metafysica. Slechts hier ligt de mogelijkheid van een werkelijke toekomstige
godsopenbaring'.

' Als voorbeeld van een dergelijke interpretatie Helmut Ogiermann, 'Causa prima,
metaphysische Gottesidee und Kausaldenken' 177/78: "Die Frage, wie (der) Gott in die
Philosophie komme. wird selbstverstiindlich auf die Geschichte der abendlandischen
Metaphysik beschrankt, die nach Heidegger in der 'Seinsvergessenheit' befangen blieb
und als Metaphysik sie auch nicht zu Liberwinden vermag. Der 'Gott der Metaphysik'
hat seinen Ursprung im Grund-Ursache-Denken. das von vornherein das Sein der
Seienden als Logos, Grund, Grlindendes ansetzt. Wie es dazu kam, wird letztlich als
Geschick des Seins selber gedeutet. als Schickung des Seins (an den Menschen, den
Philosophen). Das Sein selbst sturzt das ganze Abendland in diese ausweglose Verle-
genheit und unentrinnbare Verdlisterung. Wenn nun Gott als das 'hochste' Seiende
gedacht wird, und zwar darum, weil das Sein der anderen Seienden, soil es 'grundlich'
begriffen werden, in einem Ersten, Letzten, HOchsten grtinden muB, dann wird Gott zur
'causa sui' und folglich zu einem Wahngebilde: ein bloBer Funktionszusammenhang
zwischen Sein und Seiend."
Een vergelijkbare zekerheid omtrent Heideggers bedoelingen vinden we bij Peperzak.
'Heidegger on God and theology', 4: "The way in which Heidegger summarizes and
dismisses the tradition of philosophical (onto-) theology..."
Vgl. ook Enrico Berti, 'La metaphysique d'Aristote: "onto-thdologie" ou "philosophie
premi8re"?', Revue de Philosophie Ancien,ie 14. 1996,61/62: "Dts que Heidegger,
dans la deuxitme partie de Identitat und Differenz C 1957), a parld de la 'constitution
onto-thdo-logique de la mttaphysique', c'est devenu un lieu commun d'affirmer que la
metaphysique, depuis Aristote, est essentiellement une 'onto-thdologie', c'est-it-dire une
science qui rlduit l'etre a un 'etant' particulier, meme si c'est l'etant suprtme, c'est-a-
dire Dieu, et que par consdquent elle oublie la 'diffdrence ontologique' entre 6tre et
etant. Pour cette raison, la metaphysique est considdrde, en substance, comme un 'oubli
de 1'6tre' et, en tant que telle, comme un discours qui doit Btre 'ddpasst' (au moyen de
la bien connue Ubent,indung der Metaphysik), ou bien comme un discours dont on doit
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Het grootste probleem van deze uitleg zijn de waarderingen die een zicht op
de feitelijke systematische impact van de teksten vertroebelen. Heideggers

aanduiding van het wijsgerig godsbegrip als Causa Stti staat op de eerste plaats
binnen een analyse van de structuren waarin het wijsgerig denken zich be-

weegt. Kern daarvan is: er bestaat een intrinsieke samenhang tussen filosofie -
metafysica - ontotheologie - de God als causa sui. De eerste drie zijn min of

meer synoniem, de God als Causa Stti is het bijbehorende godsbegrip. We zien
hier meteen de verschuiving ten opzichte van Heideggers analyse van het ratio-

naliteitsbeginsel en de plaats die God van daaruit krijgt. Hier geldt: de metafy-
sica is ontotheologie omdat het wijsgerig denken funderend is, d.w.z. het theo-
logische moment van de filosofie behoort aan de funderende structuur van de
filosofie als zodanig toe. Dit theologisch moment kan verschillende gedaantes
aannemen: als 16709, als bI[OXE,£pEVOV, als substantie, als subject. Al deze

gedaantes worden het best samengevat in het godsbegrip als causa suk Moest
binnen de context van het rationaliteitsbeginsel het wijsgerig godsbegrip door
de sluis van het subject naar het zijn gevoerd worden, hier is het precies om-
gekeerd: het subject moet begrepen worden vanuit een wijsgerig godsbegrip.

De tekst van 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik' is op de
eerste plaats een tekst die gaat over de structuren van het filosofische denken,
en niet over geloofsvragen. Op de tweede plaats gaat het niet om een duidelijke
tegenstelling tussen Heidegger en de metafysica, maar zijn Heidegger en 'de
metafysica' hier juist in elkaars uiterste nabijheid. Om dat te laten zien hebben
we de context van de boven aangevoerde teksten nodig, een context die tegen-
over alle aandacht die de brokken tekst gekregen hebben, verregaand verwaar-
loosd is. Die context is op de eerste plaats gegeven in de vorige paragraaf:
Heideggers analyse van de samenhang tussen denken en fundering. Denken is
funderen, en wel omdat denken betekent: het zijn de,iken. Dit inzicht is niet het
product van een zogenaamde 'metafysica-kritiek' maar behoort tot de kern van

Heideggers filosofie. In de voordracht 'Die onto-theo-logische Verfassung der
Metaphysik' zegt Heidegger dat zo: "Hoe kan echter uberhaupt 'het zijn' daar-
toe vervallen, zich als 'de gedachte' te presenteren [namelijk in de filosofie van
Hegel]? Hoe anders dan daardoor dat het zijn als grond voorgevormd is, het
denken echter - omdat het met het zijn samen hoort - zich op het zijn als grond
verzamelt op de wijze van het doorgronden en begronden? Het zijn manifes-

se 'remettre' comme d'une maladie (au moyen de ce que Heidegger appelle Verwin-

dutig), mtme si ce n'est pas pour aller plus en avant qu'elle, mais au contraire pour
remonter plus en arritre, peut-Btre en passant de nouveau B travers d'elle, c'est-h-dire en
'se souvenant' d'elle."
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teert zich als de gedachte. Dat zegt: het zijn van het zijnde ontbergt zich als de
doorgrondende en begrondende grond. De grond, de ratio, zijn naar hun
wezensherkomst: de A6yol in de zin van het verzamelend voor laten liggen: het
Ev IlavIa."'

De thematiek van de vorige paragraaf is hier uitgebreid met de volgende
elementen: 1) Het zijn als %6706 - als oorspronkelijke fundering van alle
filosofie - kent niet alleen de uitwerking in de richting van de filosofie van
Leibniz (het zijn van de zijnden berust in de ratio) en Kant (in de subjectieve
mogelijkheidsvoorwaarden a priori) maar vooral in de richting van Hegel: het
zijn manifesteert zich als de gedachte. 2) Dat is maar mogelijk omdat het zijn
als 'grond' (koyos) niet alleen 'grond' is, maar altijd al eenheidsgrond. Verza-
melen is verzamelen in een samenhang, eenheid. Ons denken kan zich dus niet
alleen altijd al door het zijn gedragen weten, ons denken weet zich ook altijd al
door het zijn o„ivat. en die twee horen samen: denken is steeds gedragen door

een zicht op de eenheid van alle dingen.
De God in de filosofie moet begrepen worden als een ontologisch funda-

ment, en dat in de meest letterlijke zin: als uitdrukking van het funderend as-
pect van de ontologie. Het theologische aspect behoort tot de ontologie omdat
de ontologie de vraag naar het zijnde als zodanig stelt. Voorzover zij daarmee
aan de bijzonderheid van de zijnden (boom, gedachte, mens) voorbijgaat, stelt

zij automatisch ook de vraag naar  ille zijnden, naar de zijnden in hun geheel,

' "Wie kann jedoch 'das Sein' uberhaupt darauf verfallen, sich als 'der Gedanke' dar-
zustellen? Wie anders denn dadurch, daB das Sein als Grund vorgepragt ist, das Denken
jedoch - dieweilen es mit dem Sein zusammengehort - auf das Sein als Grund sich ver-
sammelt in der Weise des Ergrundens und Begrundens? Das Sein manifestiert sich als
der Gedanke. Dies sagt: Das Sein des Seienden entbirgt sich als der sich selbst ergrun-
dende und begrundende Grund. Der Grund. die Ratio sind nach ihrer Wesensherkunft:
der Acjyol im Sinne des versammeinden Vorliegenlassens: das Ev Havza." (luD, 48)
Vgl. ook o.c. 49: "Die Metaphysik denkt das Seiende als solches, d.h. im Allgemeinen.
Die Metaphysik denkt das Seiende als solches, d.h. im Ganzen. Die Metaphysik denkt
das Sein des Seienden sowohl in der ergrundenden Einheit des Allgemeinsten, d.h. des
uberall Gleich-Gliltigen, als auch in der begrundenden Einheit der Allheit, d.h. des
Hochsten uber allem. So wird das Sein des Seienden als der grundende Grund vor-
ausgedacht. Daher ist alle Metaphysik im Grunde vom Grund aus das Grunden, das
vom Grund die Rechenschaft gibt, ihm Rede steht und ihn schlieBlich zur Rede stellt."
O.c. 61: "Sein west als A6yol im Sinne des Grundes, des Vorliegenlassens. Derselbe
A6yor ist als Versammlung das Einende, das Ev. Dieses Ev jedoch ist zwiefiltig: Ein-
mal das eine Einende im Sinne des Oberall Ersten und so Allgemeinsten und zugleich
das Eine Einende im Sinne des Hochsten (Zeus). Der Adyol versammelt grundend alles
in das Allgemeine und versammelt begrundend alles aus dem Einzigen."
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en daarmee is een godsbegrip gemoeid. Historisch zien we dit het duidelijkst
bij het neoplatonisme, bij Spinoza, Fichte en Hegel. Het is dit godsbegrip van
de zijnden als eenheid, dat voor Heidegger - althans in 'Die onto-theo-logische
Verfassung der Metaphysik' - het theologisch moment van de ontologie uit-
maakt. God is de omvattende eenheid van waaruit wij onze werkelijkheid
begrijpen. De uiteindelijke zin vAn de werkelijkheid is de werkelijkheid zelf,
namelijk voorzover zij als eenheid begrepen wordt, d.w.z. voorzover we niet
aan de indrukken van de vele dingen blijven hangen. Dit filosofische godsbe-
grip, deze eenheidsgrond, moet dus begrepen worden in samenhang met de
filosofische vraag naar de zijnden, de ontologie: omdat de ontologie naar het
zijnde in zijn geheel vraagt is de filosofie onto-theo-logie'. De filosofie stelt
dus niet een zttiver theologisch probleeml. Het is niet haar eerste Anliegen om

de vraag naar God te stellen, en de vraag te stellen of God beter gedacht wordt
als eenheid van de zijnden, dan wel als oorzaak van de zijnden of als persoon-
lijke God. Het gaat haar niet om de vraag of deze begrippen elkaar weerstreven
dan wel samen kunnen gaan.

Met zijn begrip van het zijn als X67O6 is Heidegger in de onmiddellijke
nabijheid van de filosofie van het Duitse idealisme, met name van de filosofie
van Hegel die - in de woorden van Heidegger - het zijn van de zijnden als de
gedachte weergeeft. Daarover gaat het in de voordracht 'Die onto-theo-logische
Verfassung der Metaphysik': over de nabijheid van Heidegger en Hegel, en
over de vraag waar dan uiteindelijk de afstand tussen beiden in bestaat. En bij
deze kwestie komt het wijsgerig godsbegrip in het spel. Bij Hegel is God de
aanvang van alle filosofie, en Heidegger wil deze aanvang, dus het voorkomen
van God in de filosofie. iii zij,1 herkollist ondervragen.

' O.c, 45: "Nun ist (...) die abendlandische Metaphysik seit ihrem Beginn bei den Grie-
chen und noch ungebunden an diese Titel zumal Ontologie und Theologie. In der An-
trittsvorlesung 'Was ist Metaphysik?' (1929) wird daher die Metaphysik als die Frage
nach dem Seienden als solchem und im Ganzen bestimmt. Die Ganzheit dieses Ganzen
ist die Einheit des Seienden, die als der hervorbringende Grund einigt. Fur den, der

"
lesen kann, heiBt dies: Die Metaphysik ist Onto-Theo-Logie.
z Vgl. o.c. 51: "... [die Metaphysik] ist nicht nur Theo-Logik sondern auch Onto-Logik.
Die Metaphysik ist vordem nicht nur das eine oder das andere auch. Vielmehr ist die
Metaphysik Theo-Logik, weil sie Onto-Logik ist. Sie ist dieses, weil sie jenes ist."
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b. Heidegger in continuiteit met het ontologisch godsbewijs

Heidegger trekt vanuit het rationaliteitsbeginsel de lijn van de rationalistische
filosofie van Leibniz naar de transcendentaal-filosofie van Kant. Niliil est sine
ratione krijgt dan de betekenis van: al het zijnde is slechts zijnde, voorzover het
op het verniinftige subject teruggevoerd wordt. De ratio als funderende instan-
tie maakt een reflexieve beweging, vanuit het subject en op het subject toe. In
het causa-sui-begrip maakt de filosofie dezelfde reflexieve funderingsbeweging
door. Uiteindelijk betekent fundering dat de werkelijkheid op de funderende
ratio zelf teruggevoerd wordt. Alleen wordt dit schema hier naar een absoluut
niveau opgetild: het wordt een beweging binnen God zelf'. De reserve van
Kant, dat de retlexieve beweging slechts begrip en verschijning kan betreffen
en nooit het zijn van de dingen an sich, is in het callsa-sui-begrip afwezig. De
rede is niet alleen de verstandelijke bodem - ratio - waarop de werkelijkheid
teruggevoerd wordt. maar is tegelijk de stichtende grond - catism Causa en
ratio, bestaansgrond en verklaringsgrond zijn het/dezelfde.

Het causa-sui-begrip hoort thuis binnen het kader van het ontologische
godsbewijs, een godsbewijs dat door Kant principieel als onmogelijk werd ver-
klaard. Geschilpunt is hier de mogelijkheid of onmogelijkheid het zijn vanuit
het denken in te stelle,i. Waar Kant zegt: het zijn is geen bepaling van het
wezen, 'kein reales Priidikat' maar slechts 'die Position eines Dinges' (KrV
A528, B626), daar pretendeert het cattsa-sui-begrip precies: dat het zijn van het
di,ig - d.w.z. 'God' - gesteld wordt door zijn wezensbepaling zelf, en wel om-
dat het zijn daartoe behoort.

In het ontologische godsbewijs staat voor de filosofie nog meer op het spel
dan een geloofsapologetiek. Het gaat er om het statuut van het filosofisch den-
ken als zodanig. Vermag het denken niet alleen aan het zijn te raken maar zich
vanuit zichzelf van het zijn te verzekeren, dan kan het denken van 'bedelaar bij
het zijn' tot 'koning van het zijn' worden. Deze kwestie laat zich in deze om-
vattende zin alleen maar aan de godsvraag beslissen. Wat zou het ons immers
helpen om te weten dat we ons in ons begrip van een schuit op het strand ver-
zekerd zouden weten van het zijn van die schuit? Er is geen enkele vanzelf-
sprekende relatie gegeven tussen die schuit en alle andere dingen waar ik nog
naar kan vragen. En zelfs de zekerheid van het bestaan van het 'ik' - vanuit het
feit dat het denkt -, zo leert ons Descartes, is nog geen werkelijke fundering
van de inhouden van het denken, maar slechts de fundering van het denken zelf:

2 Zie boven, hoofdstuk 1,§lc over het causa-sui-begrip .



151

denken impliceert 'denkend zijn'. Alleen een fundering van het denken in een
God die voor alle zijnden funderend is zou het denken op zijn onwankelbare
grond zetten. Welke pretentie het denken zich hier toeeigent, daarvan heeft
Descartes wellicht het einde nog niet kunnen overzien. De cirkel tussen denken

en zijn is daar nog maar een voorportaal van een ontwikkeling van de weten-

schappen en niet het omvattende begrip ervan. Pas bij Hegel komt de pretentie
die in het ontologische godsbewijs ligt tot zijn eigenlijke uitwerking. Daar
wordt het filosofische begrip tot het eerste en laatste van de werkelijkheid, wil
het als begrip ook de werkelijkheid als zodanig in zich begrepen hebben.

Heidegger plaatst zich niet in de traditie van Kant die het ontologisch gods-
bewijs ongeldig verklaart. Kant gaat van daaraf in een andere richting zoeken.
De theoretische wetenschappelijke begrippelijkheid moet - in haar streven naar
eenheid - het godsbegrip als leidende idee handhaven, maar de pretentie om
vanuit die noodzaak om God te denken, ook tot het zijn van God te mogen be-

sluiten, moet zij opgeven. De theoretische Ver,mlift moet ten aanzien van God
bescheidener worden. Maar daarmee is niet de enige toegang van de wijsbe-
geerte tot de godsidee aangegeven. Kant wijst als de eerste vindplaats van de
godsidee de praktische Ver,zu,ift aan. Daarmee heeft hij een aanzet gegeven
voor vele denkers die, net als hij, niet meer geloven dat 'God' voorwerp kan of
moet zun van een theoretisch weten maar zich eerder zou kunnen of moeten
manifesteren in een ethisch doeii. De metafysica verplaatst haar zwaartepunt
van 'leer' naar 'praxis'. In de huidige filosofie is een dergelijke positie maatge-
vend verwoord door Levinas.

Het is moeilijk uit te maken waar Heidegger in deze discussie precies ge-

plaatst zou moeten worden. Ook Heidegger heeft zich van meet af aan begrepen
als filosoof die van leerstelligheid naar een oorspronkelijker verworteling van
de filosofie in het Dasein zocht. Deze oorspronkelijker verworteling blijft voor
Heidegger echter staan in de traditie van een ontologische vraagstelling. Ook
onder het Sollen en de ethiek schuilt een uitleg van het zijn: Wat bij Heidegger
verandert is de definitie van ontologie. Het zijn is niet meer louter 'die Position
des Dinges'. Integendeel, precies in de opvatting van het zijn als 'Position'
verraadt zich een bepaald zijnsverstaan, namelijk dat het zijn van het ding maar
gegeven is als 'ding voor mij gesteld', als object dus. In het feit dat de dingen
bij Kant objecten zijn verraadt zich de centrale positie van het subject: "Omdat
het zijn geen reeel predikaat is [d.w.z. niet tot de wezensdefinitie van de zaak
behoort] maar desalniettemin een predikaat, bijgevolg aan het object toegespro-
ken wordt en toch niet aan de zaakdefinitie van het object onttrokken kan wor-

i Vgl. EidM, G.A. 40,205 e.v.
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den, kunnen de zijnspredikaten van de modaliteit niet van het object afhangen,
maar moeten eerder als wijzen van poneren hun herkomst in de subjectiviteit
hebben. De 'Position' en haar modaliteiten van het bestaan worden bepaald
vanuit het denken. Onuitgesproken klinkt zo in Kants these over het zijn het
adagium: zijn en de,iken:" We zien hier hoe Heideggers opvatting van de zijns-
vraag ten opzichte van Kant verschoven is, en welke grote consequenties dat
heeft. Het zijn kan niet meer buiten het denken gehouden worden en het denken
niet buiten het zijn. Daarom kan bij Heidegger Kant opschuiven in de richting
van het idealisme. Daarom ook blijft de vraag naar het zijn de toegang tot de
wijsgerige godsvraag. Een uitwijken naar de ethiek is voor de filosofie geen
optie. Zolang de filosofie denken is, zal zij zich op het zijn moeten orienteren,
ook in haar ethiek.

Kant heeft tegen ieder a priori godsbewijs ingebracht, dat het zijn hier uit
een wezensdefinitie afgeleid wordt, hetgeen onmogelijk is. De poging om het
bestaan van God a priori te bewijzen noemt Kant 0,1totlieologie, naar analogie
van zijn aanduiding van de a priori godsbewijzen als ontologische godsbewij-
zoi. De ontotheologie probeert, aldus Kant. "...door louter begrippen, zonder
behulp van de minste ervaring, zijn bestaan [namelijk van liet oenveze,ll le
kennen..."2 De betrekking tussen zijn en denken wordt a priori geconstitueerd
vanuit het denken. En nu zegt Heidegger: metafysica - alle metafysica - is
ontotheologie, en het godsbegrip bij uitstek is een a priori godsbegrip: het
causa-sui-begrip. Waar voor Kant de ontotheologie een 'gedane zaak' is, wordt
zij voor Heidegger tot definitie van de filosofie als zodanigl. Waar voor Kant
het ontologisch godsbewijs faalt, omdat het zijn niet uit het denken afgeleid kan
worden, daar zegt Heidegger: uw definitie van het zijn, Kant, kan ik slechts
vanuit uw denken, vanuit de centrale stelling van het subject begrijpen. Uber-
haupt staan zijn en denken in een onlosmakelijk verband. Dit verband is zo
onlosmakelijk gegeven dat zijn en denken zelfs in 66n woord gezegd kunnen

' "Weil Sein kein reales Pradikat, aber gleichwohl Pradikat ist, mithin dem Objekt
zugesprochen und doch nicht dem Sachgehalt des Objektes entnehmbar ist, konnen die
Seinspradikate der Modalittit nicht aus dem Objekt stammen, mussen vielmehr als Wei-
sen der Position ihre Herkunft in der Subjektivitat haben. Die Position und ihre Moda-
litiiten des Daseins bestimmen sich aus dem Denken. Unausgesprochen schwingt so in
Kants These uber das Sein das Leitwort: Sein und De,iken." ('Kants These uber das
Sein', WEG. G.A. 9.469)

..durch bloBe Begriffe, ohne Beihilfe der mindesten Erfahrung, sein [des Urwesens]
Dasein zu erkennen..." (Kritik der reinen VernunD A 632, B660)
3 Op de correlatie van Kants en Heideggers definitie van ontotheologie zal ik in het slot-
hoofdstuk terugkomen.
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worden: X6709. Bovendien is dit samen horen van zijn en denken voor het

denken het meest primaire, d.w.z. a priori, voorafgaand aan iedere verdere
'gedachtenontwikkeling' gegeven.

Voor Heideggers aanwijzing van de metafysica als ontotheologie zijn dus
niet alleen maar aan zijn denken extrinsieke redenen aan te geven - opnieuw is
hier een verwijzing naar Heideggers 'metafysica-kritiek' niet per se de beste

richtingaanwijzer. Pas vanuit een inzicht in de oorspronkelijke verwevenheid

van zijn en denken wordt het mogelijk om alle filosofie als ontotheologie te
karakteriseren. Ieder denken dat de verwevenheid van zijn en denken probeert
te doorbreken met een beroep op een aan het denken voorgegeven zijnde, blijft

van Heideggers zijnsvraag weg. Juist de uitweg langs een zijnde, zij het ook
een Di,ig an sich of God, komt aan het zijn niet toe. Heidegger zal steeds laten
zien hoe dit begrip van het zijnde weer vanuit een bepaald denken is gegeven.
In die zin gaat het bij Heidegger, bij het verband van zijn en denken, om het
probleem van het a priori. Ik kan dan Heideggers karakterisering van de filo-
sofie als ontotheologie ook zo uitleggen: alle filosofie getuigt, als funderend
denken, van de noodzakelijke verbondenheid aan het zijn als grond. Alle onto-
logie brengt noodzakelijk en a priori een theologisch moment met zich mee,
maar niet noodzakelijk het begrip van het feit dat dit zo is.

c. Dialectiek versus 'de stap terug'

Zowel voor Heidegger als voor Hegel is de X6701 laatste fundament. Kennelijk
zijn Heidegger en Hegel hier (en het gaat hier niet om zomaar een filosofisch
deelprobleem) in elkaars onmiddellijke nabijheid.

Voor hen beiden, zo geeft Heidegger aan, geldt dezelfde vraag, dezelfde in-
zet van het denken (Sache des De,ikens), namelijk de vraag naar het zijn (IuD,
37). En voor beiden geldt dat de vraag naar het zijn gesteld moet worden aan de
hand van de filosofie-historische ontwikkeling die die vraag heeft gehad (IuD,
38). Voor Hegel is de filosofie-historische ontwikkeling een dialectisch proces:
wat eerst nog onbemiddeld tegenover het denken staat wordt door het denken

doorgrond en opgenomen (aufgehoben) en zo in het proces van het denken tot
zichzelf en tot zijn eigenlijke eenheid gebracht. Heideggers inzet kent, tegen-
over die van Hegel, vooral een andere bewegingsrichting: "Voor ons [nl. Hei-
degger] is de norm voor het gesprek met de historische overlevering [in de
filosofie] dezelfde, voorzover het erom gaat in de kracht van het vroegere
denken in te treden. Alleen zoeken wij de kracht niet in het al gedachte, maar in
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"Iiets dat onbedacht is, van waaruit het gedachte zijn wezensruimte ontvangt.
Hier wordt duidelijk dat Heidegger met de 16701 als woord voor het zijn iets
anders bedoelt dan Hegel. Voor Heidegger ligt de X6706 op de terugweg van
het subject, in de richting van het zijn dat de subjectieve werkelijkheidspercep-
tie pas mogelijk maakt. Voor Hegel ligt de 16705 op de weg naar voren, juist in
de toe-eigening van de werkelijkheid door het subject - van vreemdheid tot Zi/,1
bernii,iftige) werkelijkheid. Tegenover Hegels dialectische Aufhebung be-

noemt Heidegger de bewegingsrichting van zijn denken als de Scliritt zuriick,
de stap terug. Met de stap terug stelt Heidegger zich dus ten doel om ook een
omvattend denken als dat van Hegel vanuit zijn geschiedenis, en dat betekent
hier niet alleen vanuit zijn historiciteit maar bovendien vanuit zijn systemati-
sche mogelijkheidsvoorwaarden, te ondervragen.

De eenheid en oorzaak waarin Hegel de werkelijkheid fundeert en verza-
melt, de Adyos, God, is nog niet begrepen. Het is een eenheid die weliswaar
een synthese biedt van verschillende bewegingen die de metafysica leiden en zo
kan komen tot een voltooiing van het voorgaande, maar die daarmee nog geen
inzicht biedt in de eigenlijke motieven van die hele beweging als zodanig. Net
als bij Heideggers poging om te komen tot een dieper liggend begrip van het
rationaliteitsbeginsel, wordt hier gevraagd naar een dieper liggend begrip van
een filosofie die i,1 haar zelfbewustzijn omvattend is. "Het denken treedt voor
zijn inzet, het zijn, terug en brengt zo het gedachte in een tegenoverstelling,
waarin we het geheel van deze geschiedenis in het oog krijgen en wel met
betrekking tot dat, wat de bron van dit gehele denken uitmaakt, daardoor dat
deze bron het denken uberhaupt het bereik van zijn verblijf toebereidt-2. Net
zoals ten aanzien van het rationaliteitsbeginsel bewegen hier twee funderende
bewegingen langs elkaar: een funderende beweging van de filosofie als zodanig
die op haar eigen eindpunt, een godsbegrip, uitloopt, en de funderi,ig, d.w.z. het
begrip dat Heidegger daarvan wil geven.

Heidegger vraagt naar de bron van het geheel van de filosofische begrips-
ontwikkeling. Deze bron is het samenkomen van zijn en denken in de 16705.
Het is niet zo dat de bron van het denken onderscheiden is van het denken,

' "Fur uns ist die MaBgabe fur das Gesprach mit der geschichtlichen Oberlieferung
dieselbe, insofern es gilt, in die Kraft des fritheren Denkens einzugehen. Allein wir
suchen die Kraft nicht im schon Gedachten, sondern in einem Ungedachten, von dem
her das Gedachte seinen Wesensraum empfangt." (IuD, 38)
1 -Das Denken tritt vor seiner Sache, dem Sein, zuruck und bringt so das Gedachte in
ein Gegenuber, darin wir das Ganze dieser Geschichte erblicken und zwar hinsichtlich
dessen, was die Quelle dieses ganzen Denkens ausmacht, indem sie ihm uberhaupt den
Bezirk seines Aufenthaltes bereitstellt." (O.c. 40)
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zoals de ouders anderen zijn dan het kind. Eerder is het als bij een rivier: de
bron behoort tot de rivier zelf. Het beeld van de rivier laat zich nog verder op
Heideggers opvatting van filosofie toepassen. Volgens Heidegger heeft het
denken ook zo zijn eigen bewegingsdynamiek, namelijk van de bron af, zich
daarvan verwijderend. Een filosofie die aan de bronnen van het denken wil
komen zal tegen de stroom in moeten roeien. Dat is de zin van de destructie bij
de vroege Heidegger en van de Schritt zilruckin zijn latere werk. Hegel daaren-
tegen laat zijn bootje stroomafwaarts drijven, in het volste vertrouwen dat wat
hij uiteindelijk op de oceaan zal vinden, niets anders is dan wat de bron wezen-
lijk te zeggen had. Hier gaan de wegen van Heidegger en Hegel dus uit elkaar.
Womit nittll der A,ifang (ler Wissenschaft ge,iiacht werden? is de vraag die
Hegel stelde, en Heidegger laat Hegel antwoorden: de aanvang is een 'weer-
kaatsing' (Rikkprall) van de voltooiing van de begripsontwikkeling'. De vraag
naar de aanvang van de filosofie is daarom zo moeilijk omdat de filosofie een
circulaire beweging doormaakt tussen eigen aanvang en einde. Het filosofisch
godsbegrip moet niet alleen gedacht worden als de absolute aanvang van de
filosofie maar is aanvang en einde van de filosofie tegelijk: beide vallen in dit
godsbegrip samen, en het denken draait tussen deze twee polen van hetzelfde in
- het maakt een circulaire beweging doot. Deze circulariteit van de filosofie
vat Heidegger samen in het Callsa-Sui-begrip: 'De oorspronkelijke zaak van het
denken blijkt de oer-zaak te zijn, als de causa pri,na, die beantwoordt aan een
begro,ide,ide terugga,ig op de ultinia ratio. de laatste rekenschap. Het zijn van
het zijnde wordt in de zin van 'grond' grondig slechts als Catisa slti voorge-
steld.'

In Heideggers voorstelling is het zo dat wat hij begrijpt van de kern van het
filosofische godsbegrip, dat dat ook het filosofische godsbegrip als zodanig is:
66

Het zijn van het zijnde wordt in de zin van 'grond' grondig slechts als causa
sui voorgesteld. Daarmee is het metafysische begrip van God genoemd."1 Als
historische uitspraak genomen is dit onjuist. Het zijn van de zijnden in de zin

' "...'Der Anfang ist das Resultat' [Hegel-parafrasel. Dies besagt nach der dialektischen
Mehrdeutigkeit des 'ist' mehrfaches. Einmal dies: Der Anfang ist - das resultare beim
Wort genommen - der Ruckprall aus der Vollendung der dialektischen Bewegung des
sich denkenden Denkens." (0.c. 43)
2 "Anfang und Ende der Bewegung, dem zuvor diese selber, bleibt uberall das Sein. Es
west als die in sich kreisende Bewegung von der Fulle in die autlerste EntauBerung und
von dieser in die sich vollendende Fiille. Die Sache des Denkens ist somit fur Hegel das
sich denkende Denken als das in sich kreisende Sein." (0.c. 43/44)
1 0.c. 51: "Das Sein des Seienden wird im Sinne des Grundes grundlich nur als causa
sui vorgestellt. Damit ist der metaphysische Begriff von Gott genannt.

'9
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van 'grond' is niet uitsluitend en niet ten principale als causa sui voorgesteld.
Integendeel, het is bijna nooit in deze zin als causa sui voorgesteld. Zelfs voor
Descartes en Spinoza zou deze uitspraak onjuist zijn. Voor Descartes is het
godsbegrip bij uitstek ens infinitunt dan wel ens perfectissiniuni, en voor Spino-
za is het godsbegrip bij uitstek de una substantia'. Als het zijn van de zijnden
in de zin van 'grond' ten principale slechts als Calisa SUi voorgesteld ZON tiloe-

te,1 worden, hetgeen mogelijk is, dan heeft ddze voorstelling van zaken pas bij
Heidegger zijn intrede gedaan. Chargerend gezegd: op de wijze waarop Heideg-
ger het causa-sui-begrip invoert als het godsbegrip bij uitstek heeft het in de
geschiedenis van de filosofie nog nooit gefunctioneerd. Het hangt onlosmake-
lijk samen met zijn interpretatie van die geschiedenis. Met het causa-sui-begrip
grijpt Heidegger dus boven het filosofie-historisch gegeven godsbegrip uit, om
vervolgens naar de achterliggende motieven te zoeken.

Heidegger rekt voor zijn gebruik van het catisa-sui-begrip de betekenis van
dit begrip op. We hebben gezien dat er bij Descartes inderdaad sprake is van
een bijzondere verhouding tussen calisa en ratio, waarbij God als oorzaak ook
oorzaak is van de gedachte, de causa dus het primaat heeft op de ratio (eerste

godsbewijs in de derde meditatie), en tegelijk Gods wezen (ratio) veroorzakend

is voor Gods feitelijke zijn - dus de ratio zelf tot een calisare, een verheffen tot
existentie, in staat is (tweede godsbewijs in de vijfde meditatie). Dit causa-sui-
begrip voert Heidegger in als systematisch knooppunt van de filosofie. Daar-
mee is dus een plaatsbepaling van het wijsgerige godsbegrip gegeven. Het wijs-
gerige godsbegrip is de omvattende eenheid van het denken, de voltooiing van
het denken, de ultinia ratio, die vervolgens ook als eerste oorzaak, als catisa

pri,na van de gedachte werkelijkheid genomen wordt: aanvang en einde van de
filosofie vallen samen, en de aanvang wordt vanuit het einde begrepen.

Heidegger vraagt echter niet alleen wat het wijsgerig godsbegrip is, hij
vraagt op de eerste plaats hoe de God in de filosofie komt: waar komt dit gods-
begrip vandaan? Met deze vraag gaat Heidegger 66n stap over Hegel heen, of-
wel 66n stap achter hem terug. Want hier wordt van de voltooiing van alle
denken die tegelijk de oorsprong is, nog weer een oorsprong aangegeven:

1 Vgl. hier Ad Peperzak in 'Heidegger on God and theology', 4: "It is amazing that
Heidegger summarizes the history of philosophical theology from Parmenides to Hegel
in a term that has been rejected as nonsensical by most classics of philosophy." Helaas
doet Peperzak geen poging om aan te geven wat diln de zin is van Heideggers uitspraak.
2 Voor de doelstelling van 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik' is de
volgende tekst uit de Beitrage zur Philosophie illustratief: "Das Wesen der 'Logik'
selbst, die ihre hOchste Gestalt in Hegels Metaphysik erreicht hat, laBt sich erst aus dem
anderen Anfang des Denkens des Seyns begreifen." (BzPh, G.A. 65,461) Hier ligt in
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Als Heidegger de vraag stelt hoe de God in de filosofie komt dan herhaalt

hij het motief van het ontologische godsbewijs. Hij stelt zich een situatie voor
waarin 'de God' nog niet gegeven is en als het ware door het denken nog voort-
gebracht moet worden. Bij Descartes werkt het precies zo, wanneer die zich een
'ik' denkt, vooralsnog zonder God: op het moment dat God zijn intrede doet in
het denken is God ook bewezen, juist omdat de godsidee niet oorspronkelijk en
vanzelfsprekend tot mijn zelfbewustzijn behoort. Heidegger herhaalt dit motief
maar verlegt de vraagstelling. Niet de God en het bestaan van de God is het
probleem. Als altijd bij Heidegger is het gegeven 'de God' ook in deze tekst

rigoureus voorondersteld. De vraag hoe de God in de filosofie komt gaat er al
impliciet van uit: de God is er al; zijn voorkomen in de filosofie is een pro-
bleem. Natuurlijk weet Heidegger: "Zolang we de filosofie slechts historisch
onderzoeken, zullen we overal ontdekken dat de God in de filosofie gekomen
is."' Zodra er filosofie is, is er sprake van een filosofisch godsbegrip. Heideg-
gers vraag heeft historisch dan ook geen rechtvaardiging. Als die rechtvaardi-
ging al bestaat dan zou het een systematische rechtvaardiging moeten zijn.

Beslissend voor de plaats waar de God in de filosofie binnenkomt is niet de
God zelf, maar de eigen structuur van het wijsgerige denken, dat wezenlijk een
funderend denken is. De plaats van de godheid staat als het ware al open. De
vraag hoe de God in de filosofie komt is in eerste instantie geen vraag naar God
maar een vraag naar de filosofie: "De vraag: Hoe komt de God in de filosofie?
kunnen we alleen maar dan adequaat doordenken, wanneer daarbij voldoende

„2duidelijk geworden is, waarheen de God dan moet komen - de filosofie zelf.
De filosofie maakt niet alleen uit of, maar ook hoe de God zich in de filosofie
manifesteren kan. Dat betekent: het filosofisch godsbegrip krijgt op de eerste

plaats gestalte vanuit de filosofie zelf. Of dit godsbegrip dan aan het eigene van
de God beantwoordt, en of de God zelf aan de definitie van dit begrip zou kun-
nen bijdragen, blijft een open vraag, want: "Gesteld (...), dat de filosofie als
denken het vrije, van zichzelf uit voltrokken zich inlaten op het zijnde als zo-
danig is, dan kan de God alleen maar in zoverre in de filosofie terecht komen,
als deze [de filosofie] uit eigen beweging, naar haar eigen wezen, eist en

een notendop het programma dat Heidegger in 'Die onto-theo-logische Verfassung der
Metaphysik' uitgevoerd heeft.
1"

Solange wir die Geschichte der Philosophie nur historisch absuchen, werden wir
Uberall finden, daB der Gott in sie gekommen ist." (IuD 46)
2 ,

Die Frage: Wie kommt der Gott in der Philosophie? konnen wir nur dann sachgerecht
durchdenken, wenn sich dabei dasjenige genugend aufgehellt hat, wohin denn der Gott
kommen soil - die Philosophie selbst." (0.c. 47)
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bepaalt, dat en hoe de God in haar komt."' Het keerpunt in deze beslissende zin
is het 'gesteld' (gesetzt) waarmee hij begint. Immers, de 'stelling' wordt door
Heidegger niet verder onderbouwd. Dat dit niet gebeurt en ook niet kan gebeu-
ren is cruciaal: de filosofie begint zelf bij het zichzelf stellen, bij haar vrijheid.
In het 'gesetzt' herhaalt zich de thematiek van Der Satz vom Grund. de filosofi-
sche vrijheid laat geen verdere fundering meer toe, de filosofie is een 'vrij zich
inlaten op', een 'omdat zonder waarom'.

Een eerste antwoord op de vraag hoe de God in de filosofie komt is dus: de
God komt in de filosofie vanuit het eigene van de filosofie zelf en dit eigene is
haar vrijheid. Deze filosofische eigenheid bepaalt niet alleen het 'dat' maar ook
het 'hoe' van het komen van de God in de filosofie, en dat betekent: tegen alle
schijn van het tegendeel in is de filosofische vraag naar God een vraag naar de
filosofie zelf!3

d. Hoe de God in de filosofie komt, de differentie als oorsprong van de
transcendentie

"Het zijn van het zijnde wordt in de zin van 'grond' grondig slechts als causa
sui voorgesteld. Daarmee is het metafysische begrip van God genoemd. De
metafysica moet op de God toedenken omdat de zaak van het denken het zijn is,
dit echter op velerlei wijze als grond weest: als Abyos, als 151[OXEIBEVOV, als

substantie, als subject." Is daarmee niet al een antwoord gegeven op de vraag
hoe de God in de filosofie komt? Maar Heidegger laat hierop volgen: "Deze
verklaring is vermoedelijk niet onjuist, maar zij blijft voor het ter sprake

' "Gesetzt (...), daB die Philosophie als Denken das freie, von sich aus vollzogene
Sicheinlassen auf das Seiende als solches ist, dann kann der Gott nur insofern in die
Philosophie gelangen, als diese von sich aus, ihrem Wesen nach, verlangt und be-
stimmt, daB und wie der Gott in sie komme." (0.c. 46/47)
1 Vgl. Haeffner, Heideggers Begriff der Metaphysik, 145, noot 470: "Fur das Versttind-
nis der Heideggerschen Uberwindung der Metaphysik als Onto-theo-logie ist es ent-
scheidend, die Identifikation des metaphysisch gedachten summum ens, Absoluten usw.
mit dem in den Religionen verehrten Gott zunachst einmal zu suspendieren und den
'Gott der Metaphysik' allein aus dem Zusammenhang des metaphysischen Denkens
selbst in seinem Wesen zu interpretieren. Metaphysisch gesehen, ist der 'Erste Bewe-
ger' des Aristoteles mit dem 'Geist' Hegels selbig: und beide sind nur im Element des
metaphysischen Denkens das, was sie sind. Beide sind gleich weit entfernt vom Gott
des Glaubens."
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brengen van het wezen van de metafysica geheel ontoereikend."' De ontoerei-
kendheid van deze verklaring ligt erin dat hier het theYstische karakter van de
metafysica slechts verklaard is door aan te geven: de filosofie is - vanuit haar
funderende karakter - theologie: het zijn is fundament, Grund. Maar als het zijn
alleen maar dat was, dan ging de filosofie op in de theologie. Een verklaring die
het voorkomen van de God iii de jilosofie wi\ aangeven zal rekening moeten
houden met de plaats die het theologische hier inneemt, als slechts 66n aspect
van de ontotheologische samenhang.

Het hart van de filosofie is de ontologie en de ontologie vraagt naar het zijn
van de zijnden. Beide elementen van de vraagstelling, zijn en zijnden, zijn
slechts in een verhouding gegeven. Het zijn is datgene wat de zijnden transcen-
deert, de zijnden zijn datgene waarin het zijn 'aankomt', 'bestaat'. Hun beider
verhouding laat zich aangeven als differentie: het zijn en de zijnden vallen niet
samen maar beide worden in de filosofie vanuit hun onderlinge verhouding be-
paald2. Heidegger schildert deze traditionele probleemstelling met een omhaal

van woorden. De differentie moet gedacht worden als Atistrag - afgezien van
alle betekenis-associaties in de Duitse taa 13, primair een letterlijke Duitse

' "Diese Erklilrung streift vermutlich etwas Richtiges, aber sie bleibt fur die Erorterung
des Wesens der Metaphysik durchaus unzureichend." (IuD, 51)
3 Vgl. o.c. 59/60. De uitgave van de twee voordrachten 'Der Satz der Identitat' en 'Die
onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik' (waarin het gaat om de differentie)
onder de titel /dentittit u,id Diferenz zou de indruk kunnen wekken dat voor Heidegger
de vraag naar identiteit onmiddellijk met de vraag naar differentie samenhangt onder de
formule: ieder 'identiteitsoordeel' wordt getekend door differentie, door het niet samen-
vallen van het oordeel met het in het oordeel begrepene, zoals Margritte laat zien in zijn
schilderij  van een pijp, getiteld: 'ce,i'est pas une pipe'. Dit is echter niet de inzet van
Heidegger wanneer hij het heeft over differentie. De bespreking van het identiteits-
principe in 'Der Satz der Identitat' en van de vraag naar de differentie van zijn en zijn-
den in 'Der onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik' spelen zich ieder af in een
verschillend bereik en kruisen elkaar daarom niet. Men moet de titel lezen als 'Identi-
teit..., tn differentie'. Bij het identiteitsprincipe gaat voor Heidegger - en ook al in de
traditionele ontologie - niet zozeer een stelling die betrokken is op het oordeel, maar op
de ontologische vooronderstelling van ieder oordeel: dat het zijnde met zichzelf 66n is
(vgl. Peters, Metaphysica, Utrecht enz. 1957,78/79). De vraag naar de differentie komt
bij Heidegger niet voort uit deze identiteits-these, maar uit de ontologische leidende
vraag naar het zijn van het zijnde. Het denken vanuit de differentie van zijn en zijnden
is al vanaf Heideggers vroeger werk een terugkerend motief (vgl. 'Vom Wesen des
Grundes', WEG, G.A. 9, 134).
3 Als betekenissen die bij Heidegger meespelen kunnen in aanmerking genomen
worden: 'eine SchwangerschaD trotz bestimmter erschwerender Umsttinde nicht
abbrechen' maar ook 'das klarend Abschliejlen, Entscheiden, Ausfechten' (Duden).
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vertaling van het Latijnse dis-fero: 'uit elkaar dragen'. De transcendentie van
het zijn geeft Heidegger aan als das Uberkommnis, opnieuw een vrij letterlijke
vertaling van het Latijnse trans-scando, 'overklimmen/overstijgen'. De presen-
tie van het zijn in de zijnden geeft Heidegger aan als Ankunft. aankomst.
Heidegger heeft natuurlijk met deze vertalingen het volste recht. Met de
schijnbare vertrouwdheid van de termen differentie, transcendentie en presentie

is nog niet gezegd dat we dus ook meteen weten waarover we het hebben. Maar
het heeft wel zin om te weten in welke discussie Heidegger staat'.

De differentie van zijn en zijnden moet volgens Heidegger uitgehouden wor-
den. De verleiding is om het doel geheel te willen bereiken, namelijk de volle-
dige presentie van het zijn in de zijnden: het zijn zou in ons begrip van de din-
gen geheel bedacht zijn. Dat is het doel van het systeem van Hegel, en daarmee
zou de differentie opgeheven zijn. Het denken heeft zijn doel bereikt, echter zo
volledig dat het uiteindelijk zichzelf ook niet meer zal kunnen begrijpen. Waar-
om denken wij nog? Waar gaat het ons om, wat drijft ons? Een volledig uitge-
werkt filosofisch denksysteem geeft weI vorm aan het denken, maar de oor-
sprong van dat denken zelf kan nooit in de vervolmaking ervan liggen. Die
moet liggen in een taak die daaraan voorafgaat, en die, zolang wij er nog als
denkende mensen zijn, zolang wij nog bestaan als 'redelijke leefwezens', ken-
nelijk nooit af is.

Opnieuw staan we hier op de plaats waar Heideggers en Hegels wegen
scheiden. De aanvang/oorsprong niet op te laten gaan in het resultaat, maar als

'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik' is geheel opgebouwd in de span-
ning van strijd en beslissing. Vgl. luD, 31 (

...

Sache' meint nach der gegebenen Be-

stimmung den Streitfall, das Strittige...": lud, 35/36 ("Bei seiner Sache kann das
Denken nur dadurch bleiben, daB es im Dabei-bleiben jeweils sachlicher, daB ihm die-
selbe Sache strittiger wird. Auf diese Weise veriangt die Sache vom Denken, daB es die
Sache in ihrem Sachverhalt aushalte, ihm durch eine Entsprechung standhalte, indem es
die Sache zu ihrem Austrag bringt); IuD, 53: "...achten wir sorgfliltiger auf das Strittige
in der Sache..."
' Dat we ons niet moeten laten verblinden door de vreemdheid van zijn woordkeus geeft
Heidegger zel f aan: "Zwar bekundet sich einem genatteren Hinhdren [curs. HvV], daB
wir in diesem Sagen vom Austrag bereits das Gewesene zum Wort kommen lassen, in-
sofern wir an Entbergen und Bergen, an Obergang (Transzendenz) und Ankunft (An-
wesen) denken. Vielleicht kommt sogar durch diese Erorterung der Differenz von Sein
und Seiendem in den Austrag als den Vorort ihres Wesens etwas Durchgangiges zum
Vorschein, was das Geschick des Seins vom Anfang bis in seine Vollendung durchgeht.
Doch bleibt es schwierig zu sagen, wie diese Durchgfingigkeit zu denken sei, wenn sie
weder ein Allgemeines ist, das flir alle Fulle gilt, noch ein Gesetz, das die Notwendig-
keit eines Prozesses im Sinne des Dialektischen sicherstellt. (IuD, 59/60)
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different te begrijpen, de diff-erentie tussen zijn en zijnden als mogelijkheids-
voorwaarde van het denken te begrijpen, daar gaat het Heidegger om, en daarin
onderscheidt hij zich van Hegel. Hij wil de aanvang van alle filosofie radicaal
als voorgegevenheid en niet vanuit het einde begrijpen, om aldus tot een funda-
menteler begrip van de oorsprong van alle filosofie door te dringen.

We blijven hier in cirkels draaien, en we zullen in de loop van deze studie
nog zien in welke mate dit volgens Heidegger ook noodzakelijk is. Want pas
vanuit dit standpunt dat met een volharden bij de differentie van zijn en zijnden
gegeven is, wordt zichtbaar dat en waarom de God van de filosofie voor Hei-
degger catisa Stti is. In de spanning van de ontologische differentie zoekt het
denken naar fundering, en doet dat door beide polen van de verhouding in
elkaar te funderen: het zijnde is gefundeerd in het zijn - alle zijnden zijn slechts
zijnden voorzover zij participeren aan het subsistente zijn -, maar ook omge-
keerd geldt: het zijn van de zijnden is gefundeerd in een hoogste zijnde: het is
Gods act die onze existentie fundeert. "De uit elkaar gedragenen [zijn en
zijnden] zijn zodanig in de Austrag in een spanning gehouden, dat niet alleen
het zijn als grond het zijnde begrondt, maar dat het zijnde van zijn kant op zijn
eigen manier het zijn grondt, het veroorzaakt. Dat kan het zijnde alleen maar
voorzover het de volheid van het zijn 'is', als het zijndste."'

We moeten hier in Heideggers analyse twee lagen onderscheiden, die onlos-
makelijk met elkaar verbonden zijn. De eerste laag speelt zich af op het niveau
van wat filosofisch manifest is. Dit valt niet samen met wat historisch vaststaat.
Historisch is het filosofisch godsbegrip slechts incidenteel en niet principieel
cat(sa sui. Maar voorzover Heidegger spreekt over het filosofisch godsbegrip
spreekt hij desalniettemin over de filosofie in haar historische voltrekking,
voorzover hij die vanuit een dieper liggend motief begrijpt. De tweede laag is
dan dit dieper liggend motief zelf, dat de bron is van de historische gestalte van
de filosofie. Het geheel ziet er zo uit dat we niet alleen kunnen zeggen wat de
historische gestalte van de filosofie uitmaakt, maar bovendien kunnen aangeven
it'aaro„i  dat  zo is: zijn zowel als zijnde verschijnen als funderend en gefun-
deerd tegelijk. Dit is zo omdat het denken zich beweegt in de differentie van
zijn en zijnden: "Omdat het zijn als grond verschijnt is het zijnde het begronde,
het hoogste zijnde echter het begrondende in de zin van de eerste oorzaak.
Denkt de metafysica het zijnde onder het aspect van de aan al het zijnde als

' "Die Auseinandergetragenen sind dergestalt in den Austrag verspannt, daB nicht nur
Sein als Grund das Seiende grundet, sondern das Seiende seinerseits auf seine Weise
das Sein grundet, es verursacht. Solches vermag das Seiende nur, insofern es die Fulle
des Seins 'ist', als das Seiendste." (0.c. 61)
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zodanig gemeenschappelijke grond, dan is ze logica als onto-logica [d.w.z. het
zijn wordt dan genomen als de meest algemene bepaling van de zijnden]. Denkt
de metafysica het zijnde als zodanig in zijn geheel, d.w.z. onder het aspect van
het hoogste, alles begrondende zijnde, dan is ze logica als theo-logica. [...] De
onto-theologische constitutie van de metafysica stamt van het heersen van de

differentie die het zijn als grond en het zijnde als begrond-begrondend uit
„1elkaar houdt en tot elkaar brengt...

Onderliggend aan de wederzijds funderende verhouding van zijn en zijnde
ligt het zijn als grond. Het zijn verschijnt als grond, dat betekent: in zijn
waarheid, in zijn zin, als geschiedenis - d.w.z. het zijn verschijnt als grond in
en aan het denken. Het verschijnen van het zijn als grond fundeert de verhou-
ding van zijn en zijnden en alle funderingsbewegingen die binnen die verhou-
ding gemaakt worden. Aan deze funderingsbewegingen kan nooit een eind
komen, omdat zij einde noch aanvang van hun beweging in zichzelf begrijpen.
Bin,ien het perspectief van de Austrag is er slechts het cirkelen van een weder-
zijdse fundering. Op die wijze verhouden zijn en zijnden zich tot elkaar: "...De
Atistrag is een cirkelen, het om elkaar heen cirkelen van zijn en zijnde. Het be-
gronden zelf verschijnt binnen de openheid (Lichtung) van de Austrag als iets

dat 'is', wat dientengevolge zelf, als zijnde, de corresponderende begronding
door zijnde, d.w.z. de veroorzaking, en wel door de hoogste oorzaak, nodig
heeft."2 Hiermee heeft Heidegger zijn hoogste bod gedaan, waar het zijn ant-
woord betreft op de vraag hoe de God in de filosofie komt: "De God komt in de
filosofie door de Austrag, die we in eerste instantie als de voorstede van het
wezen van de differentie van zijn en zijnde denken. De differentie maakt de
basisstructuur uit van het gebouw van het wezen van de metafysica. Uit de
Austrag vloeit het zijn voort, de Austrag geeft het zijn weg, als pro-ducerende
grond, en deze grond behoeft weer zelf, uit het door deze grond begronde, de

1"Weil Sein als Grund erscheint, ist das Seiende das Gegrundete, das hochste Seiende
aber das Begrilndende im Sinne der ersten Ursache. Denkt die Metaphysik das Seiende
im Hinblick auf seinen jedem Seienden als solchem gemeinsamen Grund, dann ist sie
Logik als Onto-Logik. Denkt die Metaphysik das Seiende als solches im Ganzen, d.h.
im Hinblick auf das hochste, alles begrundende Seiende, dann ist sie Logik als Theo-
Logik. [...] Die onto-theologische Verfassung der Metaphysik entstammt dem Walten
der Differenz, die Sein als Grund und Seiendes als gegrundet-begrundendes aus- und
zueinanderhalt..." (0.c. 63)

...Der Austrag ist ein Kreisen, das Umeinanderkreisen von Sein und Seiendem. Das
Grilnden selber erscheint innerhalb der Lichtung des Austrags als etwas, das ist, was
somit selber, als Seiendes, die entsprechende Begrundung durch Seiendes, d.h. die
Verursachung und zwar durch die hochste Ursache verlangt." (O.c. 62)
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hem toebehorende begronding, d.w.z. veroorzaking door de meest oorspron-
kelijke zaak. Dit is de oorzaak als de Causa sui. Zo luidt de adequate naam voor
de God in de filosofie. „i

Daarom is de God in de filosofie dus zowel funderend als fundering behoe-
vend: omdat dit godsbegrip steeds als een hoogste zijnde in een verhouding tot
het zijn gedacht wordt, waarbij het zijn weer vanuit dit hoogste zijnde begrepen
wordt.

e. De betekenis van de analyse

Met dit antwoord beginnen de problemen echter pas. Want wat zegt dit alles
wanneer het gaat om het theologische moment van de metafysica zelf, om het
wijsgerig begrip van God? De tekst zelf doet een aantal suggesties, maar die
zijn alle even glibberig: "Wie de theologie, zowel de theologie van het christe-
lijk geloof als ook de theologie van de filosofie, uit gegroeide herkomst ervaren
heeft, geeft er nu de voorkeur aan binnen het bereik van het denken over God te
zwijgen. Want het onto-theologische karakter van de metafysica is voor het
denken betwistbaar Ifragwurdigl geworden, niet op grond van 66n of ander
atheYsme, maar uit de ervaring van een denken waaraan zich, in de onto-theo-
logie, de nog ongedachte eenheid van het wezen van de metafysica getoond
heeft."2 Niettegenstaande de gretigheid waarmee deze tekst geciteerd wordt, is
hij dan verzameling heideggeriaanse landmijnen. Ten eerste: 'zwijgen over'
heeft bij Heidegger voorzover ik weet altijd een positieve betekenis: 'zwijgen
over God' kAn bij Heidegger eigenlijk niet anders betekenen dan: hier begint de
zaak pas. En deze tekst gaat dan ook inderdaad vooraf aan de passages waarin

' "Der Gott kommt in die Philosophie durch den Austrag, den wir zunachst als den
Vorort des Wesens der Differenz von Sein und Seiendem denken. Die Differenz macht
den GrundriB im Bau des Wesens der Metaphysik aus. Der Austrag ergibt und vergibt
das Sein als her-vor-bringenden Grund, welcher Grund selbst aus dem von ihm Begrun-
deten her der ihm gemliBen Begrundung, d.h. der Verursachung durch die ursprunglich-
ste Sache bedarf. Dies ist die Ursache als die Causa sui. So lautet der sachgerechte
Name fur den Gott in der Philosophie." (0.c. 64)
2 "Wer die Theologie, sowohl diejenige des christlichen Glaubens als auch diejenige
der Philosophie, aus gewachsener Herkunft erfahren hat, zieht es heute vor, im Bereich
des Denkens von Gott zu schweigen. Denn der onto-theologische Charakter der Meta-
physik ist fur das Denken fragwilrdig geworden, nicht auf Grund irgendeines Atheis-
mus, sondern aus der Erfahrung eines Denkens, dem sich in der Onto-Theo-Logie die
noch ungedachte Einheit des Wesens der Metaphysik gezeigt hat." (0.c. 45)
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Heidegger zich, heel uitzonderlijk, uitvoeriger met het filosofische godsbegrip
bezig zal houden. Hetzelfde geldt voor de Fragwurdigkeit vanhet ontotheologi-
sche karakter van de metafysica. Weliswaar is de 'woordenboek-betekenis' van
yragwurdig' 'betwistbaar', maar bij Heidegger is de letterlijke betekenis, 'het
(be-)vragen waard zijn', wellicht van meer betekenis. Fragwurdigkeit is bij
Heidegger een ere-titel'.

Ten tweede, wat betekent die 'ervaring uit gegroeide herkomst, aus gewach-
sener Herkunff die aanleiding is om over God te zwijgen? Beroemd is Heideg-
gers uitspraak over zijn eigen herkomst uit de theologie: "Zonder deze theologi-
sche herkomst zou ik nooit op de weg van het denken zijn geraakt. Maar her-
komst blijft altijd toekomst."2 Dit is een tekst uit 1953/54, dus uit globaal de-
zelfde periode als 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik'. In
dezelfde tekst citeert Heidegger Holderlin: "...Denn / Wie du anfiengst, wirst
du bleiben". Vanuit deze achtergrond zou 'aus gewachsener Herkunft' heel
goed op Heideggers eigen herkomst kunnen slaan. Het abstracte 'wie de theo-
logie uit gegroeide herkomst heeft ervaren' zou dan op Heidegger zelf slaan.
Het zou dan betekenen: ik ben opgegroeid vanuit een theologische herkomst, ik
heb door een levenslange ervaring met de theologie geleerd over God te zwij-
gen - met vervolgens de positieve betekenis die we aan dit zwijgen moeten
toekennen: herkomst blijft steeds toekomst!

Ten derde en tenslotte: 'het onto-theologische karakter van de metafysica is
voor het denken fragwurdig geworden vanuit de ervaring van een denken,
waaraan zich - in de onto-theo-logie - de nog o,igedaclite eenheid van het

' De eminente betekenis die 'Fragwurdigkeit' heeft voor Heidegger, juist met betrek-
king tot zijn verhouding tot de theologie. wordt duidelijk in een brief aan Max Komme-
rell, 4-8-1942: "Das Ausstehen des Fragwurdigen Url meinem Denken] ist heute an-
ftinglicher [als in Sein wid Zeit] und so entschieden, daB auch keine christliche Theolo-
gie mehr in dieser Philosophie einen mit Vorbehalten bewaffneten Unterschlupf finden
kann." (Geciteerd bij Gerd Haeffner, 'Das Sein, das Heilige, der Gott; Heidegger und
die philosophische Gottesfrage', 143, noot 8.)
Vgl. ook de EidM, G.A. 40,32, en WiPh, 19.
2 -Ohne diese theologische Herkunft ware ich nie auf den Weg des Denkens gelangt.
Herkunft aber bleibt stets Zukunft." ('Aus einem Gespriich von der Sprache', UzS,
G.A. 12,91 - tekst uit 1953/54.)
Vgl. Gadamer, 'Heidegger und die Sprache', 16/17: "Als Heidegger nach Marburg
kam, sah er sich vollends dem ganzen Schwergewicht der neuzeitlichen Aufklarung
ausgesetzt, die ihn in seinem eigenen Wissenschaftspathos bestatigte, aber auch for-
derte. All das bedeutete naturlich im Falle Heideggers, daB seine Herkunft und Ab-
kunft, seine nie ganz verlassene Bindung an die Botschaft des Christentums, sein
Denken in Atem hielt."
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wezen van de metafysica getoond heeft'. Deze ongedachte, d.w.z. nog niet
bedachte eenheid van het wezen van de metafysica is, dat hebben we boven
gezien, de verbindende oorsprong van ontologie en theologie, het zijn als
grond. Vanuit een inzicht in deze onderliggende eenheid wordt de ontotheolo-
gie tot vraag, d.w.z. speelt de hele problematiek van de ontotheologie pas. Dit
klopt met de feitelijke stand van zaken: pas vanuit Heideggers denken is een
eventuele ontotheologische constitutie van de metafysica tot een probleem
geworden, en buiten de context van zijn denken nauwelijks zinvol te begrijpen.

Met alle drie deze kwesties wil ik maar Edn ding: er op wijzen dat de geci-
teerde uitspraak van Heidegger in het geheel niet per se zegt dat het gedaan is
met God of met de ontotheologie als thema voor het filosofische denken, maar
dat integendeel alles erop wijst dat Heidegger wou aangeven dat een denken
over God en diens plaats in de filosofie maar net aan het beginnen was.

Dan de tweede tekst die een oordeel over de analyse van 'Die onto-theo-
logische Verfassung der Metaphysik' uitspreekt: "...de oorzaak als de Causa
sui. Zo luidt de adequate naam voor de God in de filosofie. Tot deze God kan
de mens niet bidden, noch kan hij aan hem offeren. Voor de Causa sui kan de
mens niet uit schroom op zijn knieen vallen, noch kan hij voor deze God musi-
ceren en dansen. Overeenkomstig is het godde-loze denken, dat de God van de
filosofie, de God als Causa sui, moet prijsgeven, misschien nabijer aan de god-
delijke God. Dat betekent hier alleen maar: het is tegenover hem vrijer, dan de
onto-theo-logica waar zou willen weten. -1

De 'onto-theo-logica' is het denken dat aan God een systematische plaats in
de filosofie geeft. Het 'godde-loze' denken is het denken dat dit godsbegrip
opschort, om naar de onderliggende motieven voor de therstische filosofie te
vragen, Heideggers denken dus. We hebben gezien bij Heideggers bespreking
van het rationaliteitsbeginsel dat het met deze goddeloosheid nogal losloopt:
dat voortdurend, ook op dit onderliggende niveau de godsvraag opduikt. Ten
aanzien van het godsbegrip als callsa sui is de suggestie van een onderliggende
godsvraag uitgebleven. Maar aan het slot van de hele analyse wordt de sugges-
tie alsnog gedaan: Heidegger is met zijn goddeloze denken misschien wel
dichter in de buurt van de goddelijke God dan we zouden denken. Er bestaat

' "...die Ursache als die Causa sui. So lautet der sachgerechte Name fur den Gott in der
Philosophie. Zu diesem Gott kann der Mensch weder beten, noch kann er ihm opfern.
Vor der Causa sui kann der Mensch weder aus Scheu ins Knie fallen, noch kann er vor
diesem Gott musizieren und tanzen.
DemgemaB ist das gott-lose denken, das den Gott der Philosophie, den Gott als Causa
sui preisgeben muB, dem gOttlichen Gott vielleicht naher. Dies sagt hier nur: Es ist
freier fur ihn, als es die Onto-Theo-Logik wahrhaben mochte." (IuD, 64/65)
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immers een gigantische verwijdering tussen bidden, offeren, knielen, musiceren
en dansen (Heidegger noemt een schijnbaar niet selectief aantal dingen die
mensen zoal voor hun God en goden doen) enerzijds en anderzijds de concep-
ten die de filosofie zich heeft ontwikkeld om God present te stellen. Dan kun-
nen we natuurlijk de vraag stellen: past Heideggers filosofie beter? In welke zin
zouden we met een inzicht in de onderliggende motieven van het filosofische
godsbegrip - het zijn als grond - dichter in de buurt zijn van de goddelijke
God?

Tenslotte, maar voor deze studie zeer relevant, dit enkele woord: vrijheid:
'In vergelijking is het godde-loze denken, dat de God van de filosofie, de God
als Causa sui, moet prijsgeven, misschien nabijer aan de goddelijke God. Dat
betekent hier slechts: het is vrijer voor hem, dan de onto-theo-logica waar zou
willen weten.' Het staat er een beetje verloren, het goddeloze denken is vrijer
voor de goddelijke God... Wat betekent dat? Het doet misschien vaag een echo
horen van de Verlichtingsfilosofie: de bevrijding van God als uiting van de
emancipatoire gedachte. We kunnen er ook een echo van Nietzsche in horen,
die in 'de dood van God' een moment van bevrijding ziet'. Maar omdat voor
Heidegger de goddeloosheid van het denken een eminente betrekking tot een
oorspronkelijke godsvraag inhoudt, kunnen deze associaties niet het laatste
woord hebben.

Vrijheid wijst binnen 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik'
terug naar die cruciale passage die aangeeft van waaruit we het filosofische
godsbegrip hebben te duiden, namelijk vanuit de filosofische vrijheid: "Gesteld
(...), dat de filosofie als denken het vrije, van zichzelf uit voltrokken zich in-
laten op het zijnde als zodanig is, dan kan de God alleen maar in zoverre in de
filosofie terecht komen, als deze [de filosofie] uit eigen beweging, naar haar
eigen wezen, eist en bepaalt, dat en hoe de God in haar komt." Vrijheid heeft te
maken met de definitie van de filosofie zelf. Misschien kan alleen de filosoof
irij zijn voor de goddelijke Godl

Hiermee komen twee stellingen tegenover elkaar te staan: 1) "Gesteld..., dat
de filosofie als denken het vrije, van zichzelf uit voltrokkene zich inlaten op het
zijnde als zodanig is...' en 2): De God van de filosofie moet causa slii heten.

'
"...wir Philosophen und 'freien Geister' fuhlen uns bei der Nachricht, dass der 'alte

Gott todt' ist, wie von einer neuen Morgenrothe angestrahlt; unser Herz stromt dabei
uber von Dankbarkeit, Erstaunen, Ahnung, Erwartung, - endlich erscheint uns der
Horizont wieder frei, gesetzt selbst, dass er nicht hell ist..." (Nietzsche, Die frohliche
Wissenschaft, boek V, nr. 343, Nietzsche Werke, kritische Gesanitausgabe, red. Colli en

Montinari, band V.2, Berlijn etc. 1973,256.)
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Vangt de filosofie aan bij haar eigen vrijheid zodat we de vraag kunnen stellen

hoe de God in de filosofie komt, of bij de God als causa sui, zodat de filosofie
zich altijd maar vanuit de omvattende goddelijke 16705 zal kunnen begrijpen?
Of gaat het hier misschien niet om een werkelijke tegenstelling?

Heideggers eigen richtingaanwijzers voor de interpretatie van de tekst helpen
niet veel. Is hier een kritiek uitgesproken op ieder wijsgerig godsbegrip, of
hebben we er slechts iets over geleerd? Wat leert Heidegger in 'Die onto-theo-
logische Verfassung der Metaphysik' aan de filosofie over God? Wij hebben de
herkomst van het godsbegrip gezien, namelijk in het zijn als grond. En dan? Het
moeilijkste is dat van een herkomst van het godsbegrip maar sprake kan zijn
vanuit die hele specifieke optiek van Heidegger op de filosofie. De filosofie
wordt geleid door de zijnsvraag. Omdat zij als jilosofie vraagt is met de zijns-

vraag de vraag gegeven naar de verhouding van het zijn en het denken. In het
kader van deze probleemstelling komt de vraag naar fundering op. Heideggers
begrip van fundering is hier beslissend: waarom is het zijn eigenlijk funderend
voor het denken? Wat heeft de fundering in het zijn te maken met vrijheid,
transcendentie en circulariteit?

Wat nader onderzocht zal moeten worden is de precieze verhouding van
zijnsvraag en funderingsproblematiek. Heidegger heeft over deze samenhang
uitvoerig en expliciet geschreven: alle termen die hij hier gebruikt zijn centrale
termen uit de hermeneutiek van het Dasein. Daar schijnt dus de achtergrond te
liggen die voor Heidegger een plaatsbepaling van het wijsgerig godsbegrip
mogelijk maakt. Tot die hermeneutiek zullen we ons dan ook op de eerste
plaats moeten wenden om een begrip te krijgen van zijn analyse van het

godsbegrip.



168

§3. Conclusies

In 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik' heeft Heidegger  n
filosofisch begrip van God centraal gesteld: de causa  sui.  De  causa sui staat
voor het theologisch moment van de filosofie als zodanig. Het omvat de causa

pri, ia, de ene substantie, het ene, maar ook het moderne subject. Overal waar
het denken een teruggang maakt op een eerste zijnde, beweegt het zich binnen
het bereik van dit godsbegrip. De filosofie verbindt haar voltooiing en herkomst
in een punt en Heidegger benoemt dit punt als causa sui.

We hebben echter gezien dat er bij Heidegger nog minstens twee andere

godsbegrippen functioneren. Ten eerste is er ook een godsbegrip bin,len de filo-
sofie. Dit kwam aan de orde in zijn bespreking van het rationaliteitsbeginsel.
Hier gaat het over het godsbegrip zoals dat in de traditie van de filosofie ook
expliciet gefunctioneerd heeft: het funderende hoogste zijnde dat God heet.
Vervolgens is er ook nog sprake van 'God' op het niveau van de samenhang
'zijn en Grund'. Naast deze funderende godsbegrippen is ook nog het subject
als het laatste fundament van het moderne denken relevant. Aldus onderscheid
ik in Heideggers analyses de volgende 'uiteindelijke fundamenten':

1) Het 'ontische ftindame,it'. de oor:aak. De werkelijkheid bestaat als een
oorzakelijke keten waarin het 66n steeds een gevolg is van iets anders. In een
verklarende teruggang zijn dus alle zijnden oorzaak en alle zijnden gevolg (de
orde van de causae secundae). Haar uiteindelijke bestaansgrond vindt de zo
gestructureerde werkelijkheid in een hoogste zijnde dat van alles oorzaak is,
zonder zelf weer een gevolg te zijn (ens a se, causa pri,na). Let wel: wanneer

God zo vanuit dit oorzakelijkheidsbegrip gevonden wordt gaat het iziet om het

causa-sui-godsbegrip maar om het begrip van God als causa prima. In de
geschiedenis van het filosofisch godsbegrip speelt het wellicht de hoofdroP,
maar in Heideggers beschouwingen wordt het, waar het voorkomt, als theolo-
gisch en filosofisch irrelevant terzijde gesteldz.

' Vgl. Richard Swinburne, The existence  of God.  10: "\ think that ontological arguments
for the existence of God are very much mere philosophers' arguments and do not codify
any of the reasons which ordinary men have for believing that there is a God. The great-
est theistic philosophers of religion have on the whole rejected ontological arguments

"and relied on a posteriori ones.

2 Vgl. SvG, G.A. 10,33. 'Die Frage nach der Technik'. VuA 34.
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2) Het 'ontologischefundanient'. Hieronder versta ik godsbegrippen die niet
slechts een teruggang op een eerste zijnde geven, maar die bovendien ook ex-
pliciet een betrekking tot het denken uitdrukken: het begrip van de ratio suf-
ficiens, de ratio sui of de causa sui. Het filosofische denken acht zich hier in de
nauwste verstrengeling met het zijn: de uiteindelijke verklaring van de werke-
lijkheid, is tegelijk ook de bestaansgrond van de werkelijkheid (ratio suffi-
cie,is).

Bij Heidegger vinden we de ratio stifficie,is als een mogelijke toespitsing
van de funderende rationaliteit, maar niet als de uiteindelijke. Het catisa-sui-

begrip schijnt voor te komen in 'Die ontotheologische Verfassung der Meta-
physik'. Bij nader toezien blijkt het hier echter niet te gaan om een zichzelf fun-
derende godsidee die vervolgens garant is van alle kennen, maar om een zich-
zelf funderend denken dat tussen de bipolariteit van het causa-sui-begrip de
hele werkelijkheid heeft opgenomen (Aufgehoben). Dit causa-sui-begrip wijki

dus af van de ratio sufficie,is van Leibniz of de causa sui van Descartes. Ander-
zijds is de thematiek van deze godsbegrippen - God als de verbindende as
tussen zijn en denken - bij Heidegger op bijzondere wijze actueel.

3) Het transcendentale fundament. Zowel de ontische fundering als de onto-
logische fundering worden bij Heidegger in zijn analyse van het rationaliteits-
beginsel opgenomen in het funderende subject. Het subject is funderend, en wel
als  1) mogelijkheidsvoorwaarde van wetenschap en filosofie, maar van daaruit
met de radicalere implicatie dat het subject fundeert omdat 2) in de teruggang
op het subject de zijnden in hun zijn (als objectiviteit) bepaald worden. Het
subject is rationele grond en daardoor ook ontologische grond. De transcenden-
tale subjectiviteit is niet alleen een op de rationalistische filosofie volgend
stadium, maar laat ook de onderliggende waarheid van de voorafgaande stadia
zien.

4) Het o,itotheologische fundament: de causa sui. Vervolgens kunnen al deze
funderende bewegingen, ondervraagd op de funderende structuur van het filo-
solische denken zelf, in het begrip catisa sui samengevat worden. Hier geeft
Heidegger dus een godsbegrip dat over de definities die binnen de filosofische
traditie vallen heen grijpt. Het gaat om de invulling van het theologische mo-
ment in wat Heidegger noemt 'de ontotheologische constitutie van de metafysi-
ca'. Bijzondere vermelding verdient hier het feit dat Heidegger het zicht op de
werkelijkheid als geheel, als eenheid, tot kern van de bepaling van het theologi-
sche  moment van de filosofie maakt. Waarom Heidegger juist dit godsbegrip,
dat traditioneel geldt als monistisch godsbegrip, naar voren haalt, kan noch
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vanuit 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik', noch uit Der Satz
vom Grutid voldoende verhelderd worden. Ook hier moet naar andere teksten
teruggegrepen worden.

5) Het zijn als funderend. Tenslotte geeft Heidegger een onderliggend begrip
van al deze wijzen van fundering aan: Das Sein als Grund, de 16706. Een theo-

logische problematiek lijkt zich op dit niveau te herhalen.

Hiermee is de probleemsamenhang gegeven waarin Heidegger het wijsgerig
godsbegrip plaatst. Als we nu naar het vroegere werk gaan, dan niet op de eer-
ste plaats om de uitspraken van de latere Heidegger met uitspraken van de vroe-
gere Heidegger over God te vergelijken. In Heideggers vroeger werk speelt de

wijsgerige godsvraag nog geen rol van betekenis, maar de onderliggende pro-
blematiek, de vraag naar de samenhang van zijn en fundering, speelt overal een

belangrijke rol. Omdat we nu uit Heideggers later werk een inzicht hebben
gewonnen in de voor Heidegger onderliggende thematiek van de wijsgerige
godsvraag, is het ook mogelijk deze thematiek vanuit zijn vroeger werk te
verhelderen, ook wanneer daar de vraag naar God niet expliciet aan de orde is.
Daarbij zal vanzelf duidelijk worden waar - m.b.t. onze thematiek - de analyse
van de latere Heidegger ten opzichte van zijn vroeger werk verschoven is.

Voor het onderzoek naar Heideggers vroeger werk is zijn hoofdwerk Sei,1

u,id Zeit normerend. Voor de thematiek van dit onderzoek moet ik Sein und Zeit
aanvullen met VO111 Wesen des Grundes, waarin Heidegger - overigens geheel
in de lijn van Sein mid Zeit -de thematiek van fundering nader heeft uitge-
werkt.  Deze beide werken vul ik aan met 1) Metapliysische Anfangsgrunde der
Logik ini Ausgang von Leibniz, de in de Gesaintausgabe verschenen tekst van

het college dat aan Voni Wesen des Grundes ten grondslag heeft gelegen;
2) Grundprobleme  der  Phanomenologie, d·at kan gelden als de derde Abschnitt
van het eerste deel van Sei,1 u,id Zeit, waarin Heidegger de in Sein und Zeit
beloofde destructie van de metafysica voltrekt'. Tenslotte zal ik 3) waar dat de
probleemstelling kan verhelderen ook gebruik maken van andere teksten van de

vroegere Heidegger.

' In een voetnoot bij de inleiding geeft Heidegger over de opzet van het college aan:
"Neue Ausarbeitung des 3. Abschnitts des I. Teiles von 'Sein und Zeit'. (G.A. 24, 1)



Hoofdstuk 3

 336,129241-& 1
Om inzicht te krijgen in de verbanden die in zijn later werk als vanzelfsprekend
voorkomen - speciaal de samenhang van vrijheid, transcendentie, het geheel
van de werkelijkheid (wereldbegrip) en het denken van het zijn - wend ik mij
tot de vroege Heidegger. Ik heb dit hoofdstuk verdeeld in vijf paragrafen. In de
eerste paragraaf leg ik verbindingen tussen de aan Heideggers late werk ont-
leende probleemstelling en zijn vroege werk. Ik concentreer mij vooral op het
probleem van de circulariteit van de filosofie en de noodzakelijkheid van een
ontisch fundament als toegang tot de ontologische vraagstelling. In het later
werk wijst Heidegger de God als catisa siti aan als een dergelijk ontisch funda-
ment. In het vroege werk functioneert het Dasein als noodzakelijk ontisch fun-
dament. Het verschil en de overeenkomst tussen deze posities worden aange-
duid.

In de paragrafen 2 en 3 werk ik de positie van het Dasein als wijsgerig fun-
dament uit. In de tweede paragraaf gaat het er in het bijzonder om waarom het
Dasein als noodzakelijk fundament van de filosofie beschouwd moet worden.
Ik geef de redenen hiervoor in drie stappen aan: vanuit Heideggers begrip van
ontologie (§2a), van fenomenologie (§2b) en van hermeneutiek (§2c). In de
derde paragraaf ga ik meer inhoudelijk in op de kwestie /toe het Dasein de
filosofie fundeert. Ik onderscheid drie momenten: het oneigenlijke Dasein als
fundament (uitgangspunt) van de filosofie (§3a), de formele structuur van het
funderende Dasein (§3b) en het eigenlijke Dasein als fundament van de filoso-
fie (§3c).

In §4 gaat het er tenslotte om hoe Heidegger vanuit zijn inzichten in de fun-
deringsproblematiek, gewonnen vanuit de hermeneutiek van het Dasein, het
wijsgerig godsbegrip uitlegt: ten eerste in het algemeen, vanuit de theorie en
speciaal vanuit de oorzakelijkheid (§4a). Aparte aandacht schenk ik aan Hei-
deggers destructie van het rationaliteitsbeginsel (§4b). Vervolgens onderzoek ik
of er in de aan het begin van het hoofdstuk aangeduide tegenstelling tussen God
en het Dasein ook openingen zijn aan te geven (§4c). Tenslotte zal ik in een
vij fde paragraaf enige conclusies trekken.
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§1. God of het Dasein: de cirkel van Hegel en de cirkel van
Heidegger

a. Wat is dat - filosofie?

In Set,z und Zeit definieert Heidegger de filosofie aldus:

"Filosot-ie is universele fenomenologische ontologie, uitgaande van de
hermeneutiek van het Dasein, die als analytiek van de existentie het einde

van de leidraad van al het filosofische vragen daar heeft vastgemaakt, waar
het vragen ontspringt en waarop het terugslaat."'

Heidegger geeft deze definitie tweemaal, aan het begin en aan het slot van Sein

u,id Zeit. De tweede maal voegt hij eraan toe:

"Het spreekt voor zich dat de stelling ook niet als dogma mag gelden, maar
als formulering van het nog niet geexpliciteerde principiele probleem: laat
de ontologie zich ontologisch begronden of heeft zij ook hiertoe een ontiscll

fundament nodig, en it,elk zijnde moet de funderingsfunctie op zich
i,44,nemen./  -

Binnen het geheel van Sei,1 u,id Zeit geven deze twee zinnen niet minder aan

dan de opdracht die Heidegger zich in Sei,i und Zeit gesteld heeft. Hij definieert
filosofie eenvoudigweg naar de maat van zijn eigen onderneming. Dertig jaar
later zal hij. iets bescheidener geworden, die eer aan Aristoteles overlaten: De

definitie is een zeer gedrongen samenvatting van Sein und Zeit. De vraag naar

het zijn van het zijnde tfilosofie is ontologie) moet met de methode van de

i "Philosophie ist universale phanomenologische Ontologie, ausgehend von der
Hermeneutik des Daseins, die als Analytik der Existenz das Ende des Leitfadens alles

philosophischen Fragens dort festgemacht hat, woraus es entspringt und wohin es
zuriickschliigf' , (SuZ, G.A. 2,51) Heidegger herhaalt deze definitie in de laatste
paragraaf van Sein und Zeit (p. 575/76).
2 0.c. 576. "Freilich darf auch die These nicht als Dogma gelten, sondern als Formu-

lierung des noch 'eingehilllten' grundsiitzlichen Problems: lb:Bt sich die Ontologie
ontologisch begrunden oder bedarf sie auch hierzu eines ontisclien Fundamentes, und

"
welches Seiende muB die Funktion der Fundierung libernehmen?
1 WiPh, 24 e.v.
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fenomenologie opengelegd worden. Zij moet haar uitgangspunt nemen in het
zijnsverstaan van het Dasein, een zijnsverstaan dat altijd al in de wijze waarop
Dasein in een wereld is en zich vanuit die wereld orienteert, tevoorschijn komt
(fenome,tologische ontologie, uitgaand van de hermeneutiek van het Dasein).
Het gaat daarbij niet om een filosofische wending tot de concreetheid - bijvoor-
beeld als 'levensfilosofie' - maar om een for„iele  benaderi,ig  van de leidende

structuren van het Dasein als zodanig (is universele fenomenologische ontolo-
gie). Vanwege het vertrekpunt van de filosofie in het Dasein ziet zij er in
concreto uit als een analyse van de wijze waarop menselijk bestaan zich, anders
dan een voorhanden ding, in zijn tijdelijkheid voltrekt (analytiek van de exis-
tentie). In het Dasein is het vertrekpunt van de filosofie als universele fenome-
nologische ontologie gegeven, maar de filosofische beweging keert ook naar
het Dasein terug (die als analytiek van de existentie het einde van de leidraad
van al het filosofische vragen daar heeft vastgemaakt, waar het vragen ont-
springt en waarop het terugslaat), en wel omdat de wijsgerige hermeneutiek
geen aan het Dasein extrinsiek moment is, maar zelf in het Dasein, in zijn zelf-
uitleg, is opgenomen. Met het Dasein is dus het referentiepunt van alle filosofie
gewonnen, het fuildatizeiitlim Coilcussitill.

Zoiets staat er in een eerste globale uitleg. Maar binnen het kader van dit
onderzoek staat er nog iets meer. Er staat bovendien dat het eerste en laatste
van de filosofie in 66n zijnde samenvallen: dat voor de filosofie begin en eind-
punt samenvallen. De problematiek van de toegevoegde vraag, of de ontologie
ontologisch gefundeerd kan worden of een ontisch fundament nodig heeft. en
vanuit welk zijnde de ontologie gefundeerd zou kunnen worden, is nog steeds
de leidende vraag in 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik'. Ook
daar gaat het om het samenvallen van het begin en het eind van al het filosofi-
sche vragen in een zijnde, om de fundering van de ontologie vanuit edn zijnde,
namelijk God. Dit fundament kan echter geen uiteindelijke fundering leveren
omdat het filosofisch godsbegrip opnieuw weer geworteld is in de differentie
van zijn en zijnden, de bron van alle filosofische gedachtenontwikkeling.
Vanuit die differentie van zijn en zijnden kan begrepen worden waarom in de
filosofie liberhaupt een ontisclifwidame,it, een funderend hoogste zijnde nodig
is. Nu blijkt ook bij de vroege Heidegger een funderend zijnde grondleggend
voor de filosofie: het Dasein. 'Niet God maar het Dasein is fundament van alle
filosofie', is dat de verheldering die we vanuit de vroegere Heidegger over de
wijsgerige godsvraag krijgen? Uiteindelijk is het antwoord 'ja': het Dasein is
het fundament van alle ontologie. En dat is niet de enige wijze waarop een
relatie gelegd kan worden tussen het godsbegrip van 'Die onto-theo-logische
Verfassung der Metaphysik' en het Dasein van de vroege Heidegger. Het
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Dasein is, in zekere zin net als 'de God' in 'Die onto-theo-logische Verfassung
der Metaphysik', causa sui, omwille van zichzelf in de wereld: "Het primaire
'waartoe' is een 'omwille waarvan'. Het 'omwille' betreft echter altijd het zijn
van het Dasein, dat het in zijn zijn wezenlijk om dit zijn zelf gaat.

"i

Hiermee is nog niet gezegd dat 'de Causa sui' van het later werk en het Da-
sein in het vroegere werk op dezelfde wijze zelf-funderend zijn. Ik wil slechts
aanzetten bij een formele congruentie tussen de definitie van het Dasein in

Heideggers vroegere werk en zijn analyse van het wijsgerig godsbegrip in zijn
latere werk. Beide staan in de filosofie op dezelfde plaats, als eerste en laatste
ontisch fundament van de filosofie, en beide zijn zelf-funderend. Vervolgens
moeten deze congruentie en de eventuele verschillen verder onderzocht wor-
den. Ik begin daartoe bij die discussie die voor de latere Heidegger aanleiding
is om de wijsgerige godsvraag aan de orde te stellen, de discussie met Hegel en
de circulaire structuur van de filosofie die Heidegger in dit verband constateert.
Deze discussie is door Heidegger in zijn vroeger werk ook al gevoerd. Ook hier
al gaat het hem erom, de ban van Hegels filosofie te doorbreken, terwijl hij de
impact ervan onverlet laat.

b. De cirkel van Hegel en de teruggang daaruit

In  zij n Gru,idproblenie der Plianomenologie schrijft Heidegger: "Met Hegel is
de filosofie, d.w.z. de antieke filosofie, in zekere zin ten einde gedacht. Hij had
volkomen gelijk toen hij dit bewustzijn zelf uitsprak. Maar net zo goed bestaat
de rechtmatige eis om weer te beginnen, d.w.z. om de eindigheid van Hegels
systeem te begrijpen en te zien dat Hegel zelf met de filosofie aan het eind

geraakt is omdat hij zich in de kring van de filosofische problemen beweegt
Iweil er sick int Kreise der philosophischen Probleme bewegtl. Dit cirkelen in
een kring staat hem niet toe zich terug te begeven naar het centrum van de kring
en dit vanuit zijn grondslagen te reviseren. Het is niet nodig, nog over de kring
heen naar een andere te zoeken. Hegel heeft alles gezien wat mogelijk is. Maar
het is de vraag of hij vanuit het radikale centrum van de filosofie gekeken heeft,

1"Das primare 'Wozu' ist ein Worum-willen. Das 'Umwillen' betrifft aber immer das
Sein des Daseins, dem es in seinem Sein wesenhaft lim dieses Sein selbst geht." (SuZ,

G.A. 2,113)
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of hij alle mogelijkheden van de aanvang uitgeput heeft, om te kunnen zeggen
dat hij aan het eind is."'

De analyse van Hegels filosofie uit 'Die ontotheologische Verfassung der
Metaphysik' is hier in hoofdlijnen al aanwezig. 1) Net als daar gaat het om de
historische voleinding van de filosofie in de filosofie van Hegel, en in die zin
om een onderschrijven van Hegels zelfbewustzijn. Heidegger accepteert die
voleinding van de filosofie - het zelfbewustzijn van Hegel - als een voldongen
feit, d.w.z. een verdere progressieve ontwikkeling van de filosofie zou alleen
tot nieuwe varianten van hetzelfde kunnen leiden. 2) Heidegger gebruikt voor
deze voltooiing al de metafoor van de cirkel, die ook in zijn later werk, zowel
t.a.v. Hegel als ten aanzien van de rationaliteit uberhaupt het leidende beeld zal
blijveni 3) Vervolgens wordt ook hier de voltooiing van de filosofie gemter-
preteerd als een aansporing om naar een oorspronkelijker aanvang te zoeken. 4)
De taak van het denken is dan ook gelegen in een terugkeer op de aanvankelijke
mogelijkheidsvoorwaarden van de filosofie, een beweging die de latere Heideg-
ger met de 'Schritt zurtick' aan zal duiden.

Vervolgens spitst de vraagstelling zich toe op de vraag naar de aanvang van
de filosofie. Hier wijkt de terminologie van de vroegere Heidegger gevoelig af
van diens latere werk. In het latere werk wordt de oorsprong van de filosofie
gekarakteriseerd als de zin van zijn die altijd al, voor iedere uitleg, gegeven is:
het zijn als 16701. Onder andere is daarmee gezegd dat taligheid een onachter-
haalbaar moment is. In zijn vroege werk spreekt Heidegger van een voorbegrip-
pelijk zijnsverstaan, d.w.z. een zijnsverstaan dat zich nog niet in een ontologie
verwoord heeft. Het gaat om een voorontologisch zijnsverstaan, om een Sein

' "Mit Hegel ist die Philosophie, d.h. die antike, in gewissem Sinne zu Ende gedacht. Er
hatte vollkommen recht, wenn er dieses BewuBtsein selbst aussprach. Es besteht aber
ebensosehr die rechtmtiBige Forderung, wieder anzufangen, d.h. die Endlichkeit des
Hegelschen Systems zu verstehen und zu sehen, daB Hegel selbst mit der Philosophie
zu Ende gekommen ist, weil er sich im Kreise der philosophischen Probleme bewegt.
Dieses Kreisen im Kreis verbietet ihm, in das Zentrum des Kreises sich zuruckzubege-
ben und dieses von Grund aus zu revidieren. Es ist nicht notwendig, Ober den Kreis
hinaus nach einem anderen zu suchen. Hegel hat alles gesehen, was moglich ist. Aber
die Frage ist, ob er aus dem radikalen Zentrum der Philosophie gesehen, ob er alle
MOglichkeiten des Anfangs ausgeschopft hat, um zu sagen, er sei am Ende." (GrPh,
G.A. 24,400)

2 Vgl. IuD, 49 e.v.
Ook SvG, G.A. 10,43 + 20: "Hier ist ein Ring, ein lebendiger Ring, dergleichen wie
eine Schlange. Hier fangt etwas sich selber an seinem eigenen Ende. Hier ist ein
Anfang, der schon Vollendung ist".
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ohne eine,1 Logos  . 'Logos' staat hier dus op het niveau van de systematisch-
filosofische explicatie, en Heidegger zoekt naar wat daaraan voorafgaat. Met
dit verschil in acht genomen gaat het hier toch om een vergelijkbaar inzicht:
66 ...het verstaan van zijn uberhaupt in een voorbegrippelijke zin is de voorwaar-
de dat het uberhaupt geobjectiveerd, d.w.z. gethematiseerd kan worden. In de
objectivering van het zijn als zodanig voltrekt zich de grond-act, waarin de
ontologie zich als wetenschap constitueert. [...] De grond-act van de objective-
ring heeft de functie, het voorgegevene expliciet in die richting te ontwerpen.
waarin het in het voorwetenschappelijke ervaren dan wel verstaan al ontworpen
is."2 De zijnsvraag, aldus Heidegger in Sein und Zeit, is niets anders dan de
radicalisering van het voorontologisch zijnsverstaanl.

Dat Heidegger spreekt van een 'zijn zonder Logos' zegt niet dat hij het zijn
losmaakt van het denkende subject. Het gaat om een voorontologisch zijnsver-
staan dat als verstaan aan het subject is gebonden, maar als voorontologisch
nog niet in de problematiek van het filosofische en/of wetenschappelijke sub-
ject ingegaan is. Het gaat dus om affiniteit met en distantie van de moderne

subjectsfilosofie: "Wij zeggen dat in de nadruk op het subject, die sinds

' "Sein selbst muB, wenn anders wir es verstehen, irgendwie auf etwas hin entworfen
sein. Damit ist nicht gesagt, daB im Entwurf das Sein gegenstandlich erfaBt oder als
gegenstandlich ErfaBtes ausgelegt und bestimmt, d.h. begriffen sein muBte. Sein ist auf
etwas hin entworfen, von woher es verstandlich wird, aber tilgege,ista,idlich. Es ist
noch vorbegrifflich verstanden, ohne einen Logos: wir bezeichnen es daher als das
vorontologische Seinsverstandnis..." (GrPh, G.A. 24,398)
In Vom Wesen des Grundes maakt Heidegger een onderscheid tussen X6701 in een
ruimere zin en 16706 in een engere zin. Het eerste duidt op het verstaan van de oor-
spronkelijke zin van zijn, het andere op de begrippelijke explicatie daarvan: "Das alles
Verhalten zu Seiendem vorgiingig erhellende und fuhrende Verstehen des Seins (%6yog
in einer ganz weiten Bedeutung) ist weder ein Erfassen des Seins als solchen, noch gar
ein Begreifen des so ErfaBten (16yos in der engsten Bedeutung = 'ontologischer'
Begriff)." (WEG, G.A. 9.132)
2 GrPh, G.A. 24,398: "...das Verstiindnis von Sein Oberhaupt im vorbegrifflichen Sinne
[ist] die Bedingung dafur. daB es uberhaupt vergegenstandlicht, d.h. thematisiert wer-
den kann. In der Vergegenstiindlichung des Seins als solchen vollzieht sich der Grund-

"akt, in dem sich die Ontologie als Wissenschaft konstituiert.
O.c. 39: "Der Grundakt der Vergegenstandlichung, sei es Vergegenstandlichung von
Seiendem oder von Sein, hat (...) die Funktion, das Vorgegebene ausdrucklich auf das
zu entwerfen, woraufhin es im vorwissenschaftlichen Erfahren bzw. Verstehen schon

entworfen ist."
1 "

Die Seinsfrage ist [...] die Radikalisierung einer zum Dasein selbst gehorenden
wesenhaften Seinstendenz, des vorontologischen Seinsverstiindnisses." (SuZ, G.A. 2,
20)
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Descartes in de filosofie opgeld doet, zeker wel een echte impuls voor het
filosofische vragen ligt, die slechts verscherpt wat in de oudheid al gezocht
werd, maar dat het anderzijds net zo goed noodzakelijk is om niet alleen een-
voudigweg van het subject uit te gaan, maar ook te vragen of en hoe het zijn
van het subject als uitgangspunt van de filosofische problematiek bepaald moet
worden, en wel zo dat de orientering op het subject iziet eenzijdig subjectivis-
tisch is. Misschien moet de filosofie van het 'subject' uitgaan en met haar
laatste vragen in het 'subject' terugkeren en mag ze toch niet eenzijdig subjecti-
vistisch haar vragen stellen."' We zien hier een vergelijkbare plaats van het

subject als in de definitie van de filosofie aan het Dasein werd toebedeeld. Ik
herinner hier aan de late Heidegger, hoe in Der Satz voni Grund de hele funde-
ringsproblematiek door de sluis van het subject naar het zijn gevoerd wordt.
Hier zien we een vergelijkbare operatie. Heidegger onderschrijft de rechtmatig-
heid van de voorrangspositie van het subject in de moderne filosofie. Hij wil
aansluiten bij de subjectsfilosofie, maar de vraagstelling verleggen: de vraag
naar het subject wordt de vraag naar het 'zijn van het subject', naar het 'da
set,i'. In welke zin het Dasein subject is, of het Dasein allereerst het ego van
Descartes is, het denkende ik, of het wetenschappelijke transcendentale subject
van Husserl is, of het Dasein uberhaupt allereerst subject is, dat hele bereik van
vragen wordt opengemaakt door de vraag naar het subject te verleggen naar de

vraag naar het Zijn van het 'subject'. Maar toch heeft Heidegger hier al een
keuze gemaakt: hij stelt de zijnsvraag niet via de objectzijde van de moderne
kenkritische vraag, bij het 'bestaan' van het Ding an sich, maar via de subject-
zijdez.

'
"Wir sagen (...) daB in der Betonung des Subjekts, wie sie seit Descartes in der

Philosophie lebendig ist, sehr wohl ein echter Impetus philosophischen Fragens liegt,
der nur verscharft, was die Antike schon suchte, daB aber andererseits ebenso notwen-
dig ist, nicht einfach nur vom Subjekt auszugehen, sondern auch zu fragen, ob und wie
das Sein des Subjekts als Ausgang der philosophischen Problematik bestimmt werden
muB, und zwar so, daB die Orientierung an ihm ,ticht einseitig subjektivistisch ist. Die
Philosophie muB vielleicht vom 'Subjekt' ausgehen und mit ihren letzten Fragen in das
'Subjekt' zuruckgehen und darf gleichwohl nicht einseitig subjektivistisch ihre Fragen
stellen. (GrPh, G.A. 24,220)
2 Bijzonder interessant is hier MAL, G.A. 26, §10. Heidegger bouwt hier het verband
tussen het zijn en het subject op vanaf Parmenides: "Schon fruh hat Parmenides die
Korrelation zwischen Elval und votiv erkannt und fixiert:  [6 7210 aG [6 vofiv Lariv TE
xal EivaL.." (179). Deze stelling mag niet 'idealistisch' begrepen worden ("..nicht, daB
das 6v nur insofern Seiendes ware, als es verursacht und hervorgebracht ware durch ein
voEIv, gemeint ist nicht kausale ontische Abhangigkeit oder 'Setzung"') maar mag
omgekeerd ook niet gereduceerd worden tot een louter kentheoretische problematiek.
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Heidegger geeft aan, aan te willen sluiten bij de bewegingsimpuls van de
moderne filosofie, die vanaf Descartes - of in ieder geval vanaf Kant - de
filosofie daar laat aanvangen waar zij onontkoombaar begint: bij degene die
'filosofeert', en die als zodanig, als 'mogelijkheidsvoorwaarde' van alle filo-
sofie in de moderne tijd, is verheven tot het  I[6xELBLEvov bij uitstek: het
subject. Heidegger plaatst zich met zijn vertrekpunt in het Dasein in continuY-
teit met de ontwikkelingslijn van die moderne filosofie. Vervolgens geeft hij
ook aan dat de teneur van de moderne filosofie, in haar teruggang op het

Waar het weI om gaat wordt duidelijk als we in de verhouding van zijn en denken het
begrip tijd betrekken. In het zijnsbegrip zoals dat traditioneel is ontwikkeld ligt een
tijdsbegrip. Het zijn van het zijnde is opgevat als of,cia, aanwezigheid, 6El Ov. Nog op
andere wijze is echter in het denken over het zijn een tijdsbegrip aanwezig. Het zijn is
t.a.v. het zijnde (flion (uit zijn eigen wezen - in tegenstelling tot :'[ 61 EQov I[&266 fill(ic.
voor ons), vddr het zijnde, is 7[06TE(}OV, a priori. "Alles ontologische Fragen ist ein
Fragen nach dem und ein Bestimmen des 'Apriori'." (184) In dit tweede tijdsbegrip dat
in het zunsbegrip inbegrepen ligt. komt vanuit het zijnsbegrip de verhouding tot het
denken op, en wei als de funderingsproblematiek die ligt in het zijnsverstaan zelf.
Heidegger alludeert hier op de Platoonse leer van de (196,ivnatc: "Diese Wiedererin-
nerung betrifft das Sein und offenbart demnach eine ursprungliche Zeitbezogenheit des
Seins: immer schon da und doch immer nur im Wiederzuruckkommen darauf erfaBt.
Das ist nicht die vulgare Erinnerung an ontisch Geschehenes, an Seiendes, sondern die
metaphysische Erinnerung, in der sich jene ursprtingliche Zeitbezogenheit von Sein
bekundet. In dieser metaphysischen Erinnerung versteht sich der Mensch in seinem
eigentlichen Wesen: als das Seiende, das Sein versteht und auf dem Grunde dieses Ver-
stehens sich zu Seiendem verhalt." (186/87) Deze overwegingen rond de samenhang
zijn-denken-tijd voeren Heidegger tot de conclusie dat de vraag naar het zijn niet aan de
zijde van het object, als zijn van het Ding an sich gezocht moet worden, maar aan de
zijde van het subject. Eerst de objectzijde: "Weil das Sein nicht ist und daher nie und
nimmer etwas am Seienden Mit-seiendes ist, hat die Frage, was das Sein am An-sich-
Seienden sei, gar keinen Sinn und kein Recht. Man konnte aber noch fragen, was dem
Sein, (das nicht ist, sondern) das es 'nur' gibt, am Seienden entspreche? Sein gibt sich
ursprunglich und an sich, wenn es sein Seiendes zuganglich macht. Und bezuglich
dieses Seienden kann nicht noch an sich nach dessen Sein an sich gefragt werden."

(195) Dan de verbondenheid van zijnsvraag met subjectiviteit: "Wir horten: Sein - das
Apriori. Wenn Apriori ein Grundcharakter des Seins, und wenn Apriori eine Zeit-
bestimmung ist, Zeit aber mit Sein zusammenhangt, so zwar, daB das Seinsverst:indnis
in der Zeitlichkeit des Daseins verwurzelt ist, dann besteht ein innerer Zusammenhang
zwischen Apriori und Zeitlichkeit, d.h. der Seinsverfassung des Daseins, der Subjekti-
vitat des Subjektes. Dann ist es am Ende kein beliebiges idealistisches Vorurteil, wie
man heute gern verklindet, daB das Apriori-Problem bei Plato und Aristoteles ebenso
wie bei Descartes, Leibniz, Kant und dem deutschen Idealismus aufs engste mit dem
Subjektsproblem verschlungen ist, mag der Zusammenhang bislang noch so dunkel
sein." (189)
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subject, een authentiek moment aangeeft van alle filosofie als zodanig. Dit is -
zegt Heidegger - een uitgangssituatie die uiteindelijk al vanaf de aanvang van

de filosofie bij de Grieken onontkoombaar is: "De Grieken gaan, in hun poging
het zijn te verhelderen, in dezelfde richting als Kant, wanneer zij op de 16705

teruggaan. [...] Alle filosofie, hoe zij het subject ook opvat en in het centrum
van het filosofische onderzoek stelt, moet bij de verheldering van de ontologi-
sche grond-fenomenen terugvallen op ziel. geest, bewustzijn, subject, ik. [...]
De teruggang op het ik, op de ziel, op het bewustzijn, op de geest en op het
Dasein is op bepaalde zakelijke gronden noodzakelijk.

9,1

De teruggang naar het centrum van de filosofische cirkel, de aanvangssitua-
tie van de filosofie, van waaruit de filosofie in haar voorwaarden bepaald is,
wordt door Heidegger dus ingevuld als 'teruggang naar het Dasein', en deze
opdracht verstaat Heidegger in continuYteit met de geschiedenis van de filosofie
die steeds op een of andere wijze terug moet vallen op het subject, de ziel, de

geest of het ik. Daarmee is een eerste antwoord, en een eerste motivatie van dat
antwoord, gegeven op de vraag of de ontologie een ontische grond behoeft en

zo ja, in welk zijnde. De filosofie behoeft noodzakelijk als mogelijkheidsvoor-
waarde de ontische grond die het Dasein is. De filosofie gaat het zijnde altijd
aan vanuit het filosofische denken, en vangt dus altijd aan bij degene die
denkt: Daarmee onderstreept Heidegger de transcendentale kritiek van Kant:
de mogelijkheidsvoorwaarden van de metafysica moeten aan de subjectszijde
gezocht worden. En hierbij is juist de eindigheid van het subject, zijn aangewe-
zen zijn op een 'gegevenheid', constitutief. Deze eindigheid maakt dat het

' "Die Griechen gehen beim Versuch, das Sein aufzuklaren, in dieselbe Richtung wie
Kant. wenn sie auf den 16706 zuruckgehen. t...1 Alle Philosophie. wie immer sie das

Subjekt auffaBt und ins Zentrum der philosophischen Untersuchung stellt, rekurriert bei
der Aufklarung der ontologischen Grundphanomene auf Seele, Geist, BewuBtsein,
Subjekt, Ich. 1...] Der Ruckgang auf das Ich, auf die Seele, auf das BewuBtsein, auf den
Geist und auf das Dasein ist aus bestimmten sachlichen Grunden notwendig." (GrPh,
G.A. 24, 103/4)
1 Vgl. ook Grondin, Kant et le probl&,ne de la philosophie. l'a priori, 163: "...la
question de l'a priori, celle de 1'6tre, nous rabat sur celle de l'homme. La recherche de
r a priori procdde de l'humain et retourne vers lui (...). C'est dire que la conception
heidegglrienne de l'a priori suivra la direction de la m6taphysique kantienne des

intirtts a priori de la raison en s'axant sur les intertts du Dasein."

Ook in later werk zal Heidegger de verbinding Dasein-grond-mens blijven beklemto-
nen. Vgl. BzPh, G.A. 65, §214 (maar dan met de gearticuleerde distantie '...weil man
nicht loskommt von den Vorstellungen eines Menschendinges [Subjekt - Person und

dg!.1...' p. 340)



180

subject uberhaupt een filosofie kan funderen'. Heidegger gaat in zijn terugweg
uit Hegels cirkel - terug van de voltooiing van de filosofie naar haar aanvang -
dus dezelfde weg als zijn neokantiaanse leermeesters: de Schritt zurtick van de

latere Heidegger laat zich hier aanvankelijk onderkennen als een Schritt 'zuriick
zu Kant'l.

c. De cirkel en de uitweg

Heidegger sluit aan bij Kant voorzover het Kant bij fundering gaat om de span-
ning van een teruggang op het subject en een aangewezenheid van het subject
op het hem gegevene: Anderzijds is hiermee nog geen doorbraak gegarandeerd

' KPM. G.A. 3.244: -Was bedeutet der im deutschen Idealismus anhebende Kampf
gegen das 'Ding an sich' anderes als das wachsende Vergessen dessen, was Kant
erk:impfte: daB die innere Mbglichkeit und die Notwendigkeit der Metaphysik, d.h. ihr
Wesen. im Grunde ertragen und erhalten werden durch die ursprunglichere Ausarbei-
tung und verschiirfte Erhaltung des Problems der Endlichkeit?"
Vgl. Hans-Georg Gadamer. 'Kant und die hermeneutische Wendung', in: Gesammelte
We rke 3, Tubingen 1983,216: "Indessen sollte sich Heideggers eigentliche Intention,
die mit seiner Anknupfung an die hermeneutische Problematik der theologischen und
historischen Wissenschaften zusammenging, rasch durchsetzen, und damit auf Uber-
raschende Weise der originare Kant gegen seine spekulativen Fortsetzer zu neuer
Aktualitat erwachen."
O.c. 217: "Was sich unter Berufung auf die Geschichtlichkeit des Daseins bei Heideg-
ger vollzog, war also im letzten Grunde eine radikale Abkehr vom Idealismus."
2 'Vom Wesen des Grundes'. WEG. G.A. 9,133, noot 14: "Ontologische Problematik
hat so wenig mit 'Realismus' zu tun, daB gerade Kant, in und mit seiner transzenden-
talen Fragestellung den ersten entscheidenden Schritt seit Plato und Aristoteles zu einer

''ausdriicklichen Grundlegung der Ontologie vollziehen konnte.
Waarin Heidegger zich met zijn terugkeer op de 'originare Kant' tegenover de neokan-
tianen onderscheidde, is volgens Gadamer, dat de neokantianen Kant fixeerden in zijn
kenkritiek en onvoldoende oog hadden voor de opbouw van een metafysica op het
'factum van de vrijheid' (o.c. 213).
3 Gadamer, o.c. 219: "Auf dem Wege seiner eigenen ontologischen Vertiefung des
lebensphilosophischen Ansatzes und inmitten aller Kritik an der BewuBtseinsphiloso-
phie der Neuzeit entdeckt Heidegger nun plotzlich Kant. Und zwar gerade das an Kant,
was der Neukantianismus und sein phanomenologischer Ausbau verdeckt hatten: die

"
Angewiesenheit auf das Gegebene.
Vg!. KPM, G.A. 3,10: "Grundlegung ist jetzt [bij Kant] Aufhellung des Wesens eines
Verhaltens zum Seienden. darin sich dieses an ihm selbst zeigt, so daB alles Aussagen

"uber es von daher ausweisbar wird.
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op de noodzakelijke circulariteit in het zijnsverstaan: als er in de filosofie een
teruggang op het subject noodzakelijk is - en het subject in deze zin fundament
van alle filosofie is - is de cirkelgang van de filosofie ook een voldongen feit.
Het 'terug naar Kant' is dus nog geen overwinning van de circulariteit van de
filosofie. Dit inzicht staat aan het allereerste begin van Heideggers werkzaam-

heid als oorspronkelijke filosoof. Zijn eerste college als Privatdozent in
Freiburg over het begrip van de filosofie (wintersemester 1919/1920, het zg.
Kriegs,iotse,izester,hij zoekt hier naar een begrip van de filosofie als oerweten-
schap) begint daarmee: "Laatste oorsprongen zijn wezenlijk alleen uit zichzelf
en in zichzelf te begrijpen. Men moet zich de in de idee van de oerwetenschap
zelf gelegen cirkel compromisloos voor de geest houden. Er is daar geen ont-
komen  aan... -1

Ten aanzien van de funderingsvraag neemt Heidegger hier dus meteen de

positie in, die hij in Sein u,id Zeit zal uitwerken als de hermeneutische cirkel: er
is voor de filosofie niet zoiets als een zicht achter de betrokkenheid van haar
eigen zicht. De hermeneutische cirkelstructuur wortelt in de 'ontologische'
cirkelstructuur van het Dasein: dat het het Dasein om het eigen zijn gaat2.

' "Letzte Ursprunge sind wesenhaft nur aus sich selbst und in sich selbst zu begreifen.
Man muB sich den in der Idee der Urwissenschaft selbst gelegenen Zirkel rucksichtslos
vergegenwartigen. Es gibt daraus kein Entrinnen..." (KNS, G.A. 56/57,16)
2 Vgl. SuZ, G.A. 2, 204: "Der 'Zirkel' im Verstehen gehort zur Struktur des Sinnes,
welches Phanomen in der existenzialen Verfassung des Daseins, im auslegenden
Verstehen verwurzelt ist. Seiendes, dem es als In-der-Welt-sein um sein Sein selbst

"geht. hat eine ontologische Zirkelstruktur.
Het accepteren van de cirkels waarin de filosofie uitloopt is voor Heidegger een
accepteren van de authenticiteit van de moderne filosofie als zodanig. Heidegger was
opgevoed in de katholieke filosofie, en de katholieke filosofie van het begin van deze
eeuw werd getekend door anti-modernisme en neothomisme. Voor het neothomisme
was de moderne filosofie als 'criticisme' vooral een aanval op het aristotelisch-thomis-
tische 'realisme'. Een oplossing van het 'realiteitsprobleem' is voor de 'anti-moderne'
filosofie dus van het grootste belang. In 1912 schrijft Heidegger zijn eerste artikel
getiteld 'Das Realitatsproblem in der modernen Philosophie' (FS, G.A. 1, 1-17). In dit
artikel probeert hij aan de problemen van de moderne wijsbegeerte te ontkomen. Hij
steunt daarbij niet zozeer op de thomistische wijsbegeerte als weI op een natuurweten-
schappelijke 'gezonde realiteitszin' (p. 3: in 1912 was Heidegger juist van een theologi-
sche studie overgestapt naar een studie wis- en natuurkunde). Zijn terminologie is
Kantiaans, maar de verwerking van de problematiek filosofisch geheel naYef. Het gaat
bij het realiteitsprobleem om de mogelijkheid van de '...Realisierung, niiherhin die
Setzung und Bestimmung von transsubjektiven Objekten...' (p. 5) Het gaat om de
Realitat der AuBenweit (dus niet om de realiteit van de vormprincipes en/of transcen-

dentalia). Als doel van deze 'realisering' noemt Heidegger vervolgens "...das Gegebe-
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Iedere poging om met een list van de rede aan deze cirkel te ontsnappen moet
mislukken: "De in de idee van een oerwetenschap meegegeven circulariteit van
het zichzelf veronderstellen, van het zichzelf begronden, van het zichzelf aan de
eigen haren uit het moeras (van het natuurlijke leven) trekken (het Munchhau-
sen-probleem van de geest), is geen opgelegde, knap gevonden moeilijkheid,
maar meteen al een uitwerking van een wezenstrek van de filosofie en van de
wezensaard van haar methode, d.w.z. deze moet ons in staat stellen, de schijn-
baar onoverwinnelijke circulariteit op te nemen [attfztdieben], op te nennen

daardoor, dat zij haar direct laat doorzien als noodzakelijk en intrinsiek wetma-
lig \wesensgesetzlicill. "1

ne, Vorgefundene mit Eliminierung der modifizierenden Auffassungsweisen und
Zutaten des erkennenden Subjekts in seinem Ansich zu bestimmen." (p. 12) In het
Kriegsnotseniester neemt Heidegger het realiteitsprobleem opnieuw op (G.A. 56/57,
§16,77-84). Nu analyseert hij het als een probleem dat slechts vanuit de wetenschap en
voor een wetenschappelijke (theoretische) instelling kan verschijnen: "...das [wird] in
Reinheit isoliert. was allein als echtes Datum auffindbar ist, was nicht vom Subjekt
stammt, was nicht von dem seelischen ProzeB gleichsam schopferisch hervorgebracht
wurde, was eine andere Provenienz hat, d.h. aus der AuBenwelt stammt, von ihr
verursacht ist und damit ihre Realitat bekundet." (p. 84/85) Tenslotte wijst hij er in
'Vom Wesen des Grundes' op dat het realiteitsprobleem aan een werkelijke ontologi-
sche vraagstelling niet toekomt: -Dadurch, daB man fur die 'Realitat der AuBenwelt'
eintritt, ist man noch nicht ontologisch orientiert. 'Ontologisch' - in der popular-
philosophischen Bedeutung genommen - meint jedoch - und darin bekundet sich die
heillose Verwirrung - das, was vielmehr ontisch genannt werden muB, d.h. eine
Haltung, die das Seie,ide an ihm selbst sein laBt, was und wie es ist. Aber damit ist noch
kein Priblent des Seins gestellt. geschweige denn das Fundament fur die Mdglichkeit
einer Ontologie gewonnen." (WEG, G.A. 10, 133/34, noot 14) Vgl. ook SuZ §43:
'Dasein, Weltlichkeit und Realitat'
Voor Heideggers ontwikkeling in zijn studietijd, zie bijvoorbeeld: Rudiger Safranski,
Ein Meister aus Deutschland, Munchen/Wenen 1994. Thomas Sheehan. 'Heidegger's
Lehrjahre', in J.C. Sallis e.a. (red.): The Collegium Phaenomenologictim, the first tell
years, 77-139. Thomas O'Meara, 'Heidegger and his origins: theological perspectives.'
Theological Studies 41, 1986,205-227.

1 66Die in der Idee einer Urwissenschaft mitgegebene Zirkelhaftigkeit des sich selbst
Voraussetzens, des sich selbst Begrlindens, des sich selbst am eigenen Schopf aus dem
Sumpf (des naturlichen Lebens) Ziehens (das Munchhausenproblem des Geistes), ist
keine erzwungene, geistreich erkunstelte Schwierigkeit, sondern bereits schon die
Ausprigung eines Wesenscharakteristikums der Philosophie und der Wesensartung
ihrer Methode, d.h. diese muB uns in den Stand setzen, die scheinbar unliberwindliche
Zirkelhaftigkeit aufzuheben, aufzuheben dadurch, daB sie sie als notwendige, wesens-
gesetzliche unmittelbar einsehen laBt." (KNS, G.A. 56/57,16)
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Het beeld van de baron van Munchhausen heeft Schopenhauer gebruikt voor
de formulering van zijn kritiek op het ontologisch godsbewijs, en met name op
het catisa-gui-begrip'. een kritiek die hij laat uitstralen over de moderne filoso-
fie, en met name over de filosofie van Hegel, die hij als cidn groot ontologisch
godsbewijs, en dus als 6/n grote anomalie ziet2. Heidegger draait Schopenhau-
ers kritiek om: Munchhausen is de filosofische werkelijkheid, en degenen die
denken dat zij zomaar van de onmogelijkheid van zijn manoeuvres af kunnen
komen bedienen zich van een list van de rede! Maar nog belangrijker, Heideg-
ger voegt een element toe dat noch door de verdedigers, noch door de critici
van het ontologisch godsbewijs al is ingebracht: de filosofie neemt zelf haar
aanvang en kan in die aanvang uiteindelijk slechts op zichzelf terugvallen, maar
zij neemt haar aanvang vanuit een oorsprongssituatie. Het zichzelf uit het
moeras trekken van Munchhausen is geen creatio ex nihilo: Munchhausen
zweeft niet met zijn paard in een vacuum waarin hij zich op eigen kracht op de
been houdt: hij heeft een herkomst, hij tilt zich ergens uit. Miinchhausen trekt
zich uit een moeras, en dat moeras identificeert Heidegger in dit eerste college
met 'het natuurlijke leven'.

Ik zie af van een uitleg hoe hier filosofie en natuurlijk leven zich verhouden
tot Dasein en hermeneutiek van het Dasein en wend mij meteen tot Sei,z und
Zeit, en wel voor een verheldering van daaruitl. In de termen van Sein und Zeir.

' "...so sehe ich meinerseits in 'causa sui' nur eine contradictio in adiecto, ein Vorher,
was nachher ist, ein freches Machtwort, die unendliche Kausalkette abzuschneiden, ja
ein Analogon zu jenem Osterreicher, der, als er die Agraffe auf seinem festgeschnallten
Tschako zu befestigen nicht hoch genug hinaufreichen konnte, auf den Stuhl stieg. Das
rechte Emblem der 'causa sui' ist Baron Munchhausen, sein im Wasser sinkendes Pferd
mit den Beinen umklammernd und an seinem tiber den Kopf nach vorn geschlagenen
Zopf sich mitsamt dem Pferde in die Hohe ziehend, und darunter gesetzt: 'Causa
sui'."Arthur Schopenhauer, 'Uber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden
Grunde, eine philosophische Abhandlung'; Arthur Schopenhauer stimtliche Werke.
band 3, Stuttgart etc. 1962,28.
2 .6

DaB aber gar ein so durchweg erbiirmlicher Patron wie Hegel, dessen ganzen Philo-
sophasterei eigentlich eine monstrose Amplifikation des ontologischen Beweises war,
diesen gegen Kants Kritik hat verteidigen wollen, ist eine Allianz, deren der ontologi-
sche Beweis selbst sich schamen wlirde, sowenig sonst das Schamen seine Sache ist."

(0.c. 23)
1 De ontwikkelingsgeschiedenis van Heideggers Sein und Zeit is uitvoerig beschreven in
Theodore Kisiels The Genesis of Heidegger's Being and Time, Berkeley etc. 1993.
Over de continuYteit van thematiek tussen het Kriegsnotsemester en Sein und Zeit
schrijft Kisiel (p. 16/17): "The importance of this groundbreaking course, in all its vital
rawness and freshness pointing the way to all of Heidegger, in my view cannot be
overestimated. For here he first clearly identifies and names his subject matter, his
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we vragen naar de herkomst van de theorie, van het theoretische en weten-
schappelijk werkelijkheidsverstaan - waartoe ook de filosofie behoort - uit het
Dasein, en zo naar de mogelijkheidsvoorwaarden van iedere ontologie, en dit
zonder aan de cirkelstructuur die het zijnsverstaan noodzakelijk met zich mee-
brengt te willen ontsnappen. Deze hermeneutische cirkelstructuur van het
Dasein is voor Heidegger precies niet iets dat overwonnen moet worden. Wat
eventueel overwonnen zou moeten worden, wat in ieder geval gekenschetst kan
worden als de vervalstendens van het Dasein, is juist het ontwijken van deze
cirkelstructuur.

Heidegger probeert de scheiding tussen het theoretische subject en de door hem
beschouwde objecten vanuit een oorspronkelijker verbondenheid te begrijpen.
Daarom is de cirkel waar men traditioneel denkt aanvankelijk buiten te staan,
en waar men niet in terecht wil komen. voor Heidegger juist de mogelijkheids-
voorwaarde van alle filosofie'. Dat heeft consequenties voor de invulling die
het Dasein bij Heidegger krijgt. Het Dasein is nog geen van de objecten afge-
scheiden wijsgerig of wetenschappelijk subject. Dit komt tot uitdrukking in
Heideggers definitie 'Dasein is in de wereld zijn'. Het Dasein bestaat altijd al
in een betrokkenheid op dingen, medemensen, natuur, die zij,1 wereld uitmaken:
dingen zijn in eerste instantie gereedschap, zijn dingen 'om iets mee te doen';
mensen zun in eerste instantie medemensen: mensen die samen het Dasein uit-
maken, nog voor ze als individuen verdeeld raken; de ruimte is in eerste instan-
tie de betekenisvolle omgeving waarin het Dasein zich bevindt, nog voor die
ruimte als 'uitgebreidheid' verdeeld kan worden. Dat betekent: in eerste
instantie dient de wereld zich niet aan als een neutrum waarin het Dasein zich
bevindt maar bevindt de wereld zich in het Dasei,1. de wereld is het geheel van
betrekkingen waarin het Dasein zich voltrekt.

De wereld is een geheel van betrekkingen, het gaat er steeds ergens om. Pas
als gevraagd wordt naar het geheel van de 'om-te-betrekkingen', naar de wereld
als geheel, openbaart de betrokkenheid in de wereld zich als de hermeneutische

lifelong topic which. even in those early years, rapidly assumed a series of names: the
primal something, life in and for itself. factic life, the historical I, the situated I, factic
life experience, facticity, Dasein. being. Even though the phrase 'hermeneutics of
facticity' does not surface until 1922, it can well serve to characterize what is already
assuming clear contour in the KNS. namely, Heidegger's lifelong topic of thought and
how it is to be approached."
' SuZ, G.A. 2,274: "Nach der Zertrummerung des ursprunglichen Ph:inomens des In-
der-Welt-seins wird auf dem Grunde des verbleibenden Restes, des isolierten Subjekts,
die Zusammenfugung mit einer 'Welt' durchgefuhrt."
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cirkelgang van het Dasein zelf. Het Dasein is in de wereld nooit van zichzelf
weggeweest. Het laatste 'om te' dat de wereld als geheel uitmaakt is niet meer
in een betrokkenheid op iets anders uit te drukken. De betrekkingen die de
wereld constitueren wijzen in laatste instantie naar het Dasein terug. Het gaat in
de wereld om het Dasein dat het 'omwille van' dat de wereld beheerst samen-
vat'. In laatste instantie wordt het Dasein gekenmerkt door zel fbetrokkenheid.

Het Dasein heeft in de wijze waarop het zichzelf in de wereld en uit de
wereld verstaat een cirkelstructuur. Het Dasein wijst in zijn om-te-betrekkingen
wezenlijk niet buiten zichzelf. Maar wat betekent dat als we vanuit het Dasein
vragen naar het zijn? Is het zijn niet juist datgene wat het Dasein transcendeert,
en dat aldus de zelfbetrokkenheid van het Dasein doorbreekt? Wat is het zijn
voor het Dasein? Principieel dient het zijn zich aan als zin, als waarheid, als
fundering: "En als we naar de zin van zijn vragen, dan wordt het onderzoek niet

diepzinnig en spint het niets uit dat nog achter het zijn staat, maar vraagt naar
9,2

het zijn zelf, voorzover het binnen het begripsvermogen van het Dasein valt.
De vraag naar zin van zijn betekent juist de vraag naar het zijn voorzover het in
het Dasein altijd al verstaan is. Juist zo is het zijn funderend. Dus zit er achter

de zin van zijn die in het Dasein verstaan is, niet nog eens een fundering die
zich hieraan onttrekt: "De zin van zijn kan nooit in tegenspraak gebracht wor-
den tot het zijnde of tot het zijn als dragende 'grond' van het zijnde, omdat
'grond' alleen maar als zin toegankelijk wordt, zelfs al is het als afgrond van de
zinloosheid.'.3 In deze belangrijke tekst zien we dat voor de vroege Heidegger
de wijsgerige funderingsvraag uiteindelijk op een hermeneutische bodem rust:
alle fundering gaat uiteindelijk terug op het zijnsverstaan van het Dasein, op de
zin waarin het Dasein het zijn verstaat. Fundering in de betekenis van het zoe-
ken naar een ontische grond of een ontologische grond, blijft hiertegenover
secundair.

' "Die Bewandtnisganzheit selbst aber geht letztlich auf ein Wozu zuruck, bei dem es
keine Bewandtnis mehr hat, was selbst nicht Seiendes ist in der Seinsart des Zuhande-

nen innerhalb einer Welt, sondern Seiendes, dessen Sein als In-der-Welt-sein bestimmt
ist, zu dessen Seinsverfassung Weltlichkeit selbst gehort. Dieses primare Wozu ist kein
Dazu als mogliches Wobei einer Bewandtnis. Das primare 'Wozu' ist ein Worum-
willen. Das 'Umwillen' betrifft aber immer das Sein des Dasei,is, dem es in seinem
Sein wesenhaft um dieses Sein selbst geht. (0.c. 112/13)
1 "Und wenn wir nach dem Sinn von Sein fragen, dann wird die Untersuchung nicht
tiefsinnig und ergrubelt nichts, was hinter dem Sein steht, sondern fragt nach ihm
selbst, sofern es in die Verstandlichkeit des Daseins hereinsteht." (O.c. 202)
3 "Der Sinn von Sein kann nie in Gegensatz gebracht werden zum Seienden oder zum
Sein als tragenden 'Grund' des Seienden, weil 'Grund' nur als Sinn zug:inglich wird,
und sei er selbst der Abgrund der Sinnlosigkeit." (lbidem)
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Het Dasein is de mogelijkheidsvoorwaarde van alle ontologieen omdat het

de zin van zijn kan verstaan; het verstaan van de zin van het zijn bestaat slechts

op de wijze van het 'betrokken zijn', van het 'in de wereld zijn'. Bijgevolg is
een neutraal uitgangspunt voor de filosofie een anomalie. Het ingaan in de cir-
kel van het zijnsverstaan van het Dasein is de toegang tot een verstaan van de
zin van zijn, d.w.z. tot het fundament van de filosofie als zodanig. Juist betrok-
kenheid, niet de onbetrokkenheid (de 'objectiviteit') fundeert. De 'hermeneuti-
sche cirkel' ontleent de metafoor van de 'cirkel' aan de zogenaamde cirkel in
het bewijs. Voor Heidegger is ddze cirkel geen probleem, omdat 'de zin van
zijn' niets bewijst: "Een 'cirkel in het bewijs' kan in de vraagstelling naar de
zin van het zijn uberhaupt niet gelegen zijn, omdat het in de beantwoording van
de vraag niet om een afleidende begronding maar om een aanduidende grond-
vrijlegging gaat."' Heidegger onderscheidt tussen een afgeleide fundering
tegenover een 'atifveise,ide', 'aanduidende vrijlegging van grond'. Hoe een
analyse van het Dasein 'aanduidend een grond vrij legt', en of c.q. op welke

wijze dit fundament oorspronkelijker is dan 'afleidende begronding', moet uit
de analyse van het Dasein zelf blijken (§4).

i "Ein 'Zirkel im Beweis' kann in der Fragestellung nach dem Sinn des Seins Uberhaupt
nicht liegen, weil es in der Beantwortung der Frage nicht um eine ableitende Begrun-
dung, sondern um aufweisende Grund-Freilegung geht." (0.c. 11)
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§2. Het primaat van het Dasein

In deze paragraaf gaat het om een verdere uitwerking van de vraag waarom het
Dasein als noodzakelijk fundament van de filosofie in aanmerking genomen
moet worden. Heidegger noemt Sei,i  u,id  Zeit  een fundamentaal-ontologie.
Zoals gezegd betekent voor hem de term fundamentaal-ontologie niet een
buiten de ontologie staande voorbereiding maar gaat het om een grondlegging
van de ontologie die wezenlijk tot de ontologie zelf behoort (hoofdstuk  1, §3).
Ontologie, de vraag naar het zijn, vraagt om een toegang. De zijnsvraag moet
vrij gelegd, mogelijk gemaakt worden. De concentratie op het Dasein als moge-
lijkheidsvoorwaarde van alle ontologie komt vanuit de vraag zelf (ontologie) en
vanuit de met deze vraag samenhangende methode (fenomenologie) naar voren.
Deze verbondenheid is geconcentreerd te vinden in het begrip van filosofie als
een zelfuitleg van het Dasein (hermeneutiek). Daarmee zijn de drie thema's van
deze paragraaf gegeven.

a. Het ontologisch primaat van het Dasein

' Filosofie is universele fenomenologische ontologie die haar uitgang neemt in
de hermeneutiek van het Dasein.' Filosofie is ontologie: ontologie betekent hier
in eerste instantie de vraag naar de zijnden als zodanig, in hun meest fundamen-
tele constitutie. Deze vraagstelling krijgt de filosofie overgeleverd door de
wetenschappen, filosofie fundeert de overige wetenschappen. Hierin sluit Hei-
degger aan bij de probleemstelling zoals die aan het begin van de twintigste
eeuw gegeven was. Terwijl de natuurwetenschappen aan zekerheid en gezag
wonnen door de vastheid van hun mathematische grondslag, hun empirische
methode en hun resultaat, bleven de zogenaamde geesteswetenschappen, en met
name de filosofie, de onttroonde koningin der wetenschappen, aan het succes
van de natuurwetenschappen gemeten, achter. Naar haar eigen pretentie zou de
filosofie ten aanzien van de overige wetenschappen funderend moeten zijn.
Feitelijk werden steeds weer pogingen ondernomen om de filosofie aan de maat
van de natuurwetenschappen te meten of zelfs de filosofie op een natuurweten-
schappelijke bodem te stellen.

Het eerste - het meten aan de maat van de wetenschappelijkheid van de
natuurwetenschappen - is op een of andere wijze in bijna alle filosofie van die
tijd tot op heden aan te wijzen. Het laatste, het funderen van de filosofie op een
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natuurwetenschappelijk fundament, vond aan het begin van de twintigste eeuw
met name plaats langs wege van de psychologie. Is de menselijke geest eenmaal
tot object van de psychologische wetenschap geworden, dan staat immers ook

de weg open om geesteswetenschappen - de zaak bij het woord genomen - als
produkt van de geest wetenschappelijk te bestuderen en te begrijpen. En het feit
valt niet weg te nemen, niet voor wie kritisch ten aanzien van zijn eigen denken
wil staan, dat alle filosofie steeds aan het menselijk begrip gebonden en daar-
door beperkt is, of men dit nu omschrijft zoals hier met begrip, of met geest,
zijnsverstaan of bewustzijn. Husserl omschrijft de problematiek zo: "Ieder soort

object, dat object van een verstandige rede, van een voorwetenschappelijke en
dan van een wetenschappelijke kennis wil zijn, moet zich in het kenvermogen,
dus in het bewustzijn zelf, gewaar laten worden en zich, naar de zin van het
kenvermogen, tot gegeven laten maken."' Husserl wijst de psychologie als

'grondwetenschap' af, maar slechts omdat de psychologie precies op die weten-

schappelijkheid stoelt die zij zou moeten funderen. De uitgangspositie - en in
die zin voorwaarde en fundament - van de filosofie en overigens alle weten-
schappen bij het denkend subject onderschrijft hij. Het is echter de filosofie en
niet de psychologie die dit subject tot thema van haar onderzoek maakt, en wel
de filosofie als fenomenologie.

Omdat de psychologie een natuurwetenschappelijk uitgangspunt heeft deelt
zij in de vooronderstellingen die de natuurwetenschappen leiden. De natuur-

wetenschappen gaan uit van een voorgegeven zijnde, dat als zodanig niet in zijn
zijn ondervraagd wordt maar eenvoudig gegeven is. Deze systematisch door-
gevoerde onnadenkendheid wordt door de psychologie overgedragen op de
menselijke geest. Ook de menselijke geest wordt voorgesteld als een eenvoudig
gegeven zijnde dat als zodanig bestudeerd kan worden. Het is deze benade-

ringswijze - door Husserl naturalisme genoemd - die voor de psychologie de
weg afsluit naar een studie van het bewustzijn als zodanig en dOs naar de fun-
damenten van de wetenschap, en het is in de leemte die hier door de weten-
schappen gelaten wordt dat de filosofie als fenomenologie moet treden.

Bepaalde aspecten van deze probleemstelling heeft Heidegger overgenomen.
De voorrang van de zijnsvraag wordt uitgelegd vanuit de voorrang van de

'
"Jede Gegenstandsart. die Objekt einer vernunftigen Rede, einer vorwissenschaftli-

chen und dann wissenschaftlichen Erkenntnis sein soll, muB sich in der Erkenntnis, also
im BewuBtsein selbst, bekunden und sich, dem Sinne aller Erkenntnis gemliB, zur Gege-
benheit bringen lassen." (Edmund Husserl, 'Philosophie als strenge Wissenschaft', in:
Husserliana, Edmund Husser! Gesam,nelte Werke, band 25, Aufsatze und Vortrage
(1911-1921), Dordrecht 1987,16)
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filosofie op de andere wetenschappen, en deze voorrang wordt ook door Hei-
degger uitgelegd vanuit de fundering die de filosofie aan de wetenschappen
biedt. Heidegger laat deze voorrang van binnenuit, uit de wetenschappen zelf
opkomen. De eigenlijke wetenschappelijke vooruitgang ligt niet in de resultaten
van die wetenschap, maar in de omgekeerde bewegingsrichting, namelijk in een
herziening van haar grondbegrippen'. Ook hier, net als bij het wetenschappelij-
ke resultaat, wijst de wetenschap buiten zichzelf. De wetenschap wint haar
grondbegrippen uit een voorwetenschappelijke ervaring. Heidegger ziet zijn
eigen tijd - wat betreft dit wetenschappelijke grondslagenonderzoek - als een
buitengewoon vruchtbare tijd, een tijd die de tendens heeft het onderzoek naar
nieuwe fundamenten te verleggen. Hij verwijst hier naar ontwikkelingen in de
wiskunde, natuurkunde, biologie, geschiedenis en theologie2. Een wetenschap
wint haar grondbegrippen uit het gebied dat zij bestudeert. Dit oorspronkelijk
winnen van de grondbegrippen die voor een wetenschap leidend zijn gaat aan
de betreffende wetenschap vooraf: "...een dergelijke vooruitlopend en grondbe-
grippen scheppend onderzoek betekent niets anders dan de uitleg van het zijnde
m.b.t. de constitutie van zijn zun 9,3

1"Die eigentliche 'Bewegung' der Wissenschaften spielt sich ab in der mehr oder min-
der radikalen und ihr selbst nicht durchsichtigen Revision der Grundbegriffe. Das Ni-
veau einer Wissenschaft bestimmt sich daraus, wie weit sie einer Krisis ihrer Grund-
begriffefahig ist." (SuZ, G.A. 2,13)
Vgl. ook 'Vom Wesen des Grundes', WEG, G.A. 9,133: "Die Grundbegriffe der
heutigen Wissenschaft enthalten weder schon die 'eigentlichen' ontologischen Begriffe
des Seins des betreffenden Seienden, noch lassen sich diese lediglich durch eine 'pas-
sende' Erweiterung jener gewinnen. Vielmehr mussen die ursprunglichen ontologischen
Begriffe vor aller wissenschaftlichen Grundbegriffsdefinition gewonnen werden, so daB
von ihnen aus allererst abschatzbar wird, in welcher einschrankenden und je aus einem
bestimmten Blickpunkt umgrenzenden Weise die Grundbegriffe der Wissenschaften

"das in den rein ontologischen Begriffen faBbare Sein treffen.
2 SuZ, G.A. 2,12-14. Voor de theologie gaat het om een nieuwe fundering vanuit het
geloof - in het spoor van Luther: "Die Theologie sucht nach einer ursprunglicheren, aus
dem Sinn des Glaubens selbst vorgezeichneten und innerhalb seiner verbleibenden
Auslegung des Seins des Menschen zu Gott. Sie beginnt langsam die Einsicht Luthers
wieder zu verstehen, daB ihre dogmatische Systematik auf einem 'Fundament' ruht, das
nicht einem pri mar glaubenden Fragen entwachsen ist und dessen Begrifflichkeit fur die
theologische Problematik nicht nur nicht zureicht, sondern sie verdeckt und verzerrt. "

(SuZ, G.A. 2,13/14)
'"...solche vorgangige und Grundbegriffe schopfende Forschung [bedeutet] nichts
anderes als Auslegung dieses Seienden auf die Grundverfassung seines Seins." (0.c. 2,
14)
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Het vragen van de wetenschappen naar een wetenschappelijk object, een
zijnde, noemt Heidegger een 'ontische vraagstelling'. Het bevragen  van  het
zijnde op zijn fundamentele constitutie om zo de voor een wetenschap leidende
begrippen te ontwikkelen is een oorspronkelijker vragen dan het 'ontische

vragen' van de wetenschappen. Heidegger noemt dit vragen naar de fundamen-
tele constitutie van het zijnde een 'ontologische vraagstelling'. Binnen de geci-
teerde definitie speelt zich hier, in het bereik van de wetenschappelijke grond-
begrippen, dus de filosofie af: Heidegger verwijst naar Plato en Kant. Vervol-
gens: "Ontologisch vragen is weliswaar tegenover het ontische vragen van de

wetenschappen oorspronkelijker. Het blijft echter zelf naYef en ondoorzichtig
als het in het nagaan van het zijn van het zijnde de zin van zijn uberhaupt
onbesproken laat. Filosofie is ontologie' houdt dus in dat de filosofie in de-1  4

vraag naar de constitutie van de zijnden gebonden is aan een voorvraag. Filo-
sofie is zelf maar onder een bepaalde voorwaarde mogelijk. De zij,isvraag komt
op - niet als ontische vraag en niet als behorend tot de 'ontologieen' die de
wetenschappen funderen, maar als een a priori dat mogelijkheidsvoorwaarde is
van beide2.

Van hieruit kan de betekenis van Heideggers uitspraak dat filosofie ontolo-
gie is beter in de context van het geheel van zijn definitie van filosofie geplaatst
worden: filosofie is ontologie. e„ dits behoeft filosofie een leidraad vanuit een

zijnsverstaan. Dit zijnsverstaan kan worden gelokaliseerd in het Dasein. Omdat
de leidraad van de filosofie in het Dasein vastgeknoopt is, en moet zijn, daarom
'heeft de filosofie ook een ontisch fundament nodig'. De zijnsvraag is verbon-
den aan het zijnde dat wijzelf zijn, wij die de vraag stellen. Vanuit ons eigen
Dasei,1 is de zijnsvraag voor ons mogelijk en noodzakelijk. Het Dasein vormt
dus zelf het ontische fundament van de zijnsvraag.

De zijnsvraag is niet alleen mogelijkheidsvoorwaarde van alle ontologieen
als een aan alle ontologieen immanent a priori, maar ook voorzover de zijns-
vraag geYncorporeerd is in het Dasein, het Dasein dat als zij,ide aan alle ontolo-

gieen ten grondslag ligt: "De ontologieen die zijnden van een andere soort dan
het Dasein tot thema hebben, zijn in de ontische structuur van het Dasein zelf
gefundeerd en gemotiveerd. Deze structuur heeft de bepaaldheid van een

1„
Ontologisches Fragen ist zwar gegenuber dem ontischen Fragen der positiven Wis-

senschaften ursprunglicher. Es bleibt aber selbst naiv und undurchsichtig, wenn seine

Nachforschungen nach dem Sein des Seienden den Sinn von Sein Uberhaupt unerortert
lassen." (0.c. 15)
2 "Die Seinsfrage zielt daher auf eine apriorische Bedingung der MOglichkeit nicht nur
der Wissenschaften I...], sondern auf die Bedingung der Moglichkeit der vor den
ontischen Wissenschaften liegenden und sie fundierenden Ontologien selbst." (Ibidem)
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voorontologisch zijnsverstaan in zich. Daarom moet defundamentaalontologie,
waaruit alle andere ontologieen pas kunnen ontspringen, in de existentiale ana-
lytiek van het Dasein gezocht worden."' Zo is dus de leidraad van de filosofie
aan dat zijnde vastgemaakt waaraan hij ontspringt.

Waarom die draad ook naar het Dasein terugvoert, dat blijkt uit een herme-
neutiek van het Dasein, en wel uit het feit dat het het Dasein 'in zijn zijn
wezenlijk om dit zijn zelf gaat'. Daarover later. Nu is eerst nog van belang hoe
de zijnsvraag zich als mogelijkheidsvoorwaarde van alle ontologieen toont.
Daarvoor moet ingegaan worden op de weg die de filosofie als ontologie moet
bewandelen, de fenomenologie.

b. Het fenomenologisch primaat van het Dasein

De filosofie is fenomenologische ontologie. Het fenomenologie-begrip is een
methode-begripz. Vanuit de methode wordt opnieuw de noodzakelijkheid van
de zijnsvraag voor de filosofie onderstreept. Tegelijk hangt ook de noodzake-
lijkheid van de fenomenologie als methode aan de inhoudelijke bepaling van de
filosofie als ontologie. Omdht de filosofie fenomenologie is 1) richt zij zich op
het zijn, is het zijn noodzakelijk haar thema, en 2) wordt zij voltrokken als een
hermeneutiek van het Dasein.

Het begrip fenomeen - afgeleid van het Griekse (palvot.lai - kan worden uit-
gelegd als 'verschijning'. Het woord 'verschijning' suggereert een achter de
verschijning stekend substantieel zijn, een 'Ding an sich' dat verschijnt. Vanuit
deze interpretatie zou fenomenologie een wetenschap kunnen zijn die zich be-
perkt tot wat aan de mens verschijnt, en de metafysische vraag naar het eigen

zijn van de dingen laat liggen - zij het als een vraag voor de metafysica waar-

1 66Das Dasein hat (...) Vorrang als ontisch-ontologische Bedingung der Moglichkeit
aller Ontologien. Das Dasein hat sich (...) als das vor allem anderen Seienden ontolo-
gisch primar zu Befragende erwiesen." (0.c. 18) En wei omdat "Die Ontologien, die
Seiendes von nicht daseinsm:iBigem Seinscharakter zum Thema haben, (...) in der
ontischen Struktur des Daseins selbst fundiert und motiviert [sind], die die Bestimmt-
heit eines vorontologischen Seinsverstandnisses in sich begreift. Daher muB die Funda-
nientalontologie, aus der alle andern erst entspringen konnen, in der existenziaten Ana-
lytik des Daseins gesucht werden." (Ibidem)
2 "Der Ausdruck 'Phi:nomenologie' bedeutet primar einen Methodenbegriff." (0.c. 2,
37, vgl. 46) Vgl. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Der Begriff der  Phanomenologie
bei Heidegger und Husserl, Frankfurt a.M.  1981  12.
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van zij zich dan onderscheidt, zij het als een onmogelijke vraag. Dit bedoelt

Heidegger nfet met fenomenologie. Heidegger onderzoekt het fenomeen als
'het zich tonende': "...wat in de verschijningen, in het vulgair begrepen feno-
meen, zich steeds vooraf en onderwijl, hoewel niet thematisch, al toont, kan
thematisch tot zich tonen gebracht worden, en dit zich-zo-aan-zich-zelf-tonende
(vormen van de aanschouwing) zijn de fenomenen van de fenomenologie.

9,1

De fenomenologie is een X6yog van de (paivOKEva. Het woord '16709'
voegt hier weinig toe aan de met het woord '(paivaBEVOV' gewonnen probleem-
stelling. De primaire functie van de 16yog is het 6,[0(faiveoual, het tot 'zich
tonen' brengen van de fenomenen. Het duidt op een zekere explicitering, maar
hier wil Heidegger een al te nadrukkelijke inmenging van woorden als oordeel,
waarheid, ratio, rede, spraak enz. voorlopig nog weghouden en de nadruk voor-
al leggen op het fenomeen zelf dat zich in de X6706 toont2. Maar als een feno-
menologische methode vooral een methode is die 'het zichzelf tonende' tot
'zich tonen' wil brengen, wat is dan de toegevoegde waarde van de fenomeno-
logie? Het 'zich tonende' toont zich toch, dus waarover kan het in de fenome-
nologie anders gaan dan om de interpretatie van de verschijning - waarvan

Heidegger zegt dat het daar precies niet over gaat? Uit de oplossing van dit
probleem laat Heidegger het noodzakelijke thema van de fenomenologie ont-
springen: het zijn.

Vanuit de formele definitie kan alles nog voorwerp zijn van een fenomeno-
logisch onderzoeki Maar wanneer vanuit de definitie naar een voorwerp van
studie wordt gezocht dat ook inhoudelijk zinvol als fenomeen begrepen kan
worden, dan blijkt dat alleen het zijn fenomeen in eigenlijke zin kan heten. Wil

' "...was in den Erscheinungen, dem vulgar verstandenen Phanomen, je vorgangig und
mitgangig, obzwar unthematisch. sich schon zeigt, kann thematisch zum Sichzeigen
gebracht werden, und dieses Sich-so-an-ihm-selbst-zeigende ('Formen der Anschau-
ung') sind Phiinomene der Phanomenologie." (SuZ, G.A. 2,42)

Und weil die Funktion des 1670& im schlichten Sehenlassen von etwas liegt, im
Vernehmentassen des Seienden, kann X6706 Vernunft bedeuten. Und weil wiederum
16704 gebraucht wird nicht nur in der Bedeutung von XiyEiv, sondern zugleich in der
von XE76BEVOV, das Aufgezeigte als solches, und weil dieses nichts anderes ist als das
157[Oxeillevov. was fur jedes zugehende Ansprechen und Besprechen je schon als vor-
handen zum Grunde liegt, besagt X6yog qua Xey611£vov Grund, ratio. Und well schlieB-
lich X6701 qua XEyollevov auch bedeuten kann: das als etwas Angesprochene, was in
seiner Beziehung zu etwas sichtbar geworden ist, in seiner 'Bezogenheit', erhalt X6yog
die Bedeutung von Beziehung und Verhaltnis." (0.c. 45/46)
3 66Formal berechtigt die Bedeutung des formalen und vulgaren Phanomenbegriffes
dazu. jede Aufweisung von Seiendem, so wie es sich an ihm selbst zeigt, Phanomeno-
logie zu nennen." (0.c. 47)
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de fenomenologie enige zin hebben, dan zal zij haar toepassing moeten vinden
- Heidegger noemt dit: 'ge-ontformaliseerd moeten worden' - waar het zich
tonende niet onmiddellijk evident is, zonder dat het gaat om een Ding an sich,
een zijnde achter de verschijning': "Met betrekking waartoe moet het formele
fenomeenbegrip tot een fenomenologisch fenomeenbegrip ge-ontformaliseerd
worden, en hoe onderscheidt zich dit begrip van het vulgaire? Wat is naar zijn
eigen wezen noodzakelijk thema van een uitdrukkelijke aanduiding? Duidelijk
iets dat zich in eerste instantie en meestal juist niet toont, dat tegenover datgene
wat zich in eerste instantie en meestal toont verborgen is, maar dat tegelijk iets
is, dat wezenlijk eigen is aan datgene wat zich in eerste instantie en meestal

toont, en wel zo dat het zijn zin en grond uitmaakt. „2

Zin en 'grond' van de dingen die zich in eerste instantie en meestal tonen is
het zijn. Fenomenologie als methode vindt dus, wanneer men tot een juist in-
zicht komt in wat een 'fenomeen' is, wat 'zich tonen' impliceert, noodzakelijk
haar toepassing in de zijnsvraag. En omgekeerd eist de zijnsvraag de feno-
menologische methode noodzakelijk voor zich op. Het zijn is immers niet iets
achter de zijnden, maar kan tegelijk niet als een eigenschap aan de zijnden
waargenomen worden. Het zal als het zich tonende (de zin en 'grond') aan de
zijnden onttrokken moeten worden: "Ontologie is alleen als fe,zomenologie
mogelijk. llet fenomenologische begrip van fenomeen bedoelt als het zich-
tonende het zijn van het zijnde, zijn zin, zijn modificaties en derivaten. En het
zich-tonen is niet vrijblijvend en ook niet zo iets als verschijnen. Het zijn van
het zijnde kan al helemaal nooit iets zijn, 'waarachter' nog iets staat, 'dat niet

„.1verschijnt.     Het zijn is het zich tonende voorzover de zijnden altijd al in een
leidende zin gegeven zijn. Toch is die zin van het zijn niet het evidente, niet het

'

Want: "Erscheinung als Erscheinung 'von etwas' besagt (...) gerade nicht: sich selbst
zeigen, sondern das Sichmelden von etwas, das sich nicht zeigt, durch etwas, was sich
zeigt. Erscheinen ist ein Sich-nicht-zeigen". (0.c. 2,39)
2 "Mit Rticksicht worauf muB nun der formale Phanomenbegriff zum phanomenologi-
schen entformalisiert werden, und wie unterscheidet sich dieser vom vulgaren? [...] Was
ist seinem Wesen nach ,tobiendig Thema einer ausdrucklichen Aufweisung? Offenbar
solches, was sich zunachst und zumeist gerade nicht zeigt, was gegenuber dem, was
sich zunachst und zumeist zeigt, verborgen ist. aber zugleich etwas ist, was wesenhaft
zu dem, was sich zunachst und zumeist zeigt, gehort, so zwar, daB es seinen Sinn und
Grund ausmacht." (0.c. 47)
3„

Ontologie ist nur als Phanomenologie moglich. Der phanomenologische Begriff von
Phanomen meint als das Sichzeigende das Sein des Seienden, seinen Sinn, seine Modi-
fikationen und Derivate. Und das Sichzeigen ist kein beliebiges noch gar so etwas wie
Erscheinen. Das Sein des Seienden kann am wenigsten je so etwas sein, 'dahinter' noch
etwas steht, 'was nicht erscheint'." (0.c. 48)
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eerst maar het laatst inzichtelijk. Dit komt niet omdat hij te ver van het Dasein
afstaat, maarjuist omdat deze zin van het zijn het Dasein te dicht op de huid
zit: het is de constituent van het Dasein zelf.

De filosofie kan het zijn niet thematiseren zonder langs een of andere weg
een toegang gevonden te hebben. 'Zijn' is maar toegankelijk vanuit de zijnden.
De fenomenologische ontologie moet haar zijnsbegrip dus vanuit de zijnden
winnen. Hier wordt het zojuist gewonnen standpunt weer teruggedraaid. Hei-
deggers fenomenologiebegrip - fenomeen als het 'zich-tonende', het zijn -
wordt terugverwezen naar het vulgaire fenomeen-begrip: "Omdat fenomeen,
begrepen in een fenomenologische zin, altijd alleen maar dat is wat zijn uit-
maakt, zijn echter altijd zijn van zijnde is, is er voor een vrijleggen van het zijn
eerst een juist naar voren halen van het zijnde zelf nodig. Dit moet zich ook
weer via de bij zijn eigen aard horende toegangsweg tonen. En zo wordt het
vulgaire fenomeenbegrip fenomenologisch relevant. De voorbereidende opgave
van een 'fenomenologische' verzekering van het exemplarische zijnde als ver-
trekpunt voor de eigenlijke analytiek is altijd al vanuit het doel van die analy-
tiek voorgegeven."' De fenomenologie moet van een exemplarisch zijnde uit-
gaan. Ditzelfde thema signaleert ook Walter Schulz, maar dan als een 'duide-
lijke afwijzing van alle metafysica van het verleden':  dat de metafysica er
volgens Heidegger nooit in geslaagd is de vraag naar het zijnde in zijn geheel
anders te stellen, dan door een bepaald zijnde als exempel voor alle zijnden te
nemeni. We zien echter dat Heidegger hierin een noodzakelijkheid ziet, niet

1 66Weil Phanomen im phtinomenologischen Verstande immer nur das ist, was Sein
ausmacht, Sein aber je Sein von Seiendem ist, bedarf es fur das Absehen auf eine
Freilegung des Seins zuvor einer rechten Beibringung des Seienden selbst. Dieses muB
sich gleichfalls in der ihm genuin zugehorigen Zugangsart zeigen. Und so wird der vul-
gbre Phbnomenbegriff phanomenologisch relevant. Die Voraufgabe einer 'phanomeno-
logischen' Sicherung des exemplarischen Seienden als Ausgang fur die eigentliche
Analytik ist immer schon aus dem Ziel dieser vorgezeichnet." (O.c. 49/50)
2 Walter Schulz, Der Gott der neuzeitlichen Metaphysik, 41: "Diese Ialle bisherigel
Metaphysik hat, wie Heidegger immer wieder betont, die metaphysische Frage nach
dem Seienden im Ganzen nicht anders zu fragen verstanden, als daB sie ein bestimmtes
Seiendes als exemplarischen MaBstab alles Seienden ansetzte. An diesem vorbildlich
Seienden sollten die Seinscharaktere uberhaupt abgelesen werden." Vervolgens stelt
Schulz verschillende historische invullingen van dit exemplarische zijnde aan de orde:
God, de absolute geest, de mens. Hij gaat verder: "Diese Unterschiede mogen bedeut-
sam sein, aber ihrer Struktur nach geschieht in ihnen dasselbe: ein Seiendes wird
gesucht, das grundend fur alles andere ist." Hier zijn we inderdaad bij de kern van het
probleem. Het is echter de vraag of Heideggers 'Fundamentalontologie' van deze
structuur uitgezonderd is. Schulz: "Eben diesen Grundcharakter der Metaphysik will
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alleen voor de metafysica vall het verleden, maar bovendien ook voor de feno-
menologie van het hede,1. Het geschilpunt met de traditie betreft welk zijnde als

exemplarisch zijnde moet gelden.
Als 'fenomenoloog' sluit Heidegger aan bij Husserl, en in een breder ver-

band bij de door Husserl geYnstigeerde filosofische stroming die in de fenome-
nologie een methode zag om niet alleen aan de filosofie een wetenschappelijk
statuut te geven, maar om bovendien het wetenschappelijk statuut van de ove-
rige wetenschappen te funderen. Maar Heidegger neemt tegelijk ook een dis-
tantie ten opzichte van Husserl. Ook bij Husserl gaf de concrete voltrekking
van de fenomenologie aan de fenomenologie een inhoudelijke bepaling mee die
boven haar methode-begrip uitging. De fenomenologie spitste zich toe op een
studie naar het intentionele bewustzijn'. Heidegger beklemtoont echter de waar-
de van de fenomenologie als methode, eerder dan als filosofische richting. Als
methode is de fenomenologie vooral mogelijkheid, een mogelijkheid die aan
nieuwe onderzoekingen de ruimte moet geven. Heidegger herneemt zo een
zekere vrijheid tegenover de weg die de fenomenologie, wat betreft het object
van haar analyses, onder invloed van Husserl was ingeslagen2. Vervolgens
krijgt vanuit de 'ontformalisering', d.w.z. de concrete aanwending van de feno-
menologie bij Heidegger, de fenomenologie opnieuw een inhoudelijke bepaald-
heid, en opnieuw een inhoudelijke bepaaldheid die met de methode bijna dwin-
gend is gegeven: de fenomenologie heeft als noodzakelijk thema de zijnsvraag.
En de zijnsvraag dicteert welk zijnde in eerste instantie aan een fenomenologi-
sche studie onderworpen zal moeten worden: het zijnde waarin het zijn tot 'een
zich tonen' gebracht kan worden - het Dasein.

Heidegger in Frage stellen. Wer aber etwas in Frage stellt, muB uber das in Frage zu
Stellende hinauskommen." Mijns inziens is de leidende structuur die Heidegger in de
filosofie aanwijst, en die door Schulz zeer scherp samengevat wordt, juist gefundeerd in
de hermeneutiek van het Dasein zelf. Ook bij Heidegger is een exemplarisch zijnde
maatgevend voor alle ontologie, en wei het Dasein.
' F.-W. von Herrmann, Der Begriff der Phanomenologie bei Heidegger und Husserl,
13: "...das ichliche BewuBtseinsleben mit seinen intentional verfaBten Erlebnissen, das
schien fortan [vanuit Husserl gedacht] der selbstverstandliche und einzige Gegenstand
der phdnomenologischen Philosophie zu sein."
2 "Die Erlauterungen des Vorbegriffes der Phanomenologie zeigen an, das ihr Wesent-
liches nicht darin liegt, als philosophische 'Richtung' wirklich zu sein. Hoher als die
Wirklichkeit steht die MOglichkeit. Das Verstandnis der Phanomenologie liegt einzig im
Ergreifen ihrer als Moglichkeit." (SuZ, G.A. 2,51/52)
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c. Hermeneutiek

'Filosofie is u,ziversele fenomenologische ontologie'.  Wat betekent hier uni-
versaliteit? Universaliteit is niet 66n van Heideggers meest favoriete thema's.
Het doet eerder denken aan een humanistisch ideaal. Heidegger werkt het
thema van de universaliteit in Sein und Zeit ook niet verder uit. Toch is het niet
zonder belang in zijn definitie van filosofie. Heideggers fenomenologische
analyse beoogt de ontologie te herorienteren door haar terug te voeren naar de
bron waaraan zij in eerste instantie ontsprongen is. Vanuit deze aanvang zou de
filosofie - ongeacht het feit dat zij in de filosofie van Hegel in zekere zin tot
voleinding gekomen is - nog steeds de mogelijkheid open houden opnieuw te
beginnen.

Het Dasei,1 is de centrale term waarmee Heidegger het richtpunt van zijn
analyse aanduidt. Bij een analyse van het Dasein schijnt het te gaan om de
concretisering van deze oorsprong van alle ontologieen, maar in feite blijft
Heideggers analyse van het Dasein algemeen en formeel. Daarin zouden we de
universaliteit van de analyses van Sein und Zeit kunnen zien. Het gaat om een
benaderingswijze die het Dasein in zijn grondstructuren aangeeft, grondstructu-
ren die - als ' Existenzialen'  - de pretentie hebben tot het Dasein als zodanig te
behoren, dus ongeacht of het hier om een Afrikaans of een Europees, om een
twintigste-eeuws of een dertiende-eeuws Dasein gaat. Het is een be.:aderings-
wijze die probeert aan te geven welke de basiselementen zijn die de mogelijk-
heidsvoorwaarde uitmaken van welke feitelijkheid van het leven dan ook'.

Wil het Dasein in zijn oorspronkelijkheid benaderd worden, als oorsprong
van de ontologieen, dan moet het precies niet behandeld worden als object van

1"Die eigentumliche Neutratitat des Titels 'das Dasein' ist wesentlich, weil die
Interpretation dieses Seienden vor aller faktischen Konkretion durchzufuhren ist. [...]
Die Neutralitat ist nicht die Nichtigkeit einer Abstraktion, sondern gerade die Mach-
tigkeit des Ursprunges, der iTt sich die innere Moglichkeit eines jeden konkreten
faktischen Menschentums tragt. (...) Dieses neutrale Dasein ist nie das Existierende; es
existiert das Dasein je nur in seiner faktischen Konkretion. Aber das neutrale Dasein ist
wohl der Urquell der inneren MOglichkeit, der in jedem Existieren quillt und die
Existenz innerlich ermoglicht." (MAL, G.A. 26, 171/72)
Vanwege de formaliteit van de term Dasein heb ik van iedere poging een geschikte
Nederlandse vertaling te vinden afgezien. Ook voor het Duits wijkt Heidegger met zijn
invulling af van de gangbare woordbetekenis. De Duden geeft als eerste betekenis : das
Vorhandensein. Dat is precies niet wat Heidegger bedoelt. Door het Duitse woord in het
Nederlands te gebruiken hebben wij tenminste het voordeel er in eerste instantie weinig
bij te denken, het te beschouwen als een formele 'X'
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onderzoek. Als het Dasein inderdaad oorsprong en mogelijkheidsvoorwaarde
van alle ontologieen is, dan is zo'n objectivering uberhaupt niet mogelijk.
Tenminste, dat geldt als het Dasein zichzelf niet beschouwt als iets van dezelf-
de orde als al het andere dat het verder in de wereld vindt. Maar dat is nu
precies de enige beschouwingswijze die het Dasein - normaal gesproken -
kent. Het Dasein kAn zichzelf opvatten als een voorhanden ding onder andere
voorhanden dingen en vat zich meestal ook zo op. De zin van het eigen zijn
wordt beantwoord vanuit het zijn zoals het Dasein dat in eerste instantie aan-
treft, voorhanden in ruimte en tijd, aanwezig in een hier en een nu. Het Dasein
is ook 'iets' dat bestudeerd kan worden zoals andere dingen. Als zodanig is het
het voorwerp van de psychologie, van de sociologie of van de biologie. Wan-
neer het Dasein zichzelf echter niet als voorhanden ding kan beschouwen dan
krijgt een filosofie van het Dasein, en hier is dat al nader gespecificeerd als een
fenomenologische analyse van het Dasein, de bijzonderheid dat de analyse
altijd zelfverstaan en zelfuitleg van het Dasein blijft. Filosofie is een wijze, en
weI een eminente wijze, waarin het Dasein zich voltrekt. Deze uitleg van de
filosofie als een mee-voltrekken van de zelfuitleg van het Dasein duidt Heideg-
ger aan met hermeneutiek:

Hermeneutiek is voor hem dus de poging de oorsprong van de filosofie op
een oorspronkelijke wijze te benaderen en niet in de val te trappen de oor-
sprong te behandelen als een derivaat uit die oorsprong. Want: "Oorspronke-
lijkheid van de zijnsconstitutie dekt zich niet met de eenvoud en uniciteit van
een laatste element in de constructie. De ontologische oorsprong van het zijn
van het Dasein is niet 'geringer' dan dat wat aan hem ontspringt maar overtreft
het vooruitlopend in zijn macht, en alle 'ontspringen' in het veld van de ontolo-
gie is 'degeneratie'."2

' Vgl. hiervoor Ben Vedder, 'Die Faktizitat der Hermeneutik: Ein Vorschlag' (Heideg-
ger Studies 12, 1996,96: "Indem man nachgeht, wie das Dasein sich in seiner Faktizitat
auslegt und ausgelegt hat, ist es in der Hermeneutik moglich, daB das Dasein von sich
aus sich selber versteht. (...) Hermeneutik ist der Zugang zur Faktizitat des Daseins,
weil das Dasein sich in seiner Faktizitat immer schon ausgelegt hat. Die Hermeneutik
verdeutlicht also an der Faktizitat, was ihre Faktizittit ist und wie sie aussieht; zu dem
Wie der Faktizittit gehort die Hermeneutik. "

Vgl. ook Duintjer, De vraag naar het transcendentale,218.
2 "Ursprunglichkeit der Seinsverfassung deckt sich nicht mit der Einfachheit und Ein-
zigkeit eines letzten Aufbauelements. Der ontologische Ursprung des Seins des Daseins
ist nicht 'geringer' als das, was ihm entspringt, sondern er uberragt es vorg:ingig an
Machtigkeit, und alles 'Entspringen' im ontologischen Felde ist 'Degeneration'." (SuZ,
G.A. 2,442)
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Heidegger staat met zijn wijze van vragen naar fundering in de traditie van de
filosofie van de moderne tijd. Het gaat om een 'omslag in de metafysica' die bij
Descartes heeft ingezet en die door Kant geradicaliseerd is, waarbij de vraag
naar het fundament van de werkelijkheid van een causa pruiia, een ontisch
fundament, via een causa sive ratio, een ontologische fundering, wordt tot een
vraag naar de ratio pura, de reine Ver,lut,ft, i.e. een transcendentale fundering.
In de moderne filosofie wordt het subject tot fundament bij uitstek. Wanneer
Heidegger de vraag naar 'grond' terugbrengt op de vraag naar de zin van zijn,

en aldus op het zijnde dat de zin van zijn maar kan verstaan, het Dasein, dan
beweegt Heidegger zich in continuYteit met de transcendentaal-filosofie, die in
het subject de mogelijkheidsvoorwaarden en het fundament van alle ontologie
ziet, en die alle kennen vanuit het subject wil funderen'. Heidegger zelf heeft de

vraag naar de relatie 'zijn - Dasein' ook zelf in de lijn van de vraag naar de
relatie zijn - geest/bewustzijn/subject, vanaf de Grieken tot in de moderne tijd.
gesteld (zie boven). Er bestaat dus een zekere continuYteit tussen de transcen-

dentaalfilosofische vraagstelling en Heideggers 'fundamentaalontologie':
Als het Dasein fundament is van alle ontologieen dan betekent dat, dat het

Dasein in de ontologische fundering slechts op zichzelf terug kan vallen,
preciezer, op zijn eigen verstaan van de zin van zijn. Het Dasein kan de zijnden
op hun zin ondervragen omdat, vooraf aan de explicitering van die vraag, de
zijnden altijd al in een zin gegeven zijn. De zin waarin de zijnden verschijnen,
als natuur, gereedschap, gedachte, etc. blijkt primair een zin te zijn die in de
wereld van het Dasein gegeven is. Wil bijvoorbeeld de waarneming van een
tegenover het subject staand object uberhaupt maar een zin hebben, dan is de

' Vgl. Reginald Lilly,  'Toward the Hermeneutic of Der Satz vom Grund'. in The
Collegium Phaenomenologicuni. thefrst ten years, 201:"'For Heidegger, to clarify the
meaning of Being means to clarify the ground of Being: meaning and ground are the
janie. Only when Being's meaning has been so clarified will a factically situated under-
standing of beings be transparent to itself, that is, grounded. Thus the transcendental
project of raising and clarifying the meaning of Being is essentially a grounding pro-
ject. We shall see that, as a response to the demand to raise from its oblivion and clarify
the meaning of Being, this transcendental project is guided by  the  demand for sufficient
grounds:  the principle of sumcient reason." (Curs. HvV)
- Heidegger te plaatsen tegen de achtergrond van de transcendentaal-filosofische traditie
is de achtergrond van het reeds aangehaalde boek van Duintjer, De vraag naar het
transcendentate, vooral in verband met Heidegger en Kant. Samenvattend schrijft
Duintjer: "...wenn wir den entfaltenden und maBgebenden Charakter der transzendenta-
len Denkweise einerseits stark hervorheben (...), so zeigt Heideggers Denken noch die
grOBte Ahnlichkeit mit einer transzendentalen Denkweise. Denn auch er ist unterwegs
nach einer elementaren Entfaltung eines Bereiches, der uns schon angeht." (p. 406)
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wereld van de filosofie en de wetenschappen voorondersteld, de wereld van de
theoretische  mens die de dingen primair verstaat als 'vreemd'. De oorsprongs-
situatie van het Dasein ligt dus niet in een van de wereld geYsoleerd subject,
maar in 'het Dasein en zijn wereld', Dasein als 'in-de-wereld-zijn'. De vraag
naar de oorsprong is voor Heidegger dus niet wie de wereld zo gemaakt heeft
als zij is, of waarom de wereld zo is als zij is, of op welke gronden wij de
wereld kunnen begrijpen zoals zij is, maar: welke betrokkenheid, welke zorg
van het Dasein in de wereld is voorondersteld om op een bepaalde wijze naar
een waardoor of een waarom van de dingen te vragen? Alle 'waardoor' en
'waarom' is geworteld in een voorverstaan van de zin van zijn.
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§3. Vrijlegging van het Dasein als oorspronkelijk wijsgerig
fundament

Het Dasein is het noodzakelijk fundament van alle filosofie. Daarmee is echter

nog niet gezegd hoe het Dasein deze funderingsfunctie vervult. Dit komt in
deze derde paragraaf aan de orde. Hoe kan Heidegger precies de filosofie als
een hermeneutiek, als een zelfuitleg van het Dasein 'op gang brengen'? Het
Dasein als wijsgerig fundament blijkt ambivalent: oneigenlijkheid en eigenlijk-
heid van de existentie strijden om de voorrang. Verbindend element is Heideg-
gers zoektocht naar de leidende structuren var\het Dasein.

a. Het oneigenlijke Dasein als filosofisch fundament (uitgangspunt)

Het Dasein is de mogelijkheidsvoorwaarde van alle ontologieen, omdat het
Dasein geconstitueerd wordt door het verstaan van de zin van het zijn. Het
Dasein is maar funderend voorzover het gefundeerd is in het verstaan van de
zin van het zijn, voorzover het de zijnden naar het zijn kan 'overstijgen'. Dit
overstijgen drukt zich uit in het filosofische oordeel, in zijn meest primaire
vorm het identiteitsoordeel. Het filosofische oordeel pretendeert ergens een

uitspraak over te kunnen doen. De verhouding tot het zijnde is in het oordeel al
gegeven en hoeft niet nog eens als secundair moment aangebracht te worden'.
In dit 'ergens over spreken' zit een beweging van terugvoering, een funderende

beweging. Het filosofische oordeel gaat terug op onze omgang met de dingen,

zegt Heidegger. Voor alle oordelend spreken is er de pretentie dat het oordeel

zich ergens op betrekt, en het zich ergens op betrekken van het oordeel veron-
derstelt dat we leven in een verhouding tot, in een omgang met de dingen, die
het oordeel als zodanig pas mogelijk maakt. "De uitspraak als uitspraak over...
is helemaal geen eigenlijke betrekking tot het zijnde, maar is zelf alleen moge-

lijk op de basis van een al-zijn-bij-zijnde, zij het slechts een waarnemende of

i MAL, G.A. 26,158: "...wir verhalten uns immer schon zu den seienden Dingen um
uns. Das Aussagen bringt nicht erst die Beziehung zustande, sondern umgekehrt: Die
Aussage ist erst moglich auf der Basis des schon immer latenten Verhaltens zum
Seienden. .
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een of andere praktische omgangsvorm. Wij zeggen: Uitspreken over... is alleen
maar mogelijk op basis van een omgang met.

-1

Het verstaan van de oorspronkelijke zin van het zijn die in alle oordeels-
waarheid verondersteld is, impliceert niet een nog boven de filosofische bedrij-
vigheid verheven ontvankelijkheid maar een teruggang op de wijze waarop,
juist in de alledaagse omgang, ons de dingen altijd al gegeven zijn. Heidegger
duidt die primaire alledaagse vertrouwdheid met de dingen aan als Vorsicht,
Vorhabe, Vorgriff'. we hebben bepaalde dingen op het oog, nemen ons daarmee
iets voor, hebben er vat op. De filosofische rationaliteit wordt dus, op zoek naar
haar oorsprong, terugverwezen naar de alledaagse werkelijkheid. Daar zijn de
hermeneutische structuren te vinden van waaruit zij maar te begrijpen is.

Nog op andere wijze is de noodzakelijkheid van de teruggang op het Dasein
in zijn alledaagsheid duidelijk te maken. Zoals boven benadrukt, blijft het naar
voren brengen van het eigenlijke fenomeen, namelijk het zijn, aangewezen op
een startpunt. Het zijn van de zijnden is niet los verkrijgbaar. Startpunt van het
onderzoek is dat zijnde, wat als exemplarisch zijnde de mogelijkheidsvoorwaar-
de uitmaakt van alle ontologieen: het Dasein. Het zijn moet in eerste instantie
opgezocht worden als zijn van het Dasein: existentie. Existentie heeft hier als
het zijn van het Dasein de betekenis van 'tijdelijk zijn'. De tijdelijkheid van het
Dasein is primair vanuit de toekomst georienteerd. Daarmee is Heideggers be-
grip van existentie onderscheiden van het traditionele begrip dat primair vanuit
de tegenwoordigheid (existe,itia als actu esse, bestaan, er feitelijk zijn) opgevat
wordt. De existentie, het zi),1 van het Dasein, is echter verhuld. Het zijn is feno-
meen, ook het zijn van het Dasein: het moet tot zich tonen gebracht worden. De

analyse moet haar uitgangspunt nemen bij het vulgaire fenomeenbegrip, de
verschijning va,1 de existentie. De vraag die de uitgangssituatie van de fenome-
nologische analyse nabij moet brengen luidt dus: als wie of als wat verschijnt
het Dasein?

Vanuit het Dasein bezien als vulgair fenomeen is het Dasein niet eerst en

meestal 'ik', subject, of individu, en ook niet 'wij' of volk. Het vulgaire Dasein
is i,iddlere,it: niet wat 'ik' vind en hoe 'ik' werk en omga met de dingen moet
uitgangspunt zijn van de analyse, maar wat men vindt en hoe men werkt en

'

"Das Aussagen als Aussagen uber ... ist gar nicht ein ursprunglicher Bezug zum
Seienden, sondern er ist selbst nur moglich auf der Basis eines Schon-seins-bei-
Seiendem, sei dieses bloB wahrnehmendes oder irgendein praktisches Verhalten. Wir
sagen: Aussagen Ober... ist nur mOglich auf der Basis eines Umganges mit." (Ibidem)
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omgaat met de dingen'. Het Dasein is op de eerste plaats  'men'. 'Men' leeft een

existentie die nog niet eigen gemaakt is: het oneigenlijke zijn van het Dasein.
Het zou binnen de context van Heideggers denken verkeerd taalgebruik zijn,

om te zeggen dat met Dasein in eerste instantiefeitelijk 'men' bedoeld wordt.
Het Dasein is niets feitelijks. Feiten duiden aan wat werkelijk is, wat realiteit
is. Wat feitelijk is behoort voor Heidegger tot de orde van wat voor het Dasein
voorhanden is. Voorhandenheid, beschikbaarheid, is altijd maar een afgeleide
van het oorspronkelijk zijn van het Daseinz. Het Dasein is niet op de eerste
plaats werkelijkheid maar mogelijkheid3: ook het Dasein als 'men'. Bij het
'men' gaat het om een oneigenlijk zijn van het Dasein, dat echter wel degelijk,
juist in zijn oneigenlijkheid, een existentiaal is, de structuur van het Dasein
uitmaakt* Heidegger gebruikt voor de zijnswijze van het Dasein, die primair
mogelijkheid is, de termfacticiteit. Facticiteit is de levenswijze waarin we ons
in eerste instantie bevinden. We beginnen niet op een nulpunt maar steeds al in
een gegeven situatie. Facticiteit duidt op die manier ongeveer hetzelfde aan als
de term geworpenheict. De geworpenheid in het 'men' is factisch de wijze
waarop Dasein eerst en meestal is: "In eerste instantie is het Dasein men en
meestal blijft dat zo. Als het Dasein de wereld uitdrukkelijk ontdekt en zich
deze nabij brengt, als het voor zichzelf zijn eigenlijke zijn ontsluit, dan voltrekt
zich dit ontdekken van 'wereld' en ontsluiten van Dasein altijd als het wegrui-

' Men, dat is juist niet ik. Men, dat zijn de anderen: "'Die Anderen', die man so nennt,
um die eigene wesenhafte ZugehOrigkeit zu ihnen zu verdecken, sind die, die im all-
taglichen Miteinandersein zunachst und zumeist 'da sind'. Das Wer ist nicht dieser und
nicht jener. nicht man selbst und nicht einige und nicht die Summe Aller. Das 'Wer' ist
das Neutrum, das Man." (SuZ, G.A. 2, 168/69)
2 Zie boven, hoofdstuk 3, §2c.
3 "Die Moglichkeit als Existenzial (...) ist die ursprunglichste und letzte positive onto-
logische Bestimmtheit des Daseins..." (0.c. 191)
4 6.Das Man ist ein Existenzial und geh8rt als ursprungliches Phtinomen zur positiven
Verfassung des Daseins." CO.c. 172)
5 , ...nicht jenes 'DaB', das ontologisch-kategorial die der Vorhandenheit zugehorige
Tatsachlichkeit ausdruckt. [Dus niet het actu esse/existentia.] Diese wird nur in einem
hinsehenden Feststellen zuganglich. Vielmehr muB das in der Befindlichkeit erschlos-
sene DaB als existenziale Bestimmtheit des Seienden begriffen werden, das in der
Weise des In-der-Welt-seins ist. Faktizittit ist nicht die Tatstichlichkeit des factum
brutum eines Vorhandenen, sondern ein in die Existenz aufgenommener, wenngleich
zunachst abgedrangter Seinscharakter des Dasei,is." (0.c. 180)

6 SuZ, G.A. 2,237: "Zu dessen Faktizitat gehort, daB das Dasein, solange es ist, was es
ist, im Wurf bleibt und in die Uneigentlichkeit des Man hineingewirbelt wird. Die
Geworfenheit, darin sich die Faktizitat phanomenal sehen 111Bt, gehort zum Dasein, dem
es in seinem Sein um dieses Sein selbst geht. Dasein existiert faktisch."
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men van maskeringen en verduisteringen, als doorbreken van valse voorstel-
lingen waarmee het Dasein zich tegen zichzelf afgrendelt."' Daaruit volgt dat
het opgaan in het 'men' voor het Dasein in zekere zin onontkoombaar is. De
eigenlijkheid kan de oneigenlijkheid niet als een oude jas uittrekken. Dat laat
zich op een formelere manier ook zo uitdrukken: de eigenlijkheid van het Da-
sein is een existentiele modificatie van de oneigenlijkheid: "Het eigenlijke zelf-
Zij,1 berust niet op een van het men losgemaakte uitzonderingstoestand van het
subject, maar is een existentiele modificatie van het men als va,1 ee,1 wezentijke
existentiaal.-1

Het Dasein is de oorsprong en het eindpunt van alle filosofie. Maar het in
deze zin oorspronkelijk Dasein heeft nog niet per se ook een oorspronkelijk
zijn. Het Dasein van waaruit Heidegger zijn uitgangspositie bepaalt is niet het
Dasein in zijn eigenlijkheid maar het Dasein in zijn oneigenlijkheid. "Het
Dasein moet bij de aanvang van de analyse juist niet in de differentie van een
welbepaald existeren geYnterpreteerd worden maar moet in zijn indifferente 'in
eerste instantie en meestal' blootgesteld worden. Deze indifferentie van de
alledaagsheid van het Dasein is niet niets maar een positief fenomenaal karak-
ter van dit zijnde. Vanuit deze zijnswijze en in deze zijnswijze terug is alle
existeren zoals het is. We noemen deze alledaagse indifferentie van het Dasein
de middelmatigheid [die Durchschnittlichkeit].'.3 De onderscheiding eigenlijk-
heid/oneigenlijkheid valt dus niet samen met de onderscheiding oorspronkelijk/

1 44Zunachst ist das Dasein Man und zumeist bleibt das so. Wenn das Dasein die Welt
eigens entdeckt und sich nahebringt, wenn es ihm selbst sein eigentliches Sein er-
schlieBt, dann vollzieht sich dieses Entdecken von 'Welt' und ErschlieBen von Dasein
immer als Wegraumen der Verdeckungen und Verdunkelungen, als Zerbrechen der
Verstellungen, mit denen sich das Dasein gegen es selbst abriegelt. (0.c. 172/73)
2 ,Das eigentliche Selbstsein beruht nicht auf einem vom Man abgelosten Ausnahme-
zustand des Subjekts, sondern ist eine existenzielle Modifikation des Man als eines
wesenhaften Existenzials." (0.c. 173)
Vgl. GrPh, G.A. 24,243: "...die Uneigentlichkeit gehOrt zum Wesen des faktischen
Daseins. Eigentlichkeit ist nur eine Modifikation und keine totale Ausstreichung der
Uneigentlichkeit."
1 "Das Dasein soil im Ausgang der Analyse gerade nicht in der Differenz eines be-
stimmten Existierens interpretiert, sondern in seinem indifferenten Zuntichst und
Zumeist aufgedeckt werden. Diese Indifferenz der Alltaglichkeit des Daseins ist nicht
nichts, sondern ein positiver phanomenaler Charakter dieses Seienden. Aus dieser
Seinsart heraus und in sie zuruck ist alles Existieren, wie es ist. Wir nennen diese
alltagliche Indifferenz des Daseins Durchschnittlichkeit." (SuZ, G.A. 2,58. Vgl. ook p.
67, noot 9)
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derivaat. Het 'men' is in een bepaalde zin juist oorspronkelijker dan een
eventuele eigenlijke existentie.

Aan het Dasein ontspringt de filosofie, daar wordt het begin en het eind van
de leidraad van de filosofie vastgeknoopt. Hier blijkt: aan het indifferente
Dasein. Heidegger speelt misschien een spel met de traditionele metafysica.

Ook daar gaat het, wanneer de vraag naar het zijnde gesteld wordt, niet om een
specifiek zijnde in zijn specifieke zijn, maar om het zijnde in het algemeen: Ov
xoivav. Heidegger herhaalt hier dat motief voor het Dasein, maar maakt het
aan het Dasein toch 'concreet': het Dasein als Ov xoiv6v wordt het indifferente
Dasein als het Dasein van de doorsnee. Met deze aanvang van de filosofie in
het doorsnee-bestaan zijn we bij 66n van de sleutels van de vernieuwende
kracht van Heideggers denken. In deze doorsnee had de filosofie nog nooit
interesse gehad. Zelfs Nietzsche, die de filosofie uit de wolken van haar sys-
teembouw terugriep naar het 'leven', bedoelde daarmee nog niet het leven van
de doorsnee. Nietzsche zocht naar het heroYsche leven. Het gaat hem om de
levensbeaming van de held, niet de 'levensontvluchting' van de kruidenier of
de beroepsfilosoof. En hoewel een dergelijk heroisch pathos aan Heidegger niet
vreemd is, begint hij zijn analyses toch bij het doorsnee-leven van alledag, en
wel omdat hij juist daar, in de onuitgesprokenheid en de onopvallendheid, de
dominante voorbeslissingen die het Dasein leiden op het spoor hoopt te komen.

Daar begint de filosofie, omdat dat begin voor de filosofie - als zij het zijn wil
thematiseren - onontkoombaar is: dat is het vulgaire fenomenale uitgangspunt,
en in deze zin kleeft er ook aan deze vulgariteit al een zekere eigenlijkheid'.

Nu wordt concreet wat het betekent dat de fenomenologie enerzijds datgene
wat zich toont als voorwerp heeft, maar anderzijds dat voorwerp nog aan de

vulgaire fenomenen moet onttrekken. Het Dasein als het 'men' wendt de blik in
eerste instantie juist voortdurend af van het eigen zijn waarom het hem uitein-

delijk gaat. Het voltrekt zich in een publieke sfeer waarin het juist nooit om
zichzelf, maar steeds weer om iets anders gaat. 'Men' is voortdurend voor

' GrPh, G.A. 24,228: "...[das] alltagliche Sichhaben innerhalb des faktischen existie-
renden leidenschaftlichen Aufgehens in den Dingen kann sehr wohl echt sein, wahrend
alles extravagante Wuhlen in der Seele im hochsten Grade unecht oder sogar
verstiegen-pathologisch sein kann. [...1 Das uneigentliche Selbstverstandnis erflihrt das
eigentliche Dasein als solches gerade in seiner eigentlimlichen 'Wirklichkeit', wenn wir
so sagen durfen, und in einer echten Weise. Das echte wirkliche, obzwar uneigentliche
Verstehen des Selbst vollzieht sich so, daB sich dieses Selbst, als welches wir gemein-
hin in den Tag hinein existieren, aus dem her 'reflektiert', woran es ausgegeben ist."
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zichzelf op de vlucht: Men wil het eigen zijn, waarom het in wezen gaat, juist
niet zien, en daarom moet de filosofie dit eigen zijn aan de openbaarheid van de
publieke sfeer onttrekken. Dit betekent dat het zijn van het men in de publieke
sfeer weliswaar de aanvang en het eind van de filosofie uitmaakt, en in die zin
ook als de oorsprong van de filosofie kan gelden, maar dat anderzijds de vraag
opkomt naar een andere oorspronkelijkheid, namelijk het eigen zijn van het
Dasein waarom het naar Heideggers zeggen altijd gaat, ook al wil het Dasein

dit meestentijds niet weten. Van deze oorsprong is het oneigenlijke Dasein
afhankelijk, ten opzichte hiervan is het derivaat. Deze ambivalentie van een
dubbele oorspronkelijkheid van het Dasein is in Seiti und Zeit terug te vinden in
letterlijk tegengestelde formuleringen. Enerzijds kan Heidegger schrijven: "Het
eigenlijke zelf-zijn (...) is een existentifte modificatie van het men als van een
weze,ilijk existentiaal.' Maar omgekeerd ook: "Het werd duidelijk, in eerste
instantie en meestal is het Dasein niet zichzelf, maar in het men-zelf verloren.
Dit is een existentiele modificatie van het eigenlijke zelf. „2

' "Abstandigkeit, Durchschnittlichkeit, Einebnung konstituieren als Seinsweisen des
Man das, was wir als 'die Offentlichkeit' kennen. Sie regelt zunachst alle Welt- und
Daseinsauslegung und behalt in allem Recht. [...J Die Offentlichkeit verdunkelt alles
und gibt das so Verdeckte als das Bekannte und jedem Zugangliche aus. [...] Das Man
entlastet so das jeweilige Dasein in seiner Alltiiglichkeit. [...] Das Man, mit dem sich
die Frage nach dem Wer des alltaglichen Daseins beantwortet, ist das Niema,id, dem
alles Dasein im Untereinandersein sich je schon ausgeliefert hat. (SuZ, G.A. 2, 170)
"Man ist in der Weise der Unselbstandigkeit und Uneigentlichkeit. Diese Weise zu sein
bedeutet keine Herabminderung der Faktizitat des Daseins, so wenig wie das Man als
das Niemand ein Nichts ist. Im Gegenteil, in dieser Seinsart ist das Dasein ein ens
realissimum, falls 'Realitat' als daseinsmaBiges Sein verstanden wird. [...] Dem
unvoreingenommenen ontisch-ontologischen 'Sehen' enthullt es sich als das 'realste
Subjekt' der Alltaglichkeit." (0.c. 171)
1 "Das eigentliche Selbstsein (...) ist eine existenzielle Modifikation des Man als eines
wesenhaften Existenzials." (0.c. 173)
"
Es zeigte sich, zuntichst und zumeist ist das Dasein nicht es selbst, sondern im Man-

"selbst verloren. Dieses ist eine existenzielle Modifikation des eigentlichen Selbst.
(O.c. 420)
Vgl. voor deze ambiguiteit R. Lilly. 'Toward the Hermeneutic of Der Satz vom Grund'
212: "The origin is found on the one hand in that the beginning of transcendental
philosophy is in an understanding-of-Being alienated from itsel f - a not-understanding-
of-Being. On the other hand, without something like a genuine understanding-of-Being,
transcendental philosophy would be impossible. Hermeneutics conceives of these
origins within the unity of a movement: in making understanding-of-Being known to
not-understanding-of-Being, it 'transforms' it into itself."
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Heidegger gaat, in zijn analyse van het Dasein, uit van het Dasein in zijn
alledaagsheid. Het gaat hier echter niet om de alledaagsheid in zijn concrete
voltrekking, maar om de alledaagsheid in zijn structuren. Zulke structuren
liggen bijvoorbeeld in de formele omschrijving van de vooringenomenheid van
het alledaagse Dasein in Vorhabe, Vorsicht, Vorgriff, en de omschrijving van
het Dasein als 'in de wereld zijn'. Al in het gebruik van de term 'Dasein' is die
formele afstand genomen van de geladen woorden die het Dasein voor zijn
eigen zijn heeft (mens, leven, schepsel), om juist aan een oorspronkelijk zicht
op het fenomeen van ons eigen zijn naderbij te komen. Het gaat erom een
begrip te krijgen van de concreetheid van het leven als verwerkelijking van een
mogelijkheid, en in die mogelijkheid wordt de bron en oorsprong van alle con-
creetheid gezocht'. En voorzover de alledaagsheid, door te formaliseren en te
structureren, in zijn universele grondpatronen opengelegd wordt, kan gezegd
worden: de alledaagsheid is een existentiaal van het Dasein. Met de structuur-
analyse is dus ook al een verwijdering van de alledaagse werkelijkheid voltrok-
ken: de concreetheid van het alledaagse leven wordt tot venverkelijking van de
i,iogelijkheid die in de basisstructuren van het Dasein gelegen is. Hierin ligt al
de eerste beweging naar een inzicht in de eigenlijke existentie die ook van het
factische Dasein de dragende grond uitmaakt.

Eigenlijke existentie kan zich niet van de alledaagsheid ontslagen weten,
maar kan zich ook niet meer in de anonimiteit van het men verstoppen. Men
moet er weet van hebben dat de overgave aan de heerschappij van de heersende

meningen een mogelijke verwezenlijking is van mogelijkheden die men eigen-
lijk heeft. Met het blootleggen van de structuren van het Dasein wordt dus de
feitehjkheid van het leven zoals zich dat in eerste instantie en meestal voordoet,
hetjactunt brtitum van het leven, al omgebouwd tot facticiteit: een feitelijkheid
die in zich de dynamiek behoudt voltrekking te zijn van een mogelijkheid:

Een doorzicht in de structuren van het Dasein biedt de overstap naar de
eigenlijkheid van het Dasein. Het moet de fenomenen (het zich tonen van het
zijn) naderbij brengen. Heidegger gebruikt voor zijn methode in zijn vroeger
werk de termfon„ale Anzeige. Het gaat dus om een formalisering, maar om een
formalisering die in staat moet zijn door de maskeringen waarin het Dasein zich
in zijn alledaagsheid hult, maar ook door de maskeringen waarin het Dasein

' Vgl. MAL, G.A. 26, 171-172
1 "Faktizitait  ist nicht die Tatsachlichkeit  desfactum brutum eines Vorhandenen,
sondern ein in die Existenz aufgenommener, wenngleich zunlichst abgedrangter
Seinscharakter des Daseins." (SuZ, G.A. 2, 180)
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zich als theoretische rede hult', heen te breken en de fenomenen aan te wijzen:
te wijzen op het zich tonende maar daarom nog niet evidente. Op weg naar de
oorsprongen ligt de formalisering zoals ook Husserl de weg zu den Sachen
selbst zocht langs de reductie2.

b. Het funderende Dasein naar zijn formele structuur

De uitgangssituatie moet gevonden worden in de wijze waarop het Dasein
meestal en in eerste instantie 'da ist' 1. De wereld waarin het Dasein in eerste

instantie en meestal is noemt Heidegger zijn milieu,
' Unnvelt,4. Deze U,nwelt is

als 'eerste' werkelijkheid van het Dasein een betekenisvolle wereld, die de
samenhang vormt van waaruit dingen aan ons verschijnen. Het Dasein is nog
geen subject en de gebruiksvoorwerpen zijn nog geen objecten. Eerst en meest-
al zijn het stukken gereedschap, waar wij niet naar kijken, waar we niet bewust
mee omgaan, maar die we ter hand nemen om er iets mee te doen. Dat geldt
zelfs voor de 'natuurdingen'. Ook de zon is in eerste instantie niet ster of
hemellichaam maar wordt genoten in zijn warmte (SuZ, G.A. 2,138). De din-
gen zijn zozeer in ons milieu opgenomen dat ze in zekere zin onzichtbaar zijn.
De wereld waarin het Dasein eerst en meestal leeft is een wereld van 'om-te-

' Over het verband tussen de alledaagsheid en de theoretische rede, zie onder, §4a van
dit hoofdstuk.
2 De achtergrond van Heideggersforniale Anzeige in de filosofie van Husserl wordt
besproken door Streeter, Ryan, 'Heidegger's formal indication, a question of method in
Being and time', Man and World 30, 1997,413-31. Over de formaliteit van de Anzeige
merkt hij op: "...the 'formal' of formal indication is more than just the opposite of
'material' and the equivalent to the eidetic. [...] Formal indication is certain in its
direction and sure to lead directly into the concrete experience of that to which it points,
if one follows its cue." (0.c. 419)
3 66Die Welt ist gleichsam schon 'weiter drauBen' als je ein Objekt sein kann. Das
'Transzendenzproblem' kann nicht auf die Frage gebracht werden: wie kommt ein
Subjekt hinaus zu einem Objekt, wobei die Gesamtheit der Objekte mit der Idee der
Welt identifiziert wird. Zu fragen ist: was ermoglicht es ontologisch, daB Seiendes
innerweltlich begegnen und als begegnendes objektiviert werden kann? Der Ruckgang
auf die ekstatisch-horizontal fundierte Transzendenz der Welt gibt die Antwort." (SuZ,
G.A. 2,484)
4. .Das In-der-Welt-sein und sonach auch die Welt sollen im Horizont der durchschnitt-
lichen Alitaglichkeit als der nachsten Seinsart des Daseins zum Thema der Analytik
werden. [...] Die nachste Welt des alltilglichen Daseins ist die Umwelt." (0.c. 89)
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betrekkingen'. Het Dasein kijkt in eerste instantie  in deze 'om-te-betrekkingen'
steeds over zichzelf heen en over de dingen heen, de wereld in. Met het 'om'
dat hier binnen het bereik van de wereld opduikt kan een lijn naar de traditione-
le metafysica en haar vraag naar fundering getrokken worden: de 'waarom-
vraag'. Het 'omwille van' is het 'oerfenomeen van grond' 1. Alle 'omwille
waarvan?', alle 'waarom?', is als vraagstelling gefundeerd in het feit dat het de
mens in zijn existentie altijd al ergens om gaat.

In het zich verstaan in en vanuit de wereld berust al ons vragen. Ons 'in de
wereld zijn' is intentioneel, het gaat ons steeds ergens om. Deze betrokkenheid
wordt het meest elementair uitgedrukt in de waarom-vraag: "Waarom is tiber-
haupt iets en,ziet veeleer,iiets? In dit op welke wijze ook uitgesproken waarom
ligt al een, zij het voorbegrippelijk, voorverstaan van wat-zijn, hoe-zijn en zijn
(niets) uberhaupt. Dit zijnsverstaan maakt pas het waarom mogelijk. Dat bete-
kent echter: het behelst al het eerst-laatste antwoord voor al het vragen. Het
zijnsverstaan geeft als het meest vooruitlopende aiitwoord tout court de eerst-
laatste begronding."2 Ik wil een aantal aspecten van deze belangrijke passage
onderstrepen:
1. De waarom-vraag die de oervraag van al het menselijk vragen is (nl. verwij-
zend naar het 'omwille van' dat de primaire verhouding tot de wereld is) wijst
op het voorbegrippelijk verstaan van zijn. Dit zijnsverstaan wordt op grond
daarvan de eerst-laatste 'grond' genoemd. Dat betekent: de eerst-laatste grond

| 66Warum fragen wir, nicht etwa nur faktisch, sondern dem Wesen nach, qua Dasein,
nach dem Warum? Warum gibt es so etwas wie ein Warum und Darum? Weil Dasein
existiert, d.h. weil Transzendenz sich zeitigt! Transzendieren aber ist das ekstatische
Zu-sich-sein in der Weise des Umwillen-seiner. Das Umwillen, als primarer Charakter
der Welt, d.h. der Transzendenz, ist das Urphanomen von Grund uberhaupt Weil wir
sind in der Weise des transzendierenden Existierens. in der Weise des In-der-Welt-
seins, und dieses Zeitigung ist, deshalb fragen wir nach dem Warum." (MAL, G.A. 26,
276)

Vgl. ook 'Vom Wesen des Grundes, WEG, G.A. 9,157: "Die Welt hat den Grund-
charakter des Umwillen von... und das in dem ursprunglichen Sinne, daB sie allererst
die innere MOglichkeit fur jedes faktisch sich bestimmende deinetwegen, seinetwegen,
deswegen usf. vorgibt. Worumwillen aber Dasein existiert, ist es selbst. Zur Selbstheit
gehort Welt; diese ist wesenhaft daseinsbezogen."
2 4Warum uberhaupt etwas und nicht nichts? 'In diesem nach welchen Weisen immer
ausgesprochenen Warum liegt aber schon ein wenngleich vorbegriffliches Vorver-
st:indnis vom Was-sein, Wie-sein und Sein (Nichts) uberhaupt. Dieses Seinsverstandnis
ermoglicht erst das Warum. Das besagt aber: es enthmt schon die erst-letzte Urantwort
fur alles Fragen. Das Seinsverstandnis gibt als vorgangigste Antwort schlechthin die
erst-letzte Begrundung" ('Vom Wesen des Grundes, WEG, G.A. 9, 169)
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betreft niet het ontische fundament van het bestaan van de zijnden maar betreft
de mogelijkheidsvoorwaarde van iedere verstaan van zijnde. De vroege Hei-
degger staat daarmee in continuYteit met de transcendentale filosofie. De vraag
naar een ontologische fundering is noodzakelijk een transcendentale vraag:
2. De eerst-laatste grond is de meest vorga,igige mogelijkheidsvoorwaarde.
Vorgangig heb ik vertaald met 'vooruitlopend'. Vanwege de afleiding van
Vorgang zou een vertaling met methodisch ook overwogen kunnen worden: het
zijnsverstaan als het methodisch eerste en laatste antwoord. In ieder geval gaat
het om een a priori gegeven mogelijkheidspoorwaarde: het is een mogelijk-

heidsvoorwaarde die vooruitloopt op iedere uitleg en interpretatie van gegeven
zijnden, ja van het gegeven zijn van de zijnden als zodanig. Hierin is opnieuw
een reden gegeven waarom een vraag naar de eerst-laatste fundering niet kan
stoppen bij een gegeven zijnde (Zijnde): het zijnsverstaan loopt hierop altijd
vooruit.
3. Het zijnsverstaan is niet slechts de laatste fundering maar ook de eerste

fundering, de mogelijkheidsvoorwaarde van alle vragen en dus van alle ant-
woorden. Het zijnsverstaan doorbreekt dus niet de filosofische circulariteit.
Waar de filosofie uiteindelijk op uitloopt, dat is ook haar eerste fundament.
Verder dan een verstaan van de zin van zijn komen we nooit.

De wereld is het concentratiepunt van onze beweegredenen, van onze motieven.
Maar tegelijk kunnen we ons in de wereld vestigen, leven we in een wereld die
ons omgeeft en kan dragen. De wereld staat wezenlijk in de ambiguYteit van
enerzijds geconstitueerd te zijn vanuit het Dasein, maar anderzijds aan het Da-
sein voorgegeven te zijn. Deze ambiguiteit wordt goed zichtbaar aan de term
wereldbeeld. 'Beeld' verwijst enerzijds naar de verbeelding, naar het actieve
aspect dat in het 'zich een beeld vormen van' gegeven is, maar anderzijds naar
de voorgegevenheid: een beeld duidt op een afstand, laat zich bekijken, staat
voor ogen: Het gaat erom deze ambiguReit niet te ontwijken, ofwel in de

1" ...Begrundung [besagt] soviel wie Erntijglichung der Warumfrage uberhaupt. Den
eigenen ursprunglich grundenden Charakter des Begrundens sichtbar machen, heiBt
darnach, den transzendentalen Ursprung des Warum als solchen aufhellen." (0.c. 168)
"Weil darin [in der Transzendenz] Sein und Seinsverfassung enthullt werden, hei Bt das
transzendentale Begrunden die ontologische Wahrheit." (0.c. 169)
1 ..i Das Dasein transzendiert' heiBt: es ist im Wesen seines Seins weltbildend und zwar
'bildend' in dem mehrfachen Sinne, daB es Welt geschehen laBt, mit der Welt sich
einen urspronglichen Anblick (Bild) gibt, der nicht eigens erfaBt, gleichwohl gerade als
Vor-bild fur alles offenbare Seiende fungiert, darunter das jeweilige Dasein selbst
gehort." (0.c. 158) Bijzonder interessant is hoe Heidegger hier in dit verband Plato's
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richting van een objectivering van de wereld waarbij de existentiele dimensie
ervan uit het gezichtsveld verdwijnt, maar om anderzijds niet te zwichten voor
een subjectivering die 'het universum' uit het Dasein zou proberen te herleiden.
Het Dasein ligt ten grondslag aan de wereld voorzover 'wereld' het woord is
waarin wordt uitgedrukt dat een betrokkenheid in verbanden voorwaarde is
voor iedere verdere ervaring, ook die van de dingen in hun eigenheid en
vreemdheid, ook die van de nietigheid van de mens temidden van de zijnden'.

Deze innerlijke gespletenheid van de funderingsbeweging drukt Heidegger
uit in drie aspecten: 1) stichten (Stiften), 2) zich vestigen (Boden-nehmen), 3)
funderen (Begrandenf. De eerste twee aspecten duiden de dubbele beweging

van het funderen aan, het is stichtend en steunend tegelijk. In het derde aspect
wordt de overgang gemaakt naar het expliciete funderen - in het stellen van de
vraag waaromi. Het eerste aspect, het stichtende, is het moeilijkst zichtbaar.
Het Dasein ziet zichzelf in zijn wereld-ontwerpende activiteit in eerste instantie
meestal niet zelf, maar bevindt zich in een wereld en is vanuit die wereld op die
wereld afgestemd. "Met een dergelijke tot de transcendentie behorende ingeno-

I .,
idee van het goede als het 02, EVEXa. het 'omwille van' bespreekt als de 'bron van
mogelijkheid als zodanig' (o.c. 161). Zowel de interpretatie van het goede als gegrond
in een hemels ./enseits als de verworteling in de herinnering. als aan de ziel aangeboren
idee, verraden "...daB die Welt dem Dasein sowohl vorgehalten (jenseitig) ist, als auch
zugleich wieder im Dasein sich selbst sich bildet." (lbidem)
N.b. In een later werk zal Heidegger opnieuw een uitleg van de term wereldbeeld geven
die de term dan specifiek bind aan de metafysica van de moderne tijd ('Die Zeit des
Weltbildes', in H, G.A. 5, 75-115). Hier gaat het om een formele schets van het feno-
meen wereld waaraan die specifieke toespitsing ontbreekt.
1„

Ontologische Interpretation des Seins in und aus der Transzendenz des Daseins heiBt
aber doch nicht ontische Ableitung des Alls des nicht-daseinsmaBigen Seienden aus
dem Seienden qua Dasein. 1...] ...wie gerade durch die Herausarbeitung der Transzen-
denz des Daseins 'der Mensch' so ins 'Zentrum' kommt. daB seine Nichtigkeit im
Ganzen des Seienden allererst Problem werden kann und muB." ('Vom Wesen des
Grundes, WEG, G.A. 9,162, noot 59)
2, •

Die ursprungliche Beziehung der Freiheit zu Grund nennen wir das Griinden.
Grundend gibt Freiheit und nimmt sie Grund. Dieses in der Transzendenz gewurzelte

Grunden ist aber in eine Mannigfaltigkeit von Weisen gestretit. 'ES sind deren drei: 1.
das Grunden als Stiften; 2. das Grunden als Boden-nehmen; 3. das Grunden als Begran-
den." (0.c. 165)
' "...das Grunden als Be-grunden. In diesem ubernimmt die Transzendenz des Daseins
die Ermoglichung des Of'fenbarmachens von Seiendem an ihm selbst, die M8glichkeit
der ontischen Wahrheit. [...] Den eigenen ursprunglich grundenden Charakter des
Begrundens sichtbar machen, hei Bt (...), den transzendentalen Ursprung des Warum als
solchen aufhellen." (0.c. 168)
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nie,iheid door het zijnde heeft het Dasein zich in het zijnde gevestigd, heeft
'grond' genomen.

-1

We zien hier de ambivalentie van het funderen die bij de latere Heidegger
ook speelt in de uitleg van het zijn als X6706: de ambivalentie van 'grondleg-
ging', uitgedrukt als verzamelen, het actieve aspect, en de ervaring van de
16706 als 'voorgegevenheid', als datgene waarop we kunnen terugvallen, het

passieve aspect.
Heidegger maakt met zijn wereldbegrip geen aanspraak op oorspronkelijk-

heid. Hij laat het niet na zijn continuYteit met de vroege christelijke theologie,
met name met Paulus, Augustinus en Thomas van Aquino aan te wijzen2 Zowel
bij Augustinus als bij Thomas wijst Heidegger op de dubbele betekenis die zij
aan 'wereld' toekennen: enerzijds als wereld in een kosmische zin - het al,
universum - en anderzijds als een menselijke houding, in de spanning van 'God
en wereld'. In deze tweede zin wordt de wereld gezien als het orientatiepunt
van een van God afgekeerde gerichtheid. De wereld is iets dat aangehangen kan
worden, en correspondeert met een instelling van de mens. Deze tweede bete-

kenis gaat in de moderne filosofie verloren. De wereld wordt in de moderne
filosofie tot de verzameling van alle dingen, die niet meer in een volgende

' "Mit solcher zur Transzendenz gehOrigen Eingenomme,iheit vom Seienden hat das
Dasein im Seienden Boden genommen, 'Grund' gewonnen." (0.c. 166)
1 "Es ist aber kein Zufall, daB im Zusammenhang mit dem neuen ontischen Existenz-
verstandnis, das im Christentum durchbrach. die Beziehung von x60,tog und mensch-
lichem Dasein und damit der Weltbegriff uberhaupt sich verschbrfte und verdeutlichte.
Die Beziehung wird so ursprunglich erfahren, daB x6(pos nunmehr direkt als Titel for
eine bestimmte Grundart menschlicher Existenz in Gebrauch kommt. K6cpor 06.[or
bedeutet bei Paulus (...) nicht nur und nicht primar den Zustand des 'Kosmischen',
sondern den Zustand und die Lage des Menschen..." CO.c. 143)

Voor het wereldbegrip van Paulus, vergelijk Schlier, Grundziige einer pattlinischen
Theotogie, Freiburg etc. 1978,59: "Die Welt erschlieBt sich (...) in ihrer Seinsweise im
Menschen. Welt ist als die im Menschen erschlossene Welt. Welt konstituiert sich als
diese oder jene Welt, damit aber als Welt Oberhaupt in dem sie lichtenden und zur
Erfahrung kommen lassenden menschlichen Dasein. Welt ist des Menschen Welt nicht
nur in dem Sinn, daB sie ihm als seine Lebensdimension zugehort, sondern zuvor in
dem Sinne, daB sie als Welt im Lichte der Erfahrung des Menschen aufgeht - die in
solcher Erfahrung des Menschen aufgehende und aufgegangene Welt." Ook de tendens
tot objectivering wordt al bij Paulus geconstateerd: "Die geschichtliche Welt, die ja im
menschlichen Dasein gelichtet als die seine vorkommt, gibt standig jetzt vor, etwas zu
sein, was sie nicht ist - das ist eigentlich ihre kia'[ai6'[716 -, denn sie gibt standig vor,
eigenmachtige Well. Welt aus sich selbst zu sein, was sich aber in seinem Schein, in
seiner Nichtigkeit sofort darin erweist, daB jetzt in der Geschichte doch ihr Wesen
Verwesen ist." (0.c., 119)
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verzameling opgaat: "de wereld (universum, 1[av) is de reeks (de hoeveelheid,
het geheel) van de eindige zijnden, die geen deel uitmaakt van nog iets
anders."'. De bepaling 'van de eindige zijnden' verraadt de onderliggende
kosmologie: de zijnden hangen als geschapen zijnden van God af. De wereld
als geheel. dat geen deel meer uitmaakt van iets anders, is het tegenbegrip van
God zelf en hangt in de filosofie samen met de godsbewijzenz. Ook in de
moderne objectivering van het wereldbegrip is dus de polariteit van God en
wereld bewaard gebleven. Maar het gaat hier schijnbaar om andere polen,
namelijk om twee polen die behoren tot een aan de mens ilit,vendige werkelijk-
heid. Heidegger kiest hier echter voor een andere formulering, en met die
andere formulering voor een andere probleemstelling: de interpretatie van het
wereldbegrip hangt af van een inzicht in de godsbewdzen. De onzelfstandigheid
van het begrip wereld staat tegenover de noodzaketijkheid van het wijsgerig
godsbegrip, en daarmee blijft de betrekking tot het menselijk zijnsverstaan
gehandhaafd. Heidegger houdt hier dus de achterdeur naar zijn eigen vraagstel-
ling open.

Wanneer we de transcendentie (als kenmerk van het Dasein) zouden laten
opgaan in de wereld en de wereld zouden laten afhangen van Het Transcenden-
te, God, dan zou de ontologische vraag naar de voorwaarden van de transcen-
dentie uiteindelijk opgaan in het ontische. Transcendentie gaat betekenen: voor
het Dasein niet toegankelijk, en dan kan de zijnsvraag zoals Heidegger die stelt
uiteindelijk niet meer loskomen. De weg van de wereld naar een fundering van
die wereld in God voert af van de orientatie op het Dasein en zijn zijnsverstaan.
In plaats daarvan zoekt Heidegger de terugweg van het kosmologische moderne
wereldbegrip naar de verankering daarvan in de menselijke existentie. De aan-
zetten voor deze ontwikkeling vindt hij bij Kant.

Het kosmologische wereldbegrip was datgene wat Kant aantrof - het is het
wereldbegrip dat nog zijn dissertatie De mundi sensibilis atque intelligibilis
for,na et principiis domineert. Maar in de Kritik der reine,i Vernunft wordt
wereld tot de "...aanduiding voor het menselijke Dasein in de kern van zijn
wezen. Dit wereldbegrip stemt volkomen overeen met het existentiele wereld-
begrip van Augustinus, met als enig verschil dat de specifiek christelijke

1 "...mundus (universum, Aav) est series (multitudo, totum) actualium finitorum, quae
non est pars alterius." (Baumgarten, geciteerd in 'Vom Wesen des Grundes', WEG,
G.A. 9,26.)
2 ,

...Die Auffassung des Weltbegriffes ist abhiingig vom Verstiindnis des Wesens und
der Moglichkeit der Gottesbeweise." (0.c. 146)
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waardering van het 'wereldlijke' Dasein, van de amatores mundi, weggevallen
is en wereld positief de 'medespelers' in het spel van het leven betekent. "1

De funderingstendens van het denken, zijn 'waarom-vragen', is gefundeerd
in de betrokkenheid van het Dasein op zijn omgeving. Het richtpunt van deze
betrokkenheid is de wereldz. De betrokkenheid op de wereld is de incorporatie
van de veelheid van wijzen waarop het het Dasein altijd al 'ergens om' gaat. De
wereld hoort als existentiaal van het Dasein oorspronkelijk bij het Dasein. Dat

betekent: het gaat het Dasein uiteindelijk altijd om zijn eigen zijn. De wereld is
niet de component die het Dasein onderwerpt aan vreemde machten maar hoort
als orientatiepunt bij de beweeglijkheid van het Dasein, bij het ontwerp van
mogelijkheden, bij zijn vrijheid.

Voor Heidegger horen de vraag naar fundering en de vraag naar menselijke
vrijheid wezenlijk samen en hij sluit hierin aan bij de filosofische traditie. Het
begrip van veroorzaking heeft traditioneel twee grondvormen: enerzijds is het
een begrip dat toebehoort aan (de studie van) de natuur, anderzijds is het 'oor-
zaak zijn van' een thematiek die samenhangt met de wilsvrijheid, en is in die
zin juist aan de wetmatigheid van de causaliteit in de natuur onttrokken. Ik
verwijs hier slechts naar Thomas van Aquino en Kant. Thomas zag juist bij de
vrijheid van de mens de zinvolle mogelijkheid om een causa-sui-begrip te
hanteren: in de vrijheid is de mens zijn eigen oorzaak, ligt aan zijn eigen beslis-
sing en zijn eigen handelen ten grondslag: Ook Kant schildert de menselijke
vrijheid in termen van zelffundering4. De vraag is nu of deze toepassing van het

1 46

..Bezeichnung flir das menschliche Dasein im Kern seines Wesens. Dieser Welt-
begriff entspricht vollkommen dem existentiellen des Augustinus, nur daB die spezifisch
christliche Wertung des 'weltlichen' Daseins, der amatores mundi, weggefallen ist und
Welt positiv die 'Mitspieler' im Spiel des Lebens bedeutet." (0.c. 154)
1 "[Welt ist]...etwas, 'worin' das Dasein als Seiendes je schon war, worauf es in jedem
irgendwie ausdrucklichen Hinkommen immer nur zuruckkommen kann." (SuZ, G.A. 2,
102) Das Worin des sichvenveisenden Verstehens als Woraidliin des Begegnenlassens
von Seiendem in der Seinsart der Bewa,idtnis ist das Phanomen der Welt. CO.c. 115116)
   Quaestiones disputatae de veritate,Q 24,1: "In rebus quae moventur vel aliquid
agunt haec invenitur differentia quod quaedam principium sui motus vel operationis in
se ipsis habent, quaedam vero extra se (...) in quibus liberum arbitrium ponere non
possumus, eo quod non sunt causa sui motus; liberum autem est 'quod sui causa est'
secundum Philosophum in principio Metaphysicae.

-

-
"Homo (...) non est solum causa sui ipsius in movendo sed etiam in iudicando.
(Ibidem)
4 Kritik der praktischen Vernunft I156]: "...nur der Mensch, und mit ihm jedes vernunf-
tige Geschopf, ist Zweck an sich selbst. Er ist namlich das Subjekt des moralischen
Gesetzes, welches heilig ist, vermOge der Autonomie seiner Freiheit." Vgl. ook Kritik
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begrip van zelfveroorzaking op het menselijke oordeel en het menselijke
handelen niet voor het oorzakelijkheidsbegrip als zodanig geldt: dat ten eerste
in een juist doordacht begrip van oorzaak altijd al een 'zelffundering' mee-
speelt, en dat ten tweede het oorzakelijkheidsbegrip als zodanig altijd al ver-
bonden is aan de menselijke zelfperceptie als vrij. Dat zou in overeenstemming
zijn met de analyse van de vroege Heidegger: dat een oorzakelijke verklaring
van de zijnden uiteindelijk vanuit een zelfbegrip van het Dasein begrepen moet
worden. Het ligt bovendien besloten in de these van de latere Heidegger: dat
het begrip van zelfveroorzaking voor ieder funderings- en oorzakelijkheidsbe-
grip grondleggend is (de stelling van 'Die onto-theo-logische Verfassung der
Metaphysik').

Het probleem is het volgende: Oorzaak wordt gezegd van dingen of gebeur-
tenissen die uitmaken, die er toe doen, die een verandering bewerkstelligen. De
oorzaak is 'de omstandigheid die noodzakelijk en voldoende is om een zeker
gevolg te hebben''.  Het is de vraag of deze betekenis van het begrip van oor-
zaak ergens zijn oorsprong kan vinden, tenzij in de notie van de vrije scheppen-
de daad van God of van de mens; dat de oorzakelijkheid in haar wezen dus niet
primair zou thuishoren in het bereik van de natuur maar in het rijk van de vrij-
heid. De voorbereiding van dit begrip van oorzakelijkheid vinden we bij Kant.

der praktischen Vernunft [237].
'

Van Dalen. Vgl. W. Stegmuller, 'Das Problem der Kausalitat', 'Das Problem der
Kausalitat', in Probleme der Wissenschaftstheorie,  Festschrift fur Victor Krafft,red.
Ernst Topitsch, Wenen 1960,175: "Wenn irgendein Ereignis stattfindet, so muB in der
Regel ein groBer Komplex von Bedingungen gegeben sein. Aus diesem Bedingungs-
komplex greifen wir mehr oder weniger willkurlich eine Bedingung heraus und be-
zeichnen sie als Ursache." Dit selectieproces waarin een oorzaak wordt aangegeven is
voor Stegmuller dermate willekeurig en onbetrouwbaar dat hij voorstelt in de bepaling
van de causaliteit geheel van het oorzakelijkheidsbegrip af te zien. Ook hij verwijst op
zijn eigen manier het begrip 'oorzaak' naar de mens en zijn vrijheid (willekeur) terug:
"
Die Frage von welchen Motiven wir uns bei einer solchen Aussage [dat iets ergens

door veroorzaakt wordt] leiten lassen, ist keine erkenntnistheoretische sondern eine
psychologische." (Ibidem) Het begrip van oorzaak dat hij vervolgens uit zijn onderzoek
destilleert (afgeleid uit zijn definitie van een causale wet) is een begrip dat geen enkel
selectief criterium meer vervult. Onder zijn definitie zou het begrip oorzaak slechts op
het geheel van de werkelijkheid toegepast kunnen worden (wat dan misschien toch weer
niet verkeerd gezien is): "...der Begriff Ursache kann (...) jetzt im nachhinein definiert
werden: Vorausgesetzt, daB es fur ein Ereignis E eine adaquate kausale Erklarung gibt,
kann man unter der Ursache von E die Gesamtheit der Antecedensbedingungen
verstehen, die im Explanans von E vorkommen. Es muB jedoch als zwei felhaft er-
scheinen, ob der so gefaBte Ursachebegriff irgendeine theoretische oder praktische
Bedeutung besitzt." (p. 185)
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Daar komen twee soorten causaliteit naast elkaar te staan, die ieder wezenlijk
tot een verschillende orde behoren, de causaliteit van de natuur en de causaliteit
van de vrijheid. Beide vormen van causaliteit zijn gefundeerd in het subject, in
respectievelijk de theoretische dan wel de praktische rede, maar beide vormen
van causaliteit schijnen elkaar uit te sluiten.

Voor Kant ging de filosofische discussie er vooral over of alles gedetermi-
neerd is, of dat vrijheid mogelijk is. Als alles als natuur-fenomeen van een
oorzaak afnangt dan is een vrij beginnen, een vrij handelen, onmogelijk, dan is
er geen vrijheid. Omgekeerd, als de mens vrije beslissingen kan treffen dan is
er kennelijk een bereik dat aan de natuur-causaliteit onttrokken is. Kant wil van
beide opties de waarheid laten bestaan. Het gaat hier niet om tegenstrijdige
posities maar om twee verschillende aspecten op hetzelfde. Wat vanuit het
oogpunt van de waarneming en de daarop gebaseerde theoretische reflectie
behoort tot het rijk van de natuur, en dus als verschijning voor ons in een keten
van oorzaak en gevolg staat, dat kan, beschouwd als Ding a,1 sich, als 'vrij'
beschouwd worden (KrV A536 v./B564 v., A540/B568). Deze mogelijke vrije
werking van het Di,ig an sich in de empirische werkelijkheid benoemt Kant ook
als causaal, en wel als de werking van een intelligibele oorzaak: "Is het dan ook
noodzakelijk, wanneer de werkingen verschijningen zijn, dat de causaliteit van
hun oorzaak, die (namelijk oorzaak) zelf ook verschijning is, slechts empirisch
zou moeten zijn? En is het niet veeleer mogelijk dat, hoewel bij iedere werking
in de verschijning een verbinding met haar oorzaak naar de wetten van de
empirische causaliteit zeker voorondersteld is, deze empirische causaliteit zelf,
zonder haar samenhang met de natuurdingen in het minst te onderbreken, toch
een werking van een niet empirische maar intelligibele oorzaak zou kunnen

zijn?"' Het is deze laatste vorm van causaliteit waaronder de menselijke vrij-
heid begrepen moet worden (A545/B 573) en het goddelijke scheppen: "Als de
existentie in de tijd een louter zinnelijke voorstellingswijze van de denkende

wezens in de wereld is, bijgevolg hun als dingen an sich selbst niet aangaat:
dan is de schepping van deze wezens een schepping van de dingen an sich
selbst, omdat het begrip van een schepping niet tot de zinnelijke voorstellings-

1 Kritik der reinen Vernu,ift, A 544/B 572: "Ist es denn aber auch notwendig, daB, wenn
die Wirkungen Erscheinungen sind, die Kausalitat ihrer Ursache, die (namlich Ursache)
selbst auch Erscheinung ist, lediglich empirisch sein mlisse? und ist es nicht vielmehr
moglich, daB, obgleich zu jeder Wirkung in der Erscheinung eine Verknupfung mit
ihrer Ursache, nach Gesetzen der empirischen Kausalitat, allerdings erfordert wird, den-
noch diese empirische Kausalitat selbst, ohne ihren Zusammenhang mit den Natur-
ursachen im mindesten zu unterbrechen, doch ei,12 Wirkung einer nichtempirischen,
sondern intelligiblen Kausalitat sein konne?..."
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wijze van de existentie en tot de causaliteit behoort maar alleen op noumena
betrokken kan worden."' Nu is het de vraag hoe we deze dubbelzinnigheid van
het oorzakelijkheidsbegrip bij Kant moeten begrijpen. Kant laat de mogelijk-
heid open dat de natuurcausaliteit zou afhangen van een intelligibele causaliteit.
Niet de keten van oorzaak en gevolg in de verschijningen maar de vrije zelf-
funderende oorzakelijkheid zou dan het primaat hebben.

Kant neigt hier minstens naar de richting die bij Heidegger doorslaggevend
is: alle oorzakelijke verklaring moet begrepen worden vanuit een oorspronkelij-
ker motief van een intelligibele fundering, de fundering van het Dasein, die uit-
eindelijk een zelffundering is. Het verschil is dat Kant de intelligibele funde-
ring beschrijft als causaliteit, en dat hij er uiteindelijk ook het scheppingsbegrip
in kan betrekken. Daarom, zegt Heidegger, is Kant niet tot de grond van de
zaak doorgedrongen: omdat Kant de vrijheid als causaliteit benoemt, valt zijn
vrijheidsbegrip uiteindelijk terug op zijn natuurbegrip, terwijl Heidegger dan
juist de andere kant op wil, namelijk het causale natuurbegrip begrijpen vanuit
de menselijke vrijheid. Daarmee is in ieder geval gezegd dat Heidegger de
dubbelzinnigheid van het causaliteitsbegrip bij Kant niet laat bestaan maar het
primaat legt aan de kant van de vrijheid. Van daaruit moet alle causaliteit
begrepen worden.

Voor Heidegger is vrijheid als causaliteit, oorzaak kunnen zijn, slechts een
afgeleide van het oorspronkelijker verband tussen vrijheid, transcendentie en
fundering. We zoeken maar naar oorzaken en redenen omdat we vrij zijn,
omdat we op onszelf teruggeworpen worden. Juist daarom zoeken we ook
steun, willen ons gedragen weten. Zonder vrijheid en de last van de vrijheid is
het funderende denken zelf 'ongegrond':

1"Wenn die Existenz in der Zeit eine bloB sinnliche Vorstellungsart der denkenden
Wesen in der Welt ist, folglich sie als Dinge an sich selbst nicht angeht: so ist die
Schopfung dieser Wesen eine Schopfung der Dinge an sich selbst, weil der Begriff
einer SchOpfung nicht zu der sinnlichen Vorstellungsart der Existenz und zur Kausalitat
gehort, sondern nur auf Noumenen bezogen werden kann." (Kritik der praktischen
Ver,tunft  I i 18/19])
1 Een uitwerking van de samenhang van causaliteit en vrijheid bij Kant geeft Heidegger
in Vom Wesen der menschlichen Freiheit, G.A. 31). In Vom Wesen des Grundes wordt
de discussie met Kant slechts zonder vermelding van de discussiepartner gevoerd: "Am
Ende liegt in dieser aus der Transzendenz gewonnenen Auslegung der Freiheit [Heideg-
gers eigen uitleg] eine urspronglichere Kennzeichnung ihres Wesens gegenuber der
Bestimmung derselben als Spontaneitat, d.h. als einer Art von Kausalitat. Das Von-
selbst-anfangen gibt nur die negative Charakteristik der Freiheit, daB weiter zuruck
keine bestimmende Ursache liege. (WEG, G.A. 9,164)
"Das entwerfend-uberwerfende Waltenlassen von Welt ist die Freiheit. Nur weil diese
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c. Het eigenlijke Dasein als fundament

We hebben gezien dat al het vragen tot een oervorm - het waarom-vragen -
teruggebracht kan worden en zo uit de grondstructuren van het Dasein afgeleid
kan worden. Dit begrip van fundering is echter eigenlijk nog niet hermeneu-
tisch. Het is gegeven vanuit een meta-positie, vanuit een descriptie viln het
Dasein. Een werkelijk filosofische grondlegging vindt pas plaats als we de
funderingsproblematiek vanuit het Dasein zelf kunnen laten opkomen. Waarom
is een fundering van de filosofie en de wetenschappen een probleem? Ten
principale is hier het antwoord: omdat we vrij zijn. Maar hoe voltrekt zich dan
die vrijheid, zodat zij tot een fundering komt?

De kern van alle noodzaak om te funderen ligt in de vrijheid. Toch is hiermee
nog geen antwoord gegeven op de vraag hoe de funderingsbeweging aan de
vrijheid ontspringt. Dat het Dasein wereld-stichtend is, is een inzicht dat
resulteert uit de analyse van de grondstructuren van het Dasein, maar deze
grondstructuren worden ontleend aan de wijze waarop het Daseinfactisch eerst
en meestal is, en dat is de alledaagsheid. Voor de alledaagsheid is in eerste

instantie belangrijker: het Dasein vindt grond (vestigt zich) in de wereld. Het
Dasein begrijpt het 'in de wereld zijn' meestal niet vanuit zichzelf en dit
impliceert: omdat het zijnsverstaan, de transcendentie van het Dasein, gericht is
vanuit de wereld, ziet het Dasein in eerste instantie niet zichzelf en zijn vrij-
heid, maar de voorhanden zijnden. Het hoogste zijnde dat van alles oorzaak is

die Transzendenz ausmacht, kann sie sich im existierenden Dasein als eine ausgezeich-
nete Art von Kausalitat bekunden. Die Auslegung der Freiheit als 'Kausalitat' bewegt
sich aber vor allem schon in einem bestimmten Verst:indnis von Grund. Die Freiheit als
Transzendenz ist jedoch nicht nur eine eigene 'Art'  von Grund, sondern der Ursprung
von Grund Uberhaupt. Freiheit ist Freilieit aim Grunde." (0.c. 164/65)
6.Das Wesen des Grundes ist die transzendental entspringende dreifache Streuting des
Grundens in Weltentwurt Eingenommenheit im Seienden mid ontologische Begriin-
dung des Seienden. Und einzig deshalb erweist sich schon das froheste Fragen nach
dem Wesen des Grundes a\s verschlungen mit der Aufgabe einer Erhellung des Wesens
von Set,1 und Wahrheit." CO.c. 171)
"Zum Wesen des Seins (...) gehort Grund, weil es Sein (nicht Seiendes) nur gibt in der
Transzendenz als dem weltentwerfend befindlichen Grunden." (0.c. 172)
"Die Freiheit ist der Grund des Grundes. \...1 A\s dieser Grund aber ist die Freiheit der
Ab-gru,id des Daseins. Nicht als sei die einzelne freie Verhaltung grundlos, sondern die
Freiheit stellt in ihrem Wesen als Transzendenz das Dasein als Seinkonnen in Moglich-
keiten, die vor seiner endlichen Wahl, d.h. in seinem Schicksal, aufklaffen." (0.c. 174)
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wordt gezien als constitutief voor alle fundering. In zijn primaire voltrekking
wordt het Dasein, zijn vrijheid, als fundament van alle fundering dus juist niet
zichtbaar.

Vooralsnog is het funderende Dasein - in de zin van 'stichtend', 'ontwer-
pend' - een abstractie. Omdat het Dasein eerst en meestal het 'men' is, dat zich
de wereld voorstelt als een normerend geheel waardoor het zich kan laten lei-
den, zou de terugvoering op de vrijheid gratuit blijven. De feitelijke praxis van
het leven, de anonimiteit van de machtsuitoefening van het 'men', zou het lot
van het Dasein blijven. Daarmee zou echter ook de overgang van het Dasein als
vulgair fenomeen naar het zij,1 van het Dasei,1 op losse schroeven komen te
staan: het zijn van het Dasein moet tot 'zich tonen' gebracht worden. Waar
too,it het zijn van het Dasein zich? Slechts als formele analyse? Vinden we dan
wel de weg terug van de filosofie naar de mogelijkheidsvoorwaarden van die
filosofie in het Dasein? Pas daar waar het zijn van het Dasein zich toont kan
een antwoord gegeven worden op de vraag hoe het Dasein in zijn vrijheid
gefundeerd is.

"Het zijnde dat ive steeds zelf zij,1. is ontologisch het versie:" Daarom stelt

zich het probleem: "De zijnswijze van het Dasein behoeft daarom een ontologi-
sche interpretatie, die zich de oorspronkelijkheid van de fenomenale aanduiding
ten doel heeft gesteld, namelijk dat zij zich bet zijn van dit zijnde, tegen zijn
eigen tendens om te niaskeren iii, verovert.'.2 Maar hoe is dit mogelijk? Het is
immers de aan het Dasein eigen tendens zich te verstoppen achter de dingen die
het aantreft in de wereld. en het is tegelijk het Dasein dat maar het eigen zijn
kan ontsluiten. Heidegger heeft zichzelf pat gesteld. Hij heeft als instrument om
de zelfverhulling van het Dasein te doorbreken een aanknopingspunt in het
Dasein zelf nodig. Hij moet zich vanuit het Dasein zelf de legitimatie verschaf-
fen om met zijn uitleg een eigenlijk Dasein te vinden dat tegen het spontane
zelfverstaan van het Dasein indruist. Wat kan hem deze legitimatie verschaffen,
'waaraan kan ontleend worden, wat de eigenlijke existentie van het Dasein uit-
maakt'? (SuZ, G.A. 2,413) Wanneer we eenmaal ons uitgangspunt genomen
hebben in het alledaagse Dasein lopen we het gevaar er ook niet meer aan te

i "Das Seiende, das wir je selbst sind,  ist ontologisch das Fernste." (SuZ, G.A. 2,412)
2 .6Die Seinsart des Daseinsfordert daher von einer ontologischen Interpretation, die
sich die Ursprunglichkeit der phanomenalen Aufweisung zum Ziel gesetzt hat, daB sie
sich das Sein dieses Seienden gegen seine eigene Verdeckungstendenz erobert." (0.c.
412/13)



219

kunnen ontsnappen, in ieder geval niet zonder de eenmaal aanvaarde methodi-
sche strengheid te verlaten en zo in een willekeurig postulaat te vervallen'.

De doorbraak in deze patstelling geeft het begrip 'vervallenheid' waarmee
Heidegger de alledaagsheid karakteriseert. Het vervallen geeft op de eerste
plaats de zijnswijze aan van de alledaagsheid (SuZ, G.A. 2,233) 'Vervallen'
mag hier niet gezien worden als val uit een oorspronkelijke paradijselijke staat,
zegt Heidegger. Van een dergelijke toestand zouden we ontisch geen ervaring
hebben, en ontologisch geen interpretatiemogelijkheden. Het paradijs biedt net
als het godsbegrip een ontisch antwoord op een ontologische vraag: Waarom
zijn wij in staat van vervallenheid? Omdat we eerst in het paradijs waren. Waar
Heidegger het bij de ontwikkeling van zijn begrip van 'wereld' van belang
vindt duidelijk te maken hoe hij aansluit bij een traditioneel christelijk motief,
daar probeert hij zich bij de vervallenheid die continuTteit van het lijf te hou-

den, ook al hangt de problematiek van het een en het ander traditioneel wel
degelijk samen. Als reden hiervoor kunnen we vermoeden dat, terwijl het
christelijk wereldbegrip tegenover het moderne minder objectivistisch is, het
paradijs juist een 'objectiverend' antwoord geeft op een existentiele vraag.
Tenminste wanneer het paradijs als een voorhanden werkelijkheid genomen
wordt. De zekerheid daarover is tussen haakjes gezet met de inperking dat we
'ontologisch geen interpretatiemogelijkheden' hebben.

Blijft het feit dat de vroege Heidegger zich wel degelijk invoegt in de grote
lijn van het zondeval-motief. De zondeval-theologie heeft zich in het christelij-
ke denken vooral ontwikkeld aan de hand van Aurelius Augustinus. Bij Augus-
tinus geldt voor de mens na de zondeval dat hij niet van nature vrij is en tot het
goede geneigd. De onvrijheid en gebondenheid aan de wereld is het uitgangs-
punt en de vrijheid is een standpunt dat hem slechts kan overkomen2. Bij

1"Wenn das Sein des Daseins wesenhaft Seinkonnen ist und Freisein fur seine eigen-
sten Moglichkeiten [...] Und wenn das Dasein sich zumeist aus der Verlorenheit in das
Besorgen der Welt auslegt, ist dann nicht die im Gegenzug dazu gewonnene Bestim-
mung der ontisch-existenziellen Moglichkeiten und die darauf gegrundete existenziale
Analyse die solchem Seienden angemessene Weise seiner ErschlieBung?" (0.c. 414)
"Die 'gewaltsame' Vorgabe von MOglichkeiten der Existenz mag methodisch gefordert
sein, laBt sie sich aber dem freien Belieben entziehen?" (Ibidem)
2 Vg|. Etienne Gilson, Introduction 8 l'itude de saint Augustin, 197: "De la nature
institute par Dieu, que reste-t-il aprts un tel ddsordre? Le mal qui n'avait 6td chez
Adam que celui d'une faute, en se propageant jusqu'A nous, est devenu le mal d'une
nature. C'est done qu'une nature viciee et vicieuse s'est substitute dasormais b une
nature bonne. 1...1 Comme il [Dieu] conf'Bre 8 la nature tout Btre et toute opdration, c'est
lui qui garde 8 l'homme ddchu le pouvoir d'accomplir des actions vertueuses quelcon-
ques; c'est donc de lui que vient en gindral A l'homme tout bon usage du libre arbitre;
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Augustinus heeft dat een morele betekenis: vervallenheid aan de wereld
betekent een moreel kwaad. Waarin Heidegger zich onderscheidt is vooral dat
hij 'vervallenheid' zonder enige morele connotatie probeert uit te spreken.
'Vervallenheid' duidt op de aan het Dasein eigen bewegingstendens, waarin het
altijd opgaat in het zijn bij de dingen van de wereld en ook zichzelf daaruit be-
grijpt. De opening in dit zelfbegrip ligt in de bewegingstendens van de termino-
logie. Vervallenheid duidt op een 'vallen uit' en daardoor op een oorspronkelij-
ke staat, toch in zekere zin een paradijselijke staat, namelijk op een eigenlijk-
heid die op de een of andere wijze vooraf gaat aan de val: die het pri,naat heeft

op wat eerst eli meestal is. De mens is eerst en meestal vervallen aan de wereld,
maar daardoor is een dubbel uitzicht gegeven: niet alleen op een bewegings-
richting, nl. naar de wereld, maar ook op een 'herkomst', een oorsprong die aan
het verval 'voorafgaat', die echter anderzijds nog pas gewonnen moet worden.
Vrijheid en eigenlijkheid moeten aan de oneigenlijkheid onttrokken worden,
ofwel, de eigenlijkheid is een modificatie van de oneigenlijkheid, maar de
oneigenlijkheid impliceert vanuit zijn eigen bewegingstendens ook al een zeker
inbegrip en primaat van een vooropgestelde eigenlijkheid. Aangescherpt: de
eigenlijkheid is een a priori van de oneigenlijkheid, mogelijkheidsvoorwaarde,
fundament'. De oneigenlijkheid is een modificatie van de eigenlijkheid.

Het primaat van de eigenlijkheid kan, gegeven Heideggers methodische
vooronderstellingen, slechts vanuit het Dasein zelf gegeven zijn. Het Dasein
heeft er altijd al weet van dat het geen voorhanden ding is maar een andere

zijnswijze heeft. Heidegger maakt een noodsprong: als het Dasein zijn eigenlij-
ke zijn geheel niet zou verstaan, waarom zou het dan leven in rite, cultus en

laisst A lui-meme, l'homme ne posslderait en propre que le pouvoir de mal faire, le
mensonge et le ptcht."
Beachtenswaardig is op dit punt dat bij Thomas van Aquino het accent omgekeerd is.
De goede gerichtheid behoort tot de menselijke natuur en de zonde is niets dan een
afwijking van wat de mens van nature toebehoort: "Zonde, aldus Thomas, bestaat uit
een zich afkeren (aversio) van het laatste doel, God m.n., en dit in een afwijken van
Gods eeuwige wet (lex aeterna) zoals die in de menselijke rede werkzaam is. Thomas
schrijft dan ook: 'peccare nihil aliud est guam recedere ab eo quod est secundum
naturam'. Als zodanig staat  'zonde'  voor 'een handelen dat ongeordend is' (inordina-
tus) en waarin de gepaste proportie (commensuratio) ontbreekt." (Anne-Mie Jonck-
heere, God als vrij-geleide voor een goed leven en handelen, Thomas van Aquino's
systematische teksten over de predestinatie, Tilburg 1995, 290.
' "Und wenn wir sagen, das Dasein 'verfalle' und deshalb sei ihm die Eigentlichkeit des
SeinkOnnens gegen diese Seinstendenz abzuringen - aus welcher Blickstellung wird da
gesprochen? Ist nicht schon alles, wenngleich dammerig, erhellt durch das Licht der
'vorausgesetzten' Existenzidee? Woher nimmt sie ihr Recht?" (SuZ, G.A. 2,415)
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magie' ? Waarom? Daarvoor ontbreekt nog een argument met dwingende
kracht. De eigenlijkheid is geindiceerd maar legt zich nog niet op.

Op het niveau van de alledaagsheid wordt gesteld: het Dasein verstaat zich
eerst en meestal uit de wereld. Die alledaagsheid staat echter altijd al in het
licht van een eigenlijkheid die daaraan voorafgaat. Het zijnsverstaan maakt het
eigenlijke zijn van het Dasein uit, werd formeel gesteld. Het verstaan van de zin
van zijn is een overstijgen, transcenderen, van de zijnden. Door die transcen-
dentie wordt de feitelijkheid van het men doorzichtig als facticiteit, i.e. de ver-
werkelijking van een mogelijkheid2. Ik heb daarbij het belang benadrukt van
Heideggers formele benadering. Heidegger probeert aan het Dasein naderbij te
komen, niet door de concreetheid van het leven te zoeken, maar door in eerste
instantie van die concreetheid en de vanzelfsprekendheden die zij met zich
meebrengt weg te zien en te zoeken naar de structuren die daaraan eigen zijn.
Uiteindelijk wil hij daarbij stoten op de oorsprong van alle ontologieen, ook
van de ontologieen waarmee de concreetheid zich siert (levensfilosofie). Deze
oorspronkelijkheid nu wordt in het Dasein manifest in een gestalte die van meet
af aan een zelfverhulling van het Dasein, een opvatting als van het Dasein als
voorhanden, blokkeert: het Dasein als oorspronkelijk fenomeen is het Dasein in
het licht van de dood, de dood die iedere fixatie van de existentie in een vaste
vorm onmogelijk maakt) Juist daardoor kan de dood het Dasein in zijn bijzon-
dere vormen overstijgen, die vormen waarvan we weten dat ze de neiging
hebben een spelletje met ons te spelen: ze verhullen het Dasein door er vorm
aan te geven. De dood doorbreekt deze verhullingen. Hij doorbreekt alle betrek-
kingen van het Dasein, en iedere mogelijkheid zich vanuit de anonimiteit van
het 'men' te verstaan,1. De dood werpt het Dasein op zichzelf terug en is in die
zin de weg naar het Dasein als ge/teel: hij brengt de leidraad van het zelfver-
staan van het Dasein terug waar hij ontspringt.

1"Die formale Anzeige der Existenzidee war geleitet von dem im Dasein selbst liegen-
den Seinsverstandnis. [...] Mag der Unterschied von Existenz und Realitat noch so weit
von einem ontologischen Begriff entfernt sein, mag das Dasein sogar zunitchst die Exis-
tenz als Realitat verstehen, es ist nicht nur vorhanden, sondern hat sich, in welcher
mythischen und magischen Auslegung auch immer, je schon verstanden. Denn sonst
'lebte' es nicht in einem Mythos und besorgte nicht in Ritus und Kultus seine Magie.
Die angesetzte Existenzidee ist die existenziell unverbindliche Vorzeichnung der
formalen Struktur des Daseinsversendnisses uberhaupt." (Ibidem)
2 O.c. 180.
3 6Das Vorlaufen erschlieBt der Existenz als auBerste Moglichkeit die Selbstaufgabe
und zerbricht so jede Versteifung [zerbricht] auf die je erreichte Existenz." (O.c. 350)
4 Vgl. o.c. 333 + 349.
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Het Dasein is wereld-stichtend en orienteert zich vanuit de wereld. Zo vindt
het fundering in de wereld. Het kan daarom ook opgaan in de wereld en zich-
zelf aan de wereld verliezen. Een teruggang op de oorspronkelijkheid van het
Dasein betekent daarom een teruggang uit de wereld. Als het Dasein 'in de
wereld zijn' is, kan het ook 'uit de wereld gaan': sterven (G.A. 2,390). Het
moet zelfs sterven. Het heeft daar altijd weet van, ook op een alledaags niveau:
iedereen moet ooit sterven. Maar gaat het daarom ook iedereen al persoonlijk
aan ofjuist niemand of altijd een ander? De vraag is dus of en hoe het Dasein
zijn onoverkomelijke dood ook eigenlijk aan kan gaan. Antwoord: "In het ten
dode zijn (...) moet de mogelijkheid onverminderd als mogelijkheid ontwikkeld
en in de houding hiertegenover a/s niogelijkheid uitgehouden worden."' De
dood doorbreekt voor het Dasein het automatisme zich als een voorhandenheid
op te vatten. De dood is onoverkomelijk En onachterhaalbaar: nooit voorhan-
den. Daarmee zegt de dood iets wezenlijks over 'het leven', over het eigenlijke
zijn van het Dasein.

Hoe kan de dood eerder tot de definitie (de aanduiding van het geheel/das
Ganze) van het Dasein behoren dan liet leve,12 Helemaal nieuw is die gedachte
niet. We kunnen hier platoonse en christelijke reminiscenties zien. Ook voor
Plato al was filosofie een anticipatie op de dood, en stond de dood voor een
bevrijding tot het eigenlijk zijnl. En niet alleen bij Plato maar ook voor het
christelijke denken is het zoeken van het leven door de dood heen, een van de
centrale motieven-1. Maar Heidegger zoekt niet een eigenlijker leven door de
dood heen of achter de dood maar in de dood zelf. Hoe moeten we dit begrij-
pen? Ik neem als opstap naar Heideggers analyse van de dood een tekst van
Novalis. Het is het begin van de vierde Hy,nne aii die Nacht:

'

"Im Sein zum Tode (...) muB die Moglichkeit ungeschwacht als Mijglichkeit ver-
standen, als Magliclikeit ausgebildet und im Verhalten zu ihr als Mtiglichkeit atisge-
halten werden." (0.c. 347)
3 Bijvoorbeeld in de Phaedo 67 d: "En draagt niet juist dit de naam  'dood': de bevrij-
ding en afzondering van de ziel van het lichaam? [...] En de ziel vrijmaken, beweren
we, dat is het streven voornamelijk - en zelfs uitsluitend - van de ware wijsgeren. Hun

9,eigenlijke toeleg bestaat hierin: de ziel vrij te maken en af te zonderen van het lichaam.
(Vert. Xaveer De Win)
' Ik denk aan de dood en de opstanding van Christus, maar ook aan de traditionele
eschatologie die de eigenlijke vervulling van het leven aan gene zijde van de dood - in
de hemel - legt. Naast Plato en de christelijke verhalen van dood, verrijzenis en hemel,
kunnen we hier ook denken aan Griekse verhalen: van Orpheus, van Persephone en
Demeter, van het bezoek van Odysseus aan de onderwereld etc.
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"Nu weet ik, wanneer de laatste morgen zal zijn, wanneer het licht niet meer
de nacht en de liefde verjaagt, wanneer de sluimer eeuwig en slechts een

onuitputtelijke droom zal zijn. Hemelse vermoeidheid voel ik in mij. - Lang
en vermoeiend was me de pelgrimage naar het heilige graf, drukkend het
kruis. De kristallen golf, die, de gemene zinnen onverneembaar, in de
donkere schoot van de heuvel - waarop de aardse vloed breekt - opwelt, wie
haar geproefd heeft, wie daarboven stond op het grensgebergte van de
wereld en uitzicht had op het nieuwe land, in de woning van de nacht:

waarlijk, die keert niet in de jacht van de wereld terug in het land, waar het
licht in eeuwige onrust huist. "1

Novalis maakt een tegenstelling tussen de wereld en het licht enerzijds en de
nacht en de bron anderzijds. De nacht staat bij Novalis voor de dood. De dood
brengt de mens aan een kristallen golf die in een berg ontspringt. De dood ont-
rukt de mens aan de wereld en brengt hem tot de eigenlijke oorsprong. Anders
dan bij Heidegger is er bij Novalis een zeker dualisme aan de orde. De mens zal

niet meer tot de wereld terugkeren, hij gaat over in een Je,iseits. Novalis staat
in continuYteit met de platoons-christelijke wereld, maar toch is er bij hem al
iets veranderd. Behalve een ./enseits van de wereld zoekt hij ook een Je,iseits
van het licht. Het gaat hem wel degelijk om de nacht, de dood zelf, en niet
slechts om de dood als grens naar een andere werkelijkheid, een andere werke-
lijkheid die in de traditie vaak met metaforen van licht gesierd wordt: "Welke
wellust, welk genot biedt jouw leven [het leven van het licht], dat op zou wegen
tegen de verrukkelijke dood? Draagt niet alles wat ons inspireert de kleur van
de nacht?„3

Net als Novalis is Heidegger met zijn naar voren halen van de dood als
toegang tot de eigenlijkheid geen pionier. Maar nog meer dan Novalis heeft hij

' "Nun weiB ich, wenn der letzte Morgen seyn wird, wann das Licht nicht mehr die
Nacht und die Liebe scheucht, wann der Schlummer ewig und nur Ein unerschopflicher
Traum sein wird. Himmlische Mudigkeit flihl' ich in mir. - Weit und ermudend ward
mir die Wallfahrt zum heiligen Grabe, druckend das Kreuz. Die krystallene Woge, die,
gemeinen Sinnen unvernehmlich, in des Hugels dunkeln SchoBe quillt, an dessen FuB
die irdische Flut bricht, wer sie gekostet, wer oben stand auf dem Grenzgebirge der
Welt und hinubersah in das neue Land, in der Nacht Wohnsitz: wahrlich der kehrt nicht

"in das Treiben der Welt zuruck in das Land, wo das Licht in ewiger Unruh hauset.
(Novalis, Hymnen an die Nacht, Sammiliche Werke, red. Carl  MeiBner, band  1,
Florence etc. 1898,89.)
2 "Welche Wollust, welchen GenuB bietet dein Leben [het leven van het licht], die
aufwogen des Todes Entzlickungen? Tragt nicht alles, was uns begeistert, die Farbe der
Nacht?" (O.c. 90)
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afstand genomen van ieder dualisme: het rijk van de dood heeft geen werkelijk-
heid aan gene zijde van de wereld. maar is een rijk van mogelijkheden. Het
Dasein is oorsprongsgrond, is zijnsverstaan, is transcendentie, dat alles wordt
concreet aan de mens niet als levende maar als sterfelijke: "Alleen het vrij zijn
voor de dood geeft het Dasein het uiteindelijk doel en stoot de existentie in haar
eindigheid. De aangegrepen eindigheid van de existentie rukt (...) terug en
brengt het Dasein in de eenvoud van zijn lotsbeschikking „1

Vanuit het hier omschreven uitgangspunt wordt duidelijker hoe het Dasein

transcenderend op het zijn betrokken is. Al naar zijn structuren bleek het Da-
sein, in plaats van primair 'ik', subject, leefwezen etc., primair transcendentie,
zijnsverstaan. Dit karakter van het Dasein komt tot uitdrukking in de dood. In
de dood doet het 'concrete leven' zijn intrede, maar dan wel als noodzakelijk
niet-concretiseerbare bestemming. Door zijn sterfelijkheid grijpt het Dasein
achter de zijnden, allereerst achter zichzelf, maar het wordt daarin meteen ook
op zichzelf teruggeworpen. De transcendentie is verbonden aan het Dasein,
alleen het Dasein in zijn sterfelijkheid maakt deze transcenderende beweging:
niet dieren, niet planten, niet goden. Het ziin als grond, d.w.z. de zin van zijn
die het Dasein ontsluit, is niets anders dan wat in deze beweging ontsloten
wordt. Alle zin (fundering) blijft voorlopig. Het zijn zelf is datgene wat aan alle
voorlopige uitleg de mogelijkheid geeft, de bron zelf, die in zekere zin geincar-
neerd is in de dood. De dood - in zijn onachterhaalbaarheid - verhindert
immers dat de mens uiteindelijk mag blijven staan bij een eenmaal bereikt
standpunt.

De dood opent het perspectief op het zijn van de zijnden. Het Dasein ont-
dekt dat het zijnde (dat hij zelf is) niet absoluut is, het kan 'er overheen'. Het
ontdekt de ontologische differentie en de mogelijkheid van transcendentie aan
het eigen zijn. Zijn staat in het licht van de tijd, tijd als eindigheid. Dit zijn de
voorwaarden waaronder de zin van het zijn verstaan kan worden: "Als de vrij-
heid de fundering van de mogelijkheid van het Dasein is, de wortel van zijn en
tijd en daarmee de fundering van het mogelijk worden van het zijnsverstaan in
zijn hele breedte en volheid, dan is de mens, grondend in zijn existentie op en
iii deze vrijheid, die plaats en gelegenheid, waar en waarmee het zijnde in zijn
geheel openbaar wordt, en dat zijnde, waar doorheen het zijnde in zijn geheel

' "Nur das Freisein fiir den Tod gibt dem Dasein das Ziel schlechthin und suBt die
Existenz in ihre Endlichkeit. Die ergriffene Endlichkeit der Existenz rei Bt (...) zuruck
und bringt das Dasein in die Einfachheit seines Schicksals." (SuZ, G.A. 2,507)
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en als zodanig spreekt en zich zo uitspreekt. [...] De mens is zo huiveringwek-
kend als een God nooit kan zijn, omdat hij heel anders zou moeten zijn.

-1

De hier gewonnen bepaling van fundering kan nog nader in zijn wijze van
ontstaan gespecificeerd worden. Het eigenlijke Dasein is ontwerpend, een we-
reld ontwerpend, maar daarom nog niet een autonoom subject. De dood dringt
het Dasein in een eenzame positie, werpt het Dasein op zichzelf terug. Het ont-
werpend Dasein weet vanuit zijn eindigheid zichzelf ook geworpen. In plaats
van zich te onderwerpen aan het 'men' moet het Dasein zich schikken naar de
tijd. Zich schikken naar de tijd duidt niet primair op de bereidheid de last van
het verleden te aanvaarden. Primair ontdekt het Dasein zijn geworpenheid in de
tijd aan de toekomst, aan datgene wat onoverkomelijk op hem afkomti. Vanuit
deze gerichtheid op de toekomst wordt het Dasein pas teruggeworpen in zijn
geschiedenis. Geworpenheid krijgt dus eerder (maar niet alleen maar) de

betekenis 'overgeleverd aan de eigen tijdelijke existentie' dan 'overgeleverd
aan het contingente verleden'.  Juist de geworpenheid werpt het  Dasein  niet op
een geschiedenis van anderen terug, maar dringt het gewicht van deze geschie-
denis aan henize(fop.

Wanneer dit tot het Dasein doordringt, wanneer het noch in zijn toekomst,
noch in zijn verleden onder zijn eigen ballast weg kan komen, kan het Dasein
overvallen worden door angst. Of omgekeerd: de angst openbaart het Dasein
zijn eigenlijkheid, de eigenlijkheid van zijn tijdelijke existentie3. Deze tijdelijke

' "Wenn die Freiheit Grund der MOglichkeit des Daseins ist, die Wurzel von Sein und
Zeit und damit der Grund der ErmOglichung des Seinsverstandnisses in seiner ganzen
Weite und Fulle, dann ist der Mensch, grundend in seiner Existenz auf und in dieser
Freiheit. diejenige Stbitte und Gelegenheit, an der und mit der das Seiende im Ganzen
offenbar wird, und dasjenige Seiende, durch das sich das Seiende im Ganzen als
solches hinthirchspricht und so ausspricht. I...] Der Mensch ist so ungeheuerlich, wie
ein Gott nie sein kann, weil er ganz anders sein muBte. (Vom Wesen der menschlichen
Freiheit, G.A. 31, 135)

2 SuZ, G.A. 2,510: "Die Geschichte hat als Seinsweise des Daseins ihre Wurzel so
wesenhaft in der Zukunft, daB der Tod als die charakterisierte Moglichkeit des Daseins
die vorlaufende Existenz auf ihre faktische Geworfenheit zuruckwirft und so erst der
Gewesenheit ihren eigentumlichen Vorrang im Geschichtlichen verleiht. Das eigentli-
che Sein zum Tode, das heiJ]t die Endlichkeit der Zeitlichkeit, ist der verborgene Grund
der Geschichtlichkeit des Dasei,is."
3 66Die Angst benimmt (...) dem Dasein die Moglichkeit, verfallend sich aus der 'Welt'

und der Offentlichen Ausgelegtheit zu verstehen. Sie wirft das Dasein auf das zurtick,
worum es sich angstet, sein eigentliches In-der-Welt-sein-konnen. Die Angst vereinzelt
das Dasein auf sein eigenstes In-der-Welt-sein (..). Mit dem Worum des Sichiingstens
erschlieBt daher die Angst das Dasein als Maglichsein und zwar als das, das es einzig
von ihm selbst her als vereinzeltes in der Vereinzelung sein kann. Die Angst offenbart



226

existentie is met 6dn woord aan te geven als zorg. 'Zorg' slaat de brug tussen
het alledaagse omgaan met dingen in de wereld, een omgang die zoals gezegd
altijd al betrokken is, en de eigenlijkheid van de tijdelijke existentie. Op het
niveau van de eigenlijkheid betekent zorg dat het Dasein er weet van heeft dat

zijn bestaan facticiteit, geworpen verwezenlijking van mogelijkheden is. Het
stuiten op de facticiteit van zijn bestaan heeft het Dasein niet zelf verzonnen.
Het Dasein stuit op hetfeit van zijn leven (van zijn dood). Dit gaat hem vooruit
en dus blijft het Dasein er ten eeuwigen dage op achter: het heeft zijn situatie
op zich te nemen en kan er niet onderuit. Het aangaan van die situatie, zonder
de wijk te nemen naar de Scylla van een contingent lot dat ons slechts uiterlijk
treft, en de Charybdis van een van zijn facticiteit bevrijde geemancipeerde

subjectiviteit, noemt Heidegger E,itschlossenheit. Daarmee wordt natuurlijk
enerzijds aan het eigenlijke Dasein een zeker heroYsch statuut gegeven, maar
anderzijds wordt ook geduid op de blijvende openheid van het Dasein (in de
letterlijke zin van o,itslote,iheid)' .

In de eigenlijke existentie krijgt de karakterisering van het Dasein als zorg
de toegespitste betekenis van schuld. Schuld wijst op het besef ergens de
'grond' van te zijn, iets gedaan te hebben, of beter, iets nagelaten te hebben: In
de uitleg van de voltrekking van het eigenlijke Dasein duikt hier voor het eerst

de problematiek van fundering op, dn van de oorzakelijkheid als een afgeleide
hiervan. Fundering hoort bij de geworpenheid, bij de facticiteit van het Dasein.

Het begrip van fundering komt in eerste instantie voort uit de schuld, uit het
nagelatene - het 'niet' - dat aan het Dasein kleeft, en dat bij alles wat het doet
achterblijft, waar het geen vat op kan krijgen. De schuld hoort oorspronkelijk
bij de vrijheid van het Dasein. Omdat het Dasein vrij is, mogelijkheden heeft,

im Dasein das Sein zitin eigensten Sein-konnen, das heiBt das Freisein fiir die Freiheit
des Sich-selbst-wahlens und -ergreifens. Die Angst bringt das Dasein vor sein Freisein
fur... (propensio in...) die Eigentlichkeit seines Seins als Moglichkeit, die es immer
schon ist." (O.c. 249/50)
"Die Angst vereinzelt und erschlieBt so das Dasein als 'solus ipse'." (O.c. 250)
' O.c. 507: "Die Entschlossenheit, in der das Dasein auf sich selbst zuruckkommt,
erschlieBt die jeweiligen faktischen Moglichkeiten eigentlichen Existierens aus dem
Erbe, das sie als geworfene iibernimmt."
O.c. 506: "Die entschlossene Obernahme des eigenen faktischen 'Da' bedeutet zugleich
den EntschluB in die Situation. Wozu sich das Dasein je faktisch entschlieBt, vermag
die existenziale Analyse grundstitzlich nicht zu erortern."
1 ·'Der formale Begriff des Schuldigseins im Sinne des Schuldiggewordenseins am
Anderen laBt sich also bestimmen: Grundsein fur einen Mangel im Dasein eines
Anderen, so zwar, daB dieses Grundsein selbst sich aus seinem Wofur als 'mangelhaft'
bestimmt." (0.c. 375)
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zal het altijd blijken aan mogelijkheden niet voldaan te hebben, dingen niet of
fout gedaan te hebben. Schuld begeleidt noodzakelijk voorlopigheid, mogelijk-
heid en het ontwerp: "Je kunt niet zonder meer een door het Dasein 'veroor-
zaakt' tekort, het niet tegemoetkomen aan een eis, aan het tekort van de 'oor-
zaak' toerekenen. Het grond-zijn voor... hoeft niet hetzelfde niet-karakter te
hebben als het in hem grondende en uit hem ontspringende privativum. De
grond hoeft niet pas zijn nietigheid van het door hem begronde terug te krijgen.
Daarin ligt echter besloten: Het schuldig zijii resulteert niet pas uit een ver-
sclitildigd zij,1, maar onigekeerd: het verschuldigd zijn wordt pas niogelijk 'op
grond' va,1 een oorspronkelijk schuldig zijn. -1

Er zit een eind aan het kunnen van het Dasein. 'Existerend komt het Dasein
niet achter zijn geworpenheid terug': Ik herinner hier aan wat op een formeel
niveau over het Dasein gezegd werd: de oorsprong van fundering is de vrijheid.
De vrijheid manifesteert zich als het ontwerpende wereldstichten. De uitleg van
de vrijheid als causaliteit is maar een afgeleide van de vrijheid als oorsprong
van fundering uberhaupt.

Ik recapituleer: De oorsprong van de fundering moet gezocht worden in de
vrijheid die samengaat met de zorg van het Dasein, het feit dat het het Dasein
altijd ergens om gaat. Deze zorg leidt het in de wereld zijn. De wereld zelf is
als orientatiepunt van alle betrokkenheid, van alle om-te-betrekkingen, geen aan
het Dasein extrinsiek moment. Dasein is een zijnde dat het om zijn eigen zijn
gaat. Het uiteindelijke 'om te' slaat dus op het Dasein zelf terug. We treffen
deze zelfbetrokkenheid van het Dasein aan in de definitie van filosofie waarbij
het Dasein uitgangspunt maar ook referentiepunt is van alle filosofie. De
zelfbetrokkenheid van het Dasein, het Dasein als centrum van om-te-betrek-

' "Es kann nicht schlechthin von einem daseinsmiiBig 'verursachten' Mangel, der Nicht-
erfullung einer Forderung, auf die Mangelhaftigkeit der 'Ursache' zuruckgerechnet
werden. Das Grundsein for... braucht nicht denselben Nichtcharakter zu haben wie das
in ihm grundende und aus ihm entspringende Privativum. Der Grund braucht nicht erst
seine Nichtigkeit von seinem Begrtindeten zuruckzuerhalten. Darin liegt aber dann: Das
Schiddigsein resultiert nicht erst aus einer Verschuldung, sondern umgekehrt: diese
wird erst mijglich  'auf Grund'  eines urspriinglichen Schuldigseins." (0.c. 376/77)
We zien hier de aanvang van de latere uitleg van Heidegger van de oorzakelijkheid als
een 'verschuldigen' (vgl. hoofdstuk 2, §1 b)
2 "Das Sein des Daseins ist die Sorge. Sie befaBt in sich Faktizitat (Geworfenheit),
Existenz (Entwurf) und Verfallen. Seiend ist das Dasein geworfenes, nicht von ihm
selbst in sein Da gebracht. Seiend ist es als Seinkonnen bestimmt, das sich selbst gehort
und doch nicht als sich selbst sich zu eigen gegeben hat. Existierend kommt es nie
hinter seine Geworfenheit zurtick..." (0.c. 377)
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kingen vertoont een structurele gelijkenis met de subjectsfilosofie. Maar deze
zelfbetrokkenheid van het Dasein krijgt de toespitsing: het Dasein heeft zij n
eigen fundering op zich te nemen, terwijl het zijn rekening principieel nooit
rond kan krijgen'. Vrijheid manifesteert zich als de onmacht onder de naaktheid
van de eigen facticiteit uit te komen. Het Dasein is noodzakelijk zelf-funderend
maar kan er eigenlijk niet in slagen subject te worden: het Dasein kan en moet
zelf de laatste verantwoording voor zichzelf dragen, maar krijgt daarbij de
rekening gepresenteerd van een geworpenheid die het niet aan zich kan onder-
werpen. Uiteindelijk weet het Dasein zich vrij en schuldig tegelijk. Het kan niet
onder zichzelf uitkomen. In deze existentiele situatie wortelt alle funderings-
noodzaak.

Het Dasein is dus causa sui. Niet in de zin dat het zichzelf gemaakt heeft, maar
in de zin dat het nergens anders op kan steunen dan op zichzelf. Ook niet op het
zijn, tenminste niet voorzover we het zijn zouden begrijpen als een aan het
Dasein ontheven fundament. Het zijn als grond is immers precies de zin waarin
het Dasein het zijn verstaat. Juist in zijn verstaan van de zin van zijn blijft het
Dasein op zichzelf teruggeworpen: de laatste grond, het uiteindelijke 'omwille
waarvan'. is het eigen zijn, dat het Dasein te zijn heeft. Dat de latere Heidegger
de causa sui aanwijst als de laatste filosofische fundering heeft dus een voorge-
schiedenis in zijn hermeneutiek. De uiteindelijke zin van het Dasein, zijn Ulti-
nia ratio, is het ontwerp van waaruit het existeert, zun causa prima. Het eerste
en laatste vallen samen in de onontwarbare verwikkeling van de hermeneuti-
sche cirkel.

Desalniettemin is het Dasein als causa sui geen volstrekte zelfbeheersing.
Het Dasein is eindig. Het kan niet beschikken over een absoluut begin en niet
over een definitief resultaat. Het weet zich altijd al in een wereld geworpen.

1„...das Dasein ist standig - solange es ist - als Sorge sein  'DaB'. Als dieses Seiende,
dem Oberantwortet es einzig als das Seiende, das es ist, existieren kann, ist es existie-
rend der Grund seines Seinkonnens. Ob es den Grund gleich selbst nicht gelegt hat,
ruht es in seiner Schwere, die ihm die Stimmung als Last offenbar macht. Und wie ist es
dieser geworfene Grund? Einzig so, daB es sich auf MOglichkeiten entwirft, in die es
geworfen ist. Das Selbst, das als solches den Grund seiner selbst zu legen hat, kann
dessen nie machtig werden und hat doch existierend das Grundsein zu ubernehmen. Der
eigene geworfene Grund zu sein, ist das Seinkonnen, darum es der Sorge geht. Grund-
seiend, das hei Bt als geworfenes existierend, bleibt das Dasein standig hinter seinen
Moglichkeiten zuruck. Es ist nie existent vor seinem Grunde, sondern je nur aus ih,n

und als dieser. Grundsein besagt demnach: des eigensten Seins von Grund auf nie

mtichtig sein. Dieses Nicht gehort zum existenzialen Sinn der Geworfenheit." (O.c.
377/78)
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Causa sui te zijn is een opdracht. "lAel zelf, dat als zodanig de grond van
zichzelf te leggen heeft, kan daarover ,looit beschikken, en heeft toch existe-
rend het grond-zijn over te nemen. De eigen geworpen grond te zijn, dat is het
kunnen zijn, waarom het de zorg gaat."' Causa sui te worden: de geworpen-
heid, als behorend tot de eigen existentie, voor eigen verantwoordelijkheid over

te nenten - als een geworpen zijn in mogelijkheden - dat is waar het de vroege
Heidegger om gaat.

' "Das Selbst, das als solches den Grund seiner selbst zu legen hat, kann dessen nie
machtig werden und hat doch existierend das Grundsein zu ubernehmen. Der eigene
geworfene Grund zu sein, ist das Seinkonnen, darum es der Sorge geht." (0.c. 377)
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§4. Een genealogie van het wijsgerig godsbegrip

Tenslotte stel ik de vraag hoe Heidegger het wijsgerig godsbegrip vanuit het
oorspronkelijk funderende Dasein verklaart. Eerst zal ik de algemene contouren
van dit probleem behandelen (§4a), vervolgens de zaak toespitsen op het ratio-
naliteitsbeginsel (§4b). Tenslotte zal ik een aanduiding van Heidegger onder-
zoeken die suggereert dat er in de tegenoverstelling van 'God' en het Dasein als
wijsgerig fundament openingen zitten (§4c).

a. De genealogie van de theorie uit het Dasein, van de oorzakelijkheid uit
de theorie, en van het godsbegrip uit de oorzakelijkheid

Een bezwaar dat tegen Heideggers fundering van de filosofie gemaakt wordt is
dat hij er uiteindelijk niet in slaagt de subjectsfilosofie te overwinnen, d.w.z.
door te dringen tot een transcendente grond van de werkelijkheid'. Het godsbe-

grip in de filosofie functioneert niet alleen als een religieus thema dat denkend
ondervraagd of ondersteund kan worden. Het godsbegrip functioneert ook, en
in de moderne tijd vooral, als een fundering van het filosofische denken zelf.
Daarbij zoekt het denken naar een externe referent: L Heyde ziet het godsbe

' Vgl. J. Buchanan. 'Heidegger and the problem of ground; an evaluation', Philosophy
Today 17,233: "...Heidegger fails to provide an account of ground that is both origina-
tive and primordial (i.e. irreducible). Indeed it is precisely the inadequacy of this
analysis that is responsible for his failure to provide an ontological account of transcen-
dence."

Herman Berger, Wat is metafysica, een studie over Transcendentie, Assen etc. 1993,
14: "Ik zal stellen dat ook Heidegger Il (om die afkorting te gebruiken) niet aan de
absoluutheid van het zijn (waarop Aristoteles tendentieel gericht was) is toegekomen en
dat hij daarmee evenmin in voldoende mate aan transcendentie is toegekomen."

2 Vgl. Walter Schulz, Der Gott der neuzeitlichen Metaphysik, 55: "Solange Gott als
bestimmtes und begreifbares Seiendes angesetzt wird, wird namlich nur die Macht des
Denkens erfahren, die Macht des Denkens, das sich als Denken auch des bestimmten
gottlichen Seienden bemachtigt, weil es eben das Wesen des Denkens ist, uber alles
bestimmte und begreifbar Seiende denkend hinaus zu kommen. Nur wer die Macht des
Denkens uber dies Seiende bis zu Ende denkt, wird in den Stand gesetzt, die Ohnmacht
des Denkens zu erfahren, die Ohnmacht, die darin besteht, daB das Denken selbst und
als solches nicht sein konnte, wenn es nicht vom Sein selbst her bedingt und ermoglicht
ware. Wer diesen letzten Schritt wagt, der findet den Gott der Philosophen, der nicht
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grip aan de orde komen, waar het denken op de grens van zijn eindigheid stuit.
De menselijke eindigheid impliceert een onvermogen om te geraken tot een
absolute kennis, maar in het stuiten op zijn grenzen heeft de mens wel een uit-
zicht op het Absolute, het Oneindige, het Transcendente'. Het maakt de erva-
ring van het Absolute zonder het zich toe te kunnen eigenen. Zonder dat uit-
zicht zou een doordenken van de eindigheid niet eigenlijk mogelijk zijnz. Het
godsbegrip krijgt hier dus de status van het aan de macht en eindigheid van het
'ik' onthevene. Heyde kan daarbij teruggaan op de traditie van het ontologisch
godsbewijs bij Anselmus en Descartes. Ook hier wordt gezocht naar een
gedachte die vanuit de inhoud zelf al op God betrokken is: het godsbegrip is
een begrip dat weliswaar voor het denkend subject mogelijk is maar dat ander-
zijds niet aan de eigenmacht van het denkend subject toegeschreven kan wor-
den. Bij Descartes krijgt dit wijsgerig godsbegrip een funderende functie tegen-
over al het kennen. Het denken wil er weet van hebben dat het niet in zijn eigen
staart bijt, dat het zich niet maar wat voorspiegelt. Filosofische fundering wordt
hier gezocht in een onbetrokkenlieid. Als hier - in deze uitwendigheid van de
godsidee aan het machtsbereik van het subject - de traditionele filosofische
verbinding van funderingsvraag met het godsbegrip ligt, dan gaat Heidegger
precies de andere kant op.

Om met Heideggers denken mee te komen moeten we de hele kwestie omke-
ren. De hermeneutische cirkels waar Descartes uit wil blijven, daar wil Heideg-
ger juist in komen. Heidegger zoekt de filosofische fundering in de betrokken-
heid. Het is in de betrokkenheid van het Dasein in de wereld dat alle kennis
gefundeerd is. De onbetrokkenheid is een derivaat van de betrokkenheid en niet
omgekeerd. Niet omdat de concrete zijnden, lijster, appel, sterrenhemel, van het
Dasein afgeleid zouden kunnen worden, maar omdat het denken over de zijn-
den als aanschouwing van de dingen in hun wezen een bepaalde theoretische
constitutie van het Dasein impliceert: de aanschouwing verwijst als specifieke

mehr ins Denken auflosbar ist."
'
L. Heyde, Het gewicht van de eindigheid, 101: "Het de,iken (niet het kennen) weet

zich, wanneer het naar de laatste vooronderstellingen van het kennen graaft, genood-
"

zaakt aan de grens van zijn kunnen iets absolituts te denken.
2 L. Heyde, o.c. 147/48: "De eindigheid denken betekent begrijpen dat ze haar grond in
iets anders heeft. Hiermee zijn wij, eindig, altijd over de grens van de eindigheid heen.
Wat in het verleden, in een niet geslaagde terminologie, godsbewijs genoemd is, is
uitdrukking van de onontkoombare diatectiek van eindig en oneindig die zich bij een
denken van de eindigheid manifesteert. God 'bewijzen' is expliciteren wat wij zijn:

"

eindige geest.
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optiek naar het Dasein'. Bij Heidegger wordt het een probleem hoe het denken
ertoe kan komen zijn meest oorspronkelijke toeeigening van de werkelijkheid te
willen zien in het 'alleen nog maar aanschouwen' van op zich zijnde dingen.
Wat nodig is, is een genealogie van de theoretische rede. Door die genealogie
worden we ook verlost van de problemen van de theoretische rede, met name
van de afstand die zij eerst creeert om hem vervolgens te moeten overbruggen.
Als alle kennen is gefundeerd in betrokkenheid, in een benomenheid door de
wereld, dan mag ook aan de theoretische rede gevraagd worden door welke
betrokkenheid zij geconstitueerd is. Wat verklaard moet worden is de deficien-
tie, het ontbreken van betrokkenheid van de theoretische redez.

Enerzijds is een zekere onthouding noodzakelijk om tot een theoretische
instelling te kunnen geraken. In die onthouding wint men de afstand van waar-
uit denken beschouwen kan worden, een beschouwen dat in het schouwen van
het wezen van de dingen zijn voltooiing vindt. Het aanschouwen is een 'alleen

nog maar' aanschouwen, d.w.z. is niet oorspronkelijk maar derivaat ten aanzien
van het in de wereld benomen en vanuit de wereld gestemde Dasein. Dat bete-
kent: niet alle omgang met de dingen kan theoretisch gefundeerd worden3, maar
de theoretische houding kan wel als een specifieke omgang met de dingen ont-
sluierd worden. Ook de theorie is geleid door een specifieke zorgA

' "Dadurch, daB gezeigt wird, wie alle Sicht primar im Verstehen grundet - die Umsicht
des Besorgens ist das Verstehen als Verstandigkeit -, ist dem puren Anschauen sein
Vorrang genommen, der noetisch dem traditionellen ontologischen Vorrang des Vor-
handenen entspricht. 'Anschauung' und 'Denken' sind beide schon entfernte Derivate
des Verstehens." (SuZ, G.A. 2, 196)
1„

...festzuhalten [ist] daB das Erkennen selbst vorgangig grtindet in einem Schon-sein-

bei-der-Welt, als welches das Sein von Dasein wesenhaft konstituiert. Dieses Schon-
sein-bei ist zunachst nicht lediglich ein starres Begaffen eines puren Vorhandenen. Das
In-der-Welt-sein ist als Besorgen von der besorgten Welt benonime,1. Damit Erkennen
als betrachtendes Bestimmen des Vorhandenen moglich sei, bedarf es vorgingig einer
Defizienz [!] des besorgenden Zu-tun-habens mit der Welt. Im Sichenthalten von allem
Herstellen, Hantieren, u. dgi. legt sich das Besorgen in den jetzt noch einzig verblei-
benden Modus des In-Seins, in das Nur-noch-verweilen-bei... Auf dem Gru,ide dieser

Seinsart zur Welt, die das innerweltlich begegnende Seiende nur noch in seinem puren
Aussehen (Eloog) begegnen laBL und als Modus dieser Seinsart ist ein ausdruckliches
Hinsehen auf das so Begegnende m6glich. Dieses Hinsehen ist jeweils eine Bestimmte
Richtungnahme auf..., ein Anvisieren des Vorhandenen." (0.c. 82/83)
' "Wir mussen in der Tat ontologisch grundslitzlich die primare Entdeckung der Welt
der 'bloBen Stimmung' uberlassen. Ein reines Anschauen, und drange es in die inner-
sten Adern des Seins eines Vorhandenen, vermochte nie so etwas zu entdecken wie
Bedrohliches." (0.c. 183)
4 6. ...auch die reinste BEWeia hat nicht alle Stimmung hinter sich gelassen..." (0.c. 184)
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Een genealogie van de theorie krijgt dus de verdere invulling: een doorgron-
den van de leidende zorg van het theoretische Dasein, een onderzoek naar de
mogelijkheidsvoorwaarden voor een wetenschappelijke houding'. Deze worden
gevonden in de grondstructuur van het Dasein, de transcendentie, die tot uit-
drukking komt in de karakterisering van het Dasein als 'in de wereld zijn'2. De
dubbele funderingsbeweging van het Dasein in de wereld - fundering als 'we-
reid stichten' en fundering als 'zich vestigen in de wereld' - zorgt ervoor dat de
wereld een blijvende ambiguYteit heeft voor het Dasein, zoals uitgedrukt in de
christelijke theologie waar het wereldbegrip een existentieel en een kosmologi-
sche aspect heeft. Van deze twee polen heeft het kosmologische aspect de
neiging om het existentiele te verdringen. Heidegger noemt dit fenomeen de
'ontologische terugstraling van de wereld'3.

De wijze waarop het vulgaire Dasein, het Dasein van het 'in eerste instantie
en meestal', dat als oorsprong is aangewezen van alle filosofie, zichzelf verstaat
is wezenlijk het produkt van deze ontologische terugstraling. Het is de situatie
waarin het Dasein zichzelf hoofdzakelijk uit de wereld verstaat en zichzelf niet
meer in de wereld herkent. Nu, de wetenschap en de filosofie hebben zich niet
aan deze alledaagse wereld onttrokken. Het alledaagse wereldbeeld maakt ook
de wereld uit van de wetenschappen en van de filosofische traditie. Het is dus
volgens Heidegger niet zo dat de filosofie en wetenschap voorbij zouden zijn
aan een spontaan en naYef werkelijkheidsverstaan: dit kritisch uitgezuiverd
zouden hebben. Integendeel, in het weg zien van zichzelf, in het zich houden in

' "Nach der ontologischen Genesis der theoretischen Verhaltung suchend, fragen wir:
welches sind die in der Seinsverfassung des Daseins liegenden, existenzial notwendigen
Bedingungen der Moglichkeit dafor, daB das Dasein in der Weise wissenschaftlicher
Forschung existieren kann." (0.c. 472)
2 ,Damit die Thematisierung des Vorhandenen, der wissenschaftliche Entwurf der
Natur, moglich wird, muB das Dasein das thematisierte Seiende transzendieren. Die
Transzendenz besteht nicht in der Objektivierung, sondern diese setzt jene voraus."
(0.c. 481)
"Und grundet [...] das Sein des Daseins in der Zeitlichkeit, dann muB diese das In-der-
Welt-sein und somit die Transzendenz des Daseins ermoglichen, die ihrerseits das
besorgende, ob theoretische oder praktische Sein bei innerweltlichem Seienden tragt."
(Ibidem)
3 66

Das Dasein hat [...] die Tendenz, das eigene Sein aus deni Seienden her zu verstehen,

zu dem es sich wesenhaft standig und zuntichst verhaIt, aus der 'Welt'. Im Dasein selbst
und damit in seinem eigenen Seinsverstandnis liegt das, was wir als die ontologische
Ruckstrahlung des Weltverstandnisses auf die Daseinsauslegung aufweisen werden.-

(0.c. 21/22)
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een onbetrokkenheid, sluit de filosofie juist aan bij de grondtendens van het
elementaire alledaagse werkelijkheidsverstaan.

In grote lijnen kent Heidegger aan het Dasein als vulgairfenoineen, waartoe
ook wetenschap en filosofie behoren, twee stadia toe: 1) De staat waarin het
Dasein nog in zijn oorspronkelijke geYnvolveerdheid met de dingen is. De
dingen hebben altijd al een betekenis voor het Dasein, je kunt er iets mee of
juist niet mee, ze zijn handig, lekker, ze staan in de weg of zijn kwijt. 2) Het
Dasein verliest deze oorspronkelijke geYnvolveerdheid, niet vanuit de roep tot
de eigenlijkheid maar vanuit een aan de gemvolveerdheid van het Dasein eigen
tendens. Heidegger karakteriseert deze twee stadia als de Zuhandenheit en de
Vorhandenheit. In eerste aanleg is alles gereedschap, werktuig, alles 'staat ter
hand'. De dingen worden niet gezien maar gebruikt, ze zijn een verlengstuk van
het eigen bestaan, een uitbreiding van de omgeving. In formele termen: de
wereld van het Dasein is existentiaal van het Dasein. De voorhandenheid is
geen breuk met dit primaire zijnsverstaan maar slechts een toespitsing vanuit
een deficientie: wanneer de directe omgang met de dingen om wat voor reden
dan ook is onderbroken, komen ze in beeld, worden ze zelf gezien. Betrokken-
heid wordt omgekeerd tot zijn tegendeel: geen betrekking, an sich. Karakteris-
tiek voor deze verhouding is het niet meer begrijpen, het alleen nog maar aan-
staren. Dit is Heideggers transcriptie van de wezensschouw van de filosofie',
met als late erfgenaam daarvan de waardevrijheid van het wetenschappelijke
subject.

De vrijheid en onbetrokkenheid die het wetenschappelijk subject zichzelf
toedicht is slechts een variant van de primaire betrokkenheid, het resultaat van
een deficientie in de omgang met de dingen. Op grond van die deficientie
neemt de wetenschappelijke blik de dingen als op zich staand, objectief,
voorhanden. Hun eigenlijke zijn ligt in de wijze waarin ze in hun onverander-
lijk wezen aanschouwd kunnen worden: hun eigenlijk zijn is hun Eibog. Daar-
mee worden de dingen feitelijk juist niet in hun eigen wezen toegelaten maar
vanuit een zeer bepaalde betrokkenheid bekeken. Dit is geen toevallige deviatie
van het Dasein maar een tendens die als mogelijkheid uit de grondstructuren
van het Dasein gegeven is en die feitelijk het meest en het eerst aan de orde is.

' "Das schlichte Sehen der nachsten Dinge im Zutunhaben mit... triigt die Auslegungs-
struktur so ursprlinglich in sich, daB gerade ein gleichsam als-freies Erfassen von etwas
einer gewissen Umstellung bedarf. Das Nur-noch-vor-sich-Haben von etwas liegt vor
im reinen Anstarren als Nicht-mehr-verstehen. Dieses als-freie Erfassen ist eine Priva-
tion des schlicht verstehenden Sehens, nicht ursprunglicher als dieses, sondern abgelei-
tet aus ihm." (0.c. 199)



235

De wereld van de wetenschap en de alledaagse wereld corresponderen. In
beide gevallen wordt de transcendentie van het Dasein ingevuld als het zich
vestigen in een wereld van aan het Dasein ontheven zijnden. Het zijn, richting
en oorsprong van de transcendentie van het Dasein, wordt verstaan vanuit 66n
dominant zijnde - het voorhanden zijnde, waarin adn dominant tijdsaspect
normerend is: de aanwezigheid, het nu. Het Dasein ziet dit voorhanden zijnde
niet als 'gefundeerd in het Dasein' maar het fundeert zichzelfjuist in het voor-
handen zijnde. Hier ligt het moment van de ge,zese van het godsbegrip uit de
tlieoretische houdi,ig: daar waar de betrekking van Dasein en de wereld niet is
verlaten maar slechts onbegrepen en ongezien blijft. Dit godsbegrip wordt in de
hermeneutiek van het Dasein in zijn herkomst onderzocht, d.w.z. de vooron-
derstellingen die erin liggen worden van hun vanzelfsprekendheid ontdaan.

In feite wordt een terugvoering van het godsbegrip op het Dasein niet
zelfstandig gethematiseerd. Het godsbegrip wordt steeds in de samenhang van
ontologische voorbeslissingen gesteld, en deze voorbeslissingen worden in hun
oorsprong onderzocht. Alle attributen waarmee traditioneel in de filosofie het
godsbegrip aangeduid wordt - eeuwigheid, oorspronkelijkheid, oorzakelijkheid
- moeten vanuit de achterliggende ontologie begrepen worden. Principieel
wordt deze achterliggende ontologie opgevat als een ontologie van de voorhan-
denheid. Het godsbegrip is steeds maar te begrijpen in samenhang met deze
leidende ontologie, met dit leidend begrip van wat het zijnde wezenlijk is. Zijn
Eeuwigheid (tijdloosheid) wordt teruggebracht op een oorspronkelijker tijdsbe-
grip'; zijn Transcendentie moet begrepen worden vanuit de transcendentie van
het Daseini. Centraal in Heideggers genealogie van het filosofisch godsbegrip
staat de causaliteit. Ook hier gaat het erom het causale denken vanuit een
oorspronkelijker moment, namelijk de menselijke vrijheid, te begrijpen.
Daarmee valt dus het geheel van de causale werkelijkheidsuitleg in het Dasein

' Vgl. GrPh, G.A. 24,434: "...daB die vulgbire Charakteristik des Seins des Seienden am
Leitfaden der Zeit - Zeitliches, Zeitioses, Uberzeitliches - fur uns hinfallig ist. Das ist
keine ontologische, sondern eine ontische Interpretation, wobei die Zeit selbst als ein
Seiendes genommen wird.

-

Vgl. Grondin, Kant et Ie probl&nie de la philosophie, 164: "Ce que Heidegger a trts
clairement mis en dvidence, c'est que cette conception prttendument non temporelle de
l'etre, et bien entendu de l'a priori, se fonde sur une occultation ou un oubli de la
temporalitt finie du Dasein."
2 Vgl. SuZ, G.A. 2.442: "Ursprunglichkeit der Seinsverfassung deckt sich nicht mit der
Einfachheit und Einzigkeit eines letzten Aufbauelements. Der ontologische Ursprung
des Seins des Daseins ist nicht 'geringer' als das, was ihm entspringt, sondem er
uberragt es vorgangig an Machtigkeit, und alles 'Entspringen' im ontologischen Felde

"
ist 'Degeneration'.
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terug, de eerste oorzaak inbegrepen. Causaliteit moet vanuit een bepaalde

voltrekking van de menselijke vrijheid begrepen worden, namelijk vanuit het
menselijk vermogen om dingen te maken: Het vroege werk van Heidegger is
de omkering van de ontologie van de voorhandenheid: het wil de daaraan ten

grondslag liggende betrokkenheid als oorsprong aanwijzen. Het godsbegrip
gaat daarin mee.

b. Het rationaliteitsbeginsel gedestrueerd

De filosofie-historische discussie rond de wijsgerige godsvraag spitst zich bij
de latere Heidegger toe op het rationaliteitsbeginsel in de formulering van

Leibniz en op het Causa-Sui-begrip. Ook in zijn vroege werk heeft Heidegger
het rationaliteitsbeginsel geanalyseerd en aangemerkt als een wijsgerig basisge-
geven. En ook hier wil Heidegger zich dit beginsel op een oorspronkelijke
wijze toeeigenen, en dat betekent in zijn vroege werk: begrijpen vanuit het
Dasein. De terugvoering heeft hier een iets andere systematiek dan in het late
werk.

De latere Heidegger spitst zijn vraag naar 'zijn en grond' in de filosofische
traditie toe op het principe van toereikende grond. Dit principe dat wetenschap
en filosofie beheerst komt tot zijn meest pregnante formulering in Leibniz'
rationaliteitsbeginsel. Onderliggend gaat het Heidegger om de thematiek van
het zijn als %6"tog. Heidegger kon voor zijn bespreking van Leibniz' rationali-
teitsbeginsel terugvallen op een college uit de zomer van 1928, in 1978 ver-
schenen in de Gesamtausgabe onder de titel Metaphysische Anfangsgrunde der
Logik int Ausgang von Leibniz (G.A. 26). Dit college heeft ten grondslag

gelegen aan Vom Wesen des Grundes C 1929). Zoals de titel van het college
aangeeft gaat het hier om de metafysische fundamenten van de logica, ofwel,
als opdracht gesteld: "...de logica moet anders, moet filosofisch worden !-2

' GrPh, G.A. 24,  148: "...daB wir diesen jetzt aufgewiesenen Verstandnishorizont - das
her-stellende Dasein - nicht nur auf Grund der Beziehung fur das Sein des Seienden
auf das Subjekt und auf Gott als Hersteller der Dinge fixierten, sonder daB die ontolo-

"

gischen Grundbestimmungen des Seienden durchgangig diesem Horizont erwachsen.
Zie voor de afleiding van de causaliteit uit het Dasein ook onder, §4b.
z "Darum die Forderung: die Logik soll anders, soll philosophisch werden!" (MAL,
G.A. 26,6)
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Wat betekent dat, filosofisch worden? Heidegger gaat uit van Aristoteles.
Aristoteles heeft de wijsheid van de filosofie bepaald als een verstaan van het
zijn, en dus de eros van de filosofie als een gerichtheid op dit zijnsverstaan.
Deze gerichtheid is het a priori van alle filosofie: "Het daarop gerichte verstaan
is in zoverre het eerste, als het het verstaan is van datgene wat voor al het ande-
re komt, wat vroeger, prius, is dan al het andere, namelijk dan het enkele zijnde.
Vroeger dan het enkele zijnde komt echter het zijn; het zijn is immers dat wat
van tevoren al begrepen is, voordat zoiets als zijnde waar dan ook, hoe dan ook,
kan opduiken."' Dit is een cirkelredenering: het verstaan van het zijn is het eer-
ste, omdat het een verstaan is van datgene wat eerder komt dan alle zijnden.
Het komt eerder dan alle zijnden omdat het als eerste verstaan is. De prioriteit
van het zijn, het verstaan van het zijn, en het denken dat het zijn verstaat, zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden: "Filosofie is wetenschap van het zijn;
voorzover het haar gaat om een begrippelijk verstaan en bepalen van het zijn,.  7 "
om de X6706 van het ov n ov, is zij ontologie."2 Maar deze X6701 is zelf op de
voorgrond gekomen in de filosofie, als voEiv, 11,uxil, vof)i, res cogitans, ani-
mus, bewustzijn, subject: "De strijd om het zijn dringt zich op het veld van het
denken, van de uitspraak, van de ziel, van de subjectiviteit... Het menselijke
Dasein rukt op naar het centrum! „3

In de filosofie, in de vraag naar het zijn, wordt het Dasein dus op zichzelf
teruggeworpen. Niet alleen omdat het denken als zodanig tot voorwerp wordt
van de filosofische reflectie. Ook vanuit de inhoud: omdat de filosofie betrok-
ken is op het zijnsverstaan en het zijnsverstaan tot de constitutie van het Dasein
behoort - de oertranscendentie van het Dasein uitmaakt - is de vraag naar het
zijn tegelijk de vraag naar de mens4. Uit deze verbinding volgt weer dat de ge

a "Das darauf gerichtete Verstehen ist insofern das erste, als es das Verstehen dessen
ist, was vor allem anderen kommt, was frilher, prius, ist denn alles andere, niimlich das
einzelne Seiende. Fruher als das einzelne Seiende aber ist das Sein; denn es ist das, was
zuvor schon verstanden ist, bevor dergleichen wie Seiendes irgendwo und irgendwie
auftauchen kann." (0.c. 16)
2 ,

...Philosophie ist Wissenschaft vom Sein; sofern sie sich um ein begriffliches Ver-
"   7"

stehen und Bestimmen muht, um den X6701 des ov n ov, ist sie Ontologie." (0.c. 16)
De filosofie is in eerste aanleg ook theologie voegt Heidegger hier aan toe (p. 17). Dit
motief werkt hij echter hier niet uit.
  "Der Kampf um das Sein drangt sich auf das Feld des Denkens, des Aussagens, der
Seele, der Subjektivitbit... Das menschliche Dasein ruckt ins Zentrum!" (0.c. 19)
4 Vgh ook o.c. 109/10, "Seinsverstandnis ist konstitutiv flir Dasein. [...] Wir selbst sind
zwar die Quelle der Idee des Seins - aber diese Quelle ist als Urtranszendenz des
Daseins zu verstehen." Hier ontleent Heidegger deze bepaling aan Leibniz:  "Et je
voudrois bien savoir, comment nous pourrions avoir l'idee de l'estre, si nous n'estions
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schiedenis van de filosofie, als geschiedenis van de voltrekking van de zijns-
vraag, verbonden is met het wezen en het lot van de mens'. In aansluiting op de
traditie betekent ook voor Heidegger spreken over het wezen van de mens:

spreken over de menselijke vrijheid (MAL, G.A. 26,22).
De hier gelegde verbindingen moeten we vasthouden: verbonden zijn de

vraag naar het zijn. de vraag naar het denken, de menselijke transcendentie en
zijn vrijheid. Hoe voegt zich hier 'logica' in - de traditionele vindplaats van het
rationaliteitsprincipe? Heidegger vat meestal logica in een zeer elementaire zin
op. Hij is alleen in de logica geinteresseerd voorzover het haar grondprincipes
betreft, de grondprincipes die - zoals we ook gezien hebben in Der Satz voin
Grund -de brug slaan tussen de wetten van het denken en het zijnsverstaan.

Uiteindelijk blijkt ons denken geregeerd door een viertal wetten: het principe
van identiteit, van non-contradictie, van de uitgesloten derde en het

rationaliteitsbeginsel. Heidegger relateert deze voorgegeven wetmatigheid die
het denken beheerst aan de vrijheid van het menselijk Dasei,i: "Alleen wat als
vrij wezen existeert, kan uberhaupt aan het verbindende van een wetmatigheid
gehouden zijn. Alleen vrijheid kan oorsprong van gebondenheid zijn. Een

grondprobleei,i van de logica, de wetnzatigheid van het denke,1, ontliult zich als
een probleem van de menselijke existentie iii haar grondvesten, als probleem
van de prilheid.

Door de loutere context waarin Heidegger hier de logica bespreekt neemt hij
al een stelling in de discussie van die tijd. Logica was immers voor de toen
overheersende (neokantiaanse) inzichten betrokken op het oordeel, op de
oordeelswaarheid. De zijnsvraag wordt van daaruit georienteerd en daaraan
ondergeschikt gemaakt: Heidegger maakt de omgekeerde beweging: hij bouwt

des Estres nous mtmes, et ne trouvions ainsi iestre en nous." (O.c. 109)
1 66Das Verstehen von Sein ist nicht eine Ausstattung unter anderen, sondern die Grund-
bedingung der Moglichkeit des Daseins als solchen. Weil zur Wesensverfassung des
Menschen gehort, Sein zu verstehen, ist die Frage nach dem Sein in der genannten
Weise eine, ja die Frage nach dem Menschen selbst. Das menschliche Dasein trtigt in
sich selbst, in seiner eigensten Geschichte das Schicksal der Philosophie bei sich; es
allein gibt dieses Schicksal weiter und uberantwortet es wiederum menschlichen
Moglichkeiten." (O.c. 20)
2.. Nur was als freies Wesen existiert, kann Uberhaupt einer Gesetzlichkeit als verbind-
licher verhaftet sein. Nur Freiheit kann Ursprung von Bindung sein. Ein Grundproblem
der Logik, die Gesetzlichkeit des Denkens, enthiillt sich als ein Problem menschlicher
Existenz in ihrem Grunde, als Problem der Freiheit." (0.c. 25)
' Vgl. GrPh, G.A. 24,286: "...[die] Auffassung der Erkenntnis, die am Urteil, am Logos
orientiert ist und deshalb zur Logik der Erkenntnis wurde (welchen Titel das Hauptwerk
von Hermann Cohen, dem Begrunder der Marburger Schule, triigt), und diese Orientie-
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op vanuit de zijnsvraag'. Van daaruit benadert hij achtereenvolgens  1) het Da-
sein, dat, vanuit de zijnsvraag benaderd, op de eerste plaats in het licht komt te
staan van zijn transcendentie en vrijheid, 2) vervolgens de metafysica waarin de
grondposities van de logica beslist worden, en 3) op die basis de logica, waar-
van de wetmatigheid dus meteen al in de context van de menselijke vrijheid
staat, en waarvan het oordeel meteen al vanuit het zijnsverstaan gericht is.

De vraag naar de waarheid, traditioneel verbonden met het oordeel, kan nu
dus nooit meer aan een bereik, gescheiden van de zijnsvraag toebehoren: "Wat
is de waarheid? [...] Deze vraag naar het in-de-waarheid-zijn leidt terug naar het
probleem van de transcendentie van het Dasein. En voorzover de waarheid van
het denken meebepaald is door zijn wet-matigheid, verbindt zich het probleem
van de waarheid met de wetmatigheid en d.w.z. de vrijheid.-2 Wanneer vervol-
gens vanuit de vraag naar de waarheid het funderingsprobleem wordt gesteld,
dan voert ook deze thematiek terug naar het Dasein: "Het ware denken zoekt in
de aanpassing aan datgene waarover het denkt, het zijnde zelf, datgene waarop
het steunt en zich grondt. Al het ware denken begrondt zich en heeft bepaalde
mogelijkheden van begronding. Dus kunnen we vragen: waaraan ligt het, dat de
waarheid van het denken en het denken zelf zoiets als een grond moeten heb-

ben - en kunnen hebben? Wat zegt dat uberhaupt, grond? Hoe verhouden zich

rung der Wahrheit und des Seins an der Logik des Satzes ist ein Hauptkriterium des
Neukantianismus."
Vgl. H.-L. Ollig, Der Neukantianismus, Stuttgart 1979,33: "...die Maxime (...) die
Cohen bei seinem systematischen Entwurf leitete: Es darf dem Denken, Wollen und
Fuhlen nichts gegeben sein, sondern alles ist erst aus dem Ursprung zu erzeugen, wobei

"die operative Grundmaxime gilt: die Erzeugung ist das Erzeugnis.
O.c. 111: "Fur Cohen ist namlich Denken qua 'Denken des Ursprungs' absolutes
Denken, dem nichts Gegebenes auBerlich sein kann. Indem solcherart absolutes Denken
sich immer in Urteilen vollziehen muB, wenn es die Dignitat des Erkennens besitzen
soll, sind Einheit des Urteils, der Erkenntnis und des Gegenstandes nur verschiedene
Explikationsweisen des Urteils. "
' Vgl. GrPh, G.A. 24, 252-54, m.n. 54: "Das Problem kommt solange nicht von der

"Stelle, als die Logik selbst nicht wieder in die Ontologie zuruckgenommen wird-
z "Was ist die Wahrheit? [...] Diese Frage nach dem In-der-Wahrheit-sein fuhrt zuruck
auf das Problem der Transzendenz des Daseins. Und sofern die Wahrheit des Denkens
mitbestimmt ist durch seine Gesetz-maBigkeit, verkoppelt sich das Problem der Wahr-
heit mit dem der Gesetzlichkeit und d.h. der Freiheit." (MAL, G.A. 26,25)
Vgl. De argumentatie o.c. 128-133.
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grond en Dasein tot elkaar? Hoe hangen met betrekking tot het denken grond,
waarheid, wetmatigheid en vrijheid samen?„1

Het denken zoekt naar waarheid door een terugvoering op een laatste on-
wankelbaar fundament. Het moderne denken zoekt deze fundering schijnbaar in
zichzelf: funderend voor al het kennen zijn niet verder terugvoerbare apriori-
sche waarheden. Waar denken en zijn volledig overeenstemmen, het begrip
adequaat is aan de zaak, is traditioneel sprake van waarheid. Binnen deze ver-
houding is in de moderne tijd het primaat bij het denken gelegd: begrip en zaak
behoren beide primair aan het denken toe. Het denken is uiteindelijk gefun-
deerd op axioma's die hun waarheid niet meer aan een externe referent ontle-
nen maar nog louter aan zichzelf. Volgens Heidegger is dat niet alleen het geval
in het idealisme, maar al bij de rationalisten, bij Descartes, Spinoza en Leibnizz.
Uiteindelijk dateert Heidegger het primaat van het denken altijd vanuit het
'cogito, ergo sum' van Descartes, waarbij het zijn uit het denken is afgeleid en
in het denken is gefundeerd.

De teruggang op een eerste redelijk fundament, samengevat in het rationali-
teitsbeginsel, heeft een intrinsiek verband met het logische oordeel. Als we de
basisstructuur van het logische oordeel omschrijven als 'A = A', dan zit in deze
elementaire identiteit al een terugvoering op een laatste grond. Normaal gespro-
ken zijn oordelen immers niet een loutere tautologie. Het predikaat zegt iets

over het subject. Het principe van identiteit zegt daarover: mogelijkheidsvoor-
waarde van alle oordelen is dat de dingen zijn wat ze zijn, en dat dat zijn ge-
zegd kan worden. 'A is A' is de grondvorm en de grondvooronderstelling van
iedere uitspraak. Het dichtst in de buurt van dit model-oordeel komt de mathe-
matische definitie. Hier vallen subject en predikaat samen omdat het subject in
niets anders bestaat dan in zijn definitie. We hebben gezien dat Descartes deze
identiteit van subject en predikaat in zijn vijfde meditatie gebruikt als godsbe-

1"Das wahre Denken sucht in der Anmessung an das, woruber es denkt, im Seienden
selbst das, worauf es sich stutzt und grUndet. Alles wahre Denken be-grundet sich und
hat bestimmte MOglichkeiten der BegrUndung. Wiederum ist zu fragen: woran liegt es,
daB die Wahrheit des Denkens und dieses selbst so etwas wie einen Grund haben muB
- und haben kann? Was heiBt Uberhaupt Grund? Wie stehen Grund und Dasein zu ein-
ander? Wie hangen in Bezug auf das Denken Grund, Wahrheit, Gesetzlichkeit, Freiheit
zusammen?" (0.c. 25/26)
2 "Von wo aus sollen wir das Verhaltnis von Denken und Sein bestimmen, was ist das
nachste? Fur Descartes, Spinoza und Leibniz ist das Denken das nachste. Kommt also
das Sein nach dem Denken? Dann muB das Seiende durchgtingig und grundsatzlich so
sein, daB es luckenlos im Denken bestimmbar ist. Gema:B diesem Postulat der durch-
gangigen Verstandlichkeit sind die Bedingungen der Wahrheit die Voraussetzungen des
Seins. Cum Deus calculat et cogitationem exercet, fit mundus." (0.c. 35)
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wijs. Bij een dergelijke mathematische identiteit wordt het samenvallen van
subject en predikaat mogelijk gemaakt doordat beide in het bereik van het
denken vallen. Het verband tussen subject en predikaat wordt geheel a priori

om eeuwige waarheden'. Het denken is hier uiteindelijk nog slechts op zichzelf
betrokken. De fundering van alle oordelen op een model waarin een volledige
identiteit gesteld wordt, betekent dus: het rationaliteitsbeginsel, de eis van een
redelijke fundering, wordt ingevuld met het identiteitsoordeel: het oordeel
waarin subject en predikaat geheel overeenstemmen. Daarin ligt de laatste rede-
lijke fundering van alle uitspraken.

In dit primaat van het identiteitsoordeel ligt de basis voor de verwijdering
tussen de vraag naar de oordeelswaarheid en de vraag naar de zijnden als
zodanig. De fundering van de nfet-tautologische predikatieve bepaling (de zon
is heet, de rivier stroomt snel) wordt niet uit zon en rivier begrepen maar door

een terugvoering op oordelen die niet meer aan externe referenten hangen.

Heidegger gaat het er om de ontologische beslissingen op le sporen die achter
deze logica verborgen zijn. Ook in deze logica die het denken in eerste instantie
afvoert van het verstaan van de zij'iden is een specifiek zijnsverstaan uitge-
drukt, een specifieke ontologie. Heidegger vindt de toegang tot dit zijnsverstaan
in het onderscheid van eeuwige noodzakelijke waarheden en daarvan afgeleide
contingente waarheden: In deze onderscheiding van noodzakelijke en contin-
gente waarheden vallen - aldus Heidegger - de rationalisten terug op de scho-
lastiek: "Het onderscheid tussen eeuwige en afgeleide waarheden stemt overeen
met een onderscheiding van het zijnde: ens per se necessarium [het uit zichzelf

' Leibniz: "Primae veritates sunt quae idem de se ipso enuntiant aut oppositum de ipso
opposito negant." (Geciteerd o.c. 48.)
"Nimirum ut Identicae propositiones omnium primae sunt... atque adeo per se verae...;
ita per consequentiam verae sunt virtualiter identicae, quae scilicet per analysin termi-
norum... ad identicas formales sive expressas reducuntur. Manifestumque est omnes
propositiones necessarias sive aeternae veritatis esse virtualiter identicas... Generaliter
omnis propositio vera (quae identica sive per se vera non est) potest probari a priori ope
Axiomatum seu propositionum per se verarum, et ope definitionum seu idearum." (0.c.
50)
2 "Veritates originariae sunt quarum ratio reddi non potest, et tales sunt identicae sive
immediatae... Veritates derivativae rursus duorum sunt generum: aliae enim resolvuntur
in originarias, aliae progressum resolvendi in infinitum admittunt. Illae sunt necessa-
riae, hae, contingentes." (0.c. 51)
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noodzakelijk zijnde] en entia contingentia [contingente zijnden], ens increatum
[het ongeschapen zijnde] en ens creatum [het geschapen zijnde]."'

Heidegger heeft in een langere studie gepoogd deze ontologische afhanke-
lijkheid van de rationalisten t.o.v. de scholastiek aan te tonen met een vergelij-
king tussen Descartes en Thomas van Aquino, m.n. diens Quaestiones disputa-
tae  de veritate. Onder de waarheidsopvatting van de rationalisten schuilt een
ontologie die gebaseerd is op de onderscheiding tussen een onveranderlijke
Schepper en de contingente geschapen werkelijkheid, en een daarmee corres-
ponderende onveranderlijke goddelijke kennis die tegelijk scheppende kennis
is, waarvan alle menselijk kennen - als kennis van de geschapen zijnden - een
afgeleide is. De zekerheid van het menselijk kennen is een afgeleide van de
zekerheid van een goddelijk kennen. Het goddelijke kennen is een zeker ken-
nen, omdat het tegelijk een veroorzaken, een causare is: ':..De waarheid, die de
res [de zaak, het ding] in die zin toegesproken kan worden dat zij inseparabili-
ter [onafscheidelijk] aan de dingen toekomt, de res qua res qua [het ding als
ding als] subsisterend, is terug te voeren op de intellectus divinus quasi ad
causam, ad humanum autem quodammodo quasi ad effectum, inquantum intel-
lectus a rebus scientiam accipit [is terug te voeren op het goddelijk intellect als
op de oorzaak, op het menselijke intellect echter in zekere zin als op het gevolg,
voorzover het intellect zijn kennis aan de dingen ontleent].-2 Heidegger conclu-
deert: "Zo wint Thomas met betrekking tot alles wat is een principieel waar-
heidsbegrip, dat uiteindelijk op de verhouding van catisare en causari [veroor-
zaken en veroorzaakt worden] terugvalt.-3

Welnu, deze basisverhouding, die stamt uit de scholastiek maar die in de
moderne tijd onverkort doorwerkt4, wordt door Heidegger omgekeerd. Niet het
menselijke intellect is een afgeleide van het goddelijke, dat zich tot het godde-

| 66Der Unterschied von ewigen und bedingten Wahrheiten entspricht einer Unterschei-
dung des Seienden: ens per se necessarium und entia contingentia, ens increatum und
ens creatum." (Ibidem)
3 ..."Die Wahrheit, die den res in dem Sinne zugesprochen werden kann, daB sie
inseparabiliter den Dingen zukommt, der res qua res qua substitierend, ist zuruck-
zufithren auf den intellectus divinus quasi ad causam, ad humanum autem quodammodo
quasi ad effectum, inquantum intellectus a rebus scientiam accipit." (EphF, G.A. 17,
183)
3 6So gewinnt Thomas mit Bezug auf alles, was ist, einen grundsatzlichen Wahrheits-
begriff, der letztlich auf das Verhaltnis des causare und causari im Sinne des herstel-
lenden, bildenden Machens zuruckfallt.- (0.c. 184)
4 Vgl. MAL, G.A. 26,54: -Die scholastische Gotteslehre ist nicht nur der Schlussel zur
Logik von Leibniz, auch Kants 'Kritik der reinen Vernunft' und ebenso Hegels 'Logik'
werden nur von da her in ihren eigentlichen Triebkraften faBbar."
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lijke verhoudt quasi ad Callsam, maar het eeuwige goddelijke intellect is vanuit
een specifiek menselijk zijnsverstaan, vanuit een bepaalde optiek op de 'schep-
ping' ontworpen: "Als we erop letten, blijkt dat het bestaan van God niet zozeer
de bron is, vanuit welke het zijn van het ens creatum bepaald zou zijn, maar
omgekeerd: uit een specifieke voorbeslissing over het zijn van het geschapene
wordt het zijn van God zelf bepaald, zodat we bij deze fundamentele overwe-
ging ertoe moeten komen in te zien dat het schijnbaar oorspronkelijke zijn
slechts op de weg van een welbepaalde methode van het esse creatum [gescha-
pen zijn] is afgeleid."'

Heidegger volgt hier de omgekeerde weg van Der Satz vom Grund. Daar
laat hij het ontische fundament opgaan in het ontologische (het causaliteitsbe-
ginsel is slechts de vulgaire variant van het rationaliteitsbeginsel), maar het
ontologische fundament wordt pas in zijn wezen doorzien als transcendentale
fundering, de ratio als Ver,Iit,ift. Hier wordt de ratio als Ver,tunft, de instantie
van het logische oordeel, begrepen vanuit het rationaliteitsbeginsel. Achter de
wijze waarop uitspraken uiteindelijk gefundeerd worden ligt een terugvoering
op de goddelijke ratio. Vervolgens blijkt het wezen van die uiteindelijke ratio
te liggen in het feit dat zij tegelijk causa, oorzaak is. Dan wordt juist deze

eerste ontische grond geproblematiseerd. De Vernillift wordt dus uiteindelijk
begrepen vanuit de goddelijke causaliteit en niet omgekeerd. Vanuit deze
goddelijke causaliteit wordt dan pas de overgang gevonden naar Dasein: hier
wordt duidelijk welke zijnsuitleg van het Dasein in alle logica en ontologie aan
het werk is. Die van het maken. Uiteindelijk ligt aan alle traditionele ontologie
de zelfervaring van de mens als een 'maker' ten grondslag: De goddelijke
laatste redelijkheid en eerste oorzakelijkheid is een vanuit het Dasein ontwor-
pen conceptualiteit : "De filosofische zin van de orientatie op de scientia Dei
[kennis van God, gen. subj.] is deze: zij fungeert als een constructie [curs.

1 4.Wenn wir darauf den Blick richten, zeigt es sich, daB das Dasein Gottes nicht sosehr
die Quelle ist, von der her das Sein des ens creatum bestimmt ware, sondern umgekehrt,
aus einer bestimmten Vorauffassung des Seins des Geschaffenen wird das Sein Gottes
selbst bestimmt, so, daB wir bei dieser fundamentalen Betrachtung darauf gefuhrt wer-
den, zu sehen, daB das scheinbar ursprlingliche Sein nur auf dem Wege einer bestimm-
ten Methode von dem esse creatum abgeleitet ist.- (EphF. G.A. 17.188)
2 Vgi. GrPh, G.A. 24, 149-158 voor wat betreft de Griekse ontologie; 158-169 voor de
christelijke ontologie en 209-219 voor Kant als representant van de moderne filosofie -
Heidegger vat zijn stelling het meest kernachtig samen met betrekking tot Kant (p. 203):
"Ein eigentliches Vernehmen eines Seienden in seinem Sein liegt nur fur das Urheber-
sein dieses Seienden vor. Im Herstellen von etwas liegt der primbire und direkte Bezug
zum Sein eines Seienden. Und darin liegt: Sein eines Seienden bedeutet nichts anderes
als Hergestelltheit."
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HvV] van een absolute kennis, waaraan de eindige, menselijke kennis gemeten
behoort te worden. -i

In het scholastieke model van het kennen blijkt een ontologische voorbeslis-
sing te zitten en die ontologische voorbeslissing valt onder de noemer van het
causare, veroorzaken. De bron van deze beslissing is echter niet God, maar
deze moet gezocht worden in een bepaald zijnsverstaan: de bron van deze oor-
zakelijkheidsopvatting is dus het Dasein. Het denken dat, in een poging om zich
te funderen, terug wil gaan op onherleidbare waarheden slaagt er uiteindelijk
niet in door te dringen tot zijn eigenlijke gronden maar blijft op zijn eigen voor-
beslissing hangen. De waarheidsvraag heeft in de rationele fundering in het
identiteitsoordeel de band met de zijnsvraag verloren. Terwijl dus een terug-
voering op een identiteitsoordeel en uiteindelijk op een scheppingstheologie er
niet in slaagt het denken te funderen, slaagt de terugvoering op het Dasein er in
de band met de bron van alle denken te herstellenz.

c. God en het Dasein?

In het godsbegrip wordt de ontologie van de voorhandenheid voltooid: de
beweging van het denken die van het Dasein weg ziet. Als iets dus een inzicht
in de oorsprong van alle ontologieen in de weg staat, dan is het het wijsgerig
godsbegrip. Hier geraken we bij de zin van een tegenstelling - voor wat betreft
de ontologie - tussen het Dasein en God als mogelijkheidsvoorwaarde van alle

ontologieen. Meteen aan het begin van zijn hoofdwerk Sei,1 und Zeit wordt de
soms verholen confrontatie met een theologisch gefundeerde filosofie aange-
kondigd: "De eerste filosofische stap in het verstaan van het zijnsprobleem
bestaat erin, niet FDOOv riva OcrIYEIGUaL,  'niet verhaaitjes te vertellen', d.w.z.
zijnde als zijnde niet door terugvoering op een ander zijnde in zijn herkomst te
bepalen, alsof het zijn het karakter zou hebben van een mogelijk zijnde.

9,3

I„
Der philosophische Sinn der Orientierung an der scientia Dei ist der: sie fungiert als

Konstruktion einer absoluten Erkenntnis, daran die endliche, menschliche gemessen
werden soll." (MAL, G.A. 26,54)
3 N.b. Hier zal de latere Heidegger een expliciete zelfkritiek geven. Hij heeft in zijn
vroege bespreking van de problematiek van het rationaliteitsprincipe - aldus Heidegger
in Der Satz vom Gru,id - niet doorzien dat in het rationaliteitsprincipe zel f al het zijn
spreekt, en weI in het est van nihil est sine ratione. (Vgl. SvG, G.A. 10, 67 e.v.)
3 66Der erste philosophische Schritt im Verstandnis des Seinsproblems besteht darin,
nicht Fi,86v nva binyEIGHaL 'keine Geschichte erzahlen', d.h. Seiendes als Seiendes
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'God', opgevat als zijnde waarin de wereld berust, is de kroon op een weg die
afvoert van een ontologische vraagstelling. Het zijnsverstaan waartoe de trans-
cendentie opent wordt afgesloten en zo blijft de verbinding van de transcenden-
tie met de vrijheid, met de mogelijkheid de zijnden te overstijgen door ze in
hun zijn te begrijpen, afgesloten. "Men houdt aan de onverstoorbare overtui-
ging vast, dat het zijnde als door God geschapen begrepen moet worden. Door
deze ontische verklaring is een ontologische vraagstelling al van meet af aan tot
onmogelijkheid veroordeeld. Meer nog: men heeft geen mogelijkheid deze be-

grippen te interpreteren. Er ontbreekt de horizon van de vraagstelling, de moge-
lijkheid, om met Kant te spreken, om de stamboom van deze begrippen vast te
stellen en als echt te bewijzen ."1 Het gaat er Heidegger om, achter de ontologie
te komen die uitgaat van een bipolariteit van Schepper en geschapene, om zo
tot een begrip te komen van wilt hier gezegd is en vanuit welke ervaringswerke-
lijkheid hier gesproken wordt, maar die ontologie blokkeert die mogelijkheid
zelf door de transcendentie die de mogelijkheidsvoorwaarde is om de dingen in
hun zin te begrijpen, te fixeren in 'het Transcendente'. Dit fixerend effect
wordt nog versterkt door het gewicht van de traditie die op zich al de tendens
heeft de weg naar een oorspronkelijk denken - een denken dat doordringt tot de
oorsprong - af te sluiten2.

Heidegger wil deze verstarring doorbreken: hij zoekt in de lijn van Kant
naar de stamboom van deze ontologie, naar een 'genealogie van deze ontologi-
sche grondbegrippen'. De genealogie van deze grondbegrippen  laat deze grond-
begrippen echter niet ongemoeid. Het metafysisch begrip van God, God als het
transcendente hoogste zijnde, moet de pretentie opgeven een aan het Dasein
ontheven inzicht te kunnen geven. Het krijgt, net als de bijbel in de eeuw daar-
voor, een Sin int Lebe,1. Het Dasein als oorsprong kent niet meer de eenheid die

nicht durch Ruckfuhrung auf ein anderes Seiendes in seiner Herkunft zu bestimmen,
gleich als hatte Sein den Charakter eines moglichen Seienden." (SuZ, G.A. 2,8)
' "Man halt an der unerschutterlichen Uberzeugung fest, daB das Seiende als von Gott
geschaffen verstanden werden musse. Durch diese ontische Erklarung ist eine ontolo-
gische Fragestellung von vornherein zur Unmoglichkeit verurteilt. Vor allem aber, man
hat keine Moglichkeit, diese Begriffe zu interpretieren. Es fehlt der Horizont der
Fragestellung, es fehlt die Moglichkeit, um mit Kant zu sprechen, den Geburtsbrief
dieser Begriffe festzustellen und als einen echten nachzuweisen." (GrPh, G.A. 24, 140)
2 ••[...die Tradition] verlegt den Zugang zu den ursprunglichen 'Quellen'. daraus die
Oberlieferten Kategorien und Begriffe z.T. in echter Weise geschopft wurden. Die
Tradition macht sogar eine solche Herkunft Uberhaupt vergessen." (SuZ, G.A. 2,29)
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tot dan  toe in een wijsgerige fundering verondersteld werd'.  In die zin  is  Hei-
deggers filosofischeftindering atheYstisch. Zijn transcendentie kent geen sub-
sistentie. Toch is daarmee niet iedere theologische implicatie van zijn wijsgeri-
ge fundering van de filosofie in het Dasein afgesloten. De transcendentie van
het Dasein is betrokken op het zijn, en het is zeer wel mogelijk dat uiteindelijk
aan het zijn ook weer een 'heiligheid toekomt'.

Deze voor dit onderzoek belangrijke gedachten oppert Heidegger in een
voetnoot in band 26 van de Gesamtausgabe. Heidegger stelt eventuele gods-
dienstfilosofische implicaties van zijn filosofie in zijn vroege werk maar zeer
sporadisch aan de orde. Het 'verzwijgen' van de godsvraag is in die zin een
constante in Heideggers filosofie. Dat we een tekst die op de godsvraag ingaat
uit een voetnoot moeten opgraven zegt nog niet meteen dat het hier om een
zaak met een geringe relevantie gaat.

Als plaatsen waar de vraag naar het heilige terugkeert vanuit de radicaal
volgehouden vraag naar het zijn noemt Heidegger: 'zijn en bai,loviov resp
zijnsverstaan en baiti6viov, zijn qua grond (!), zijn en niets - angst'. Het
ontwijken van deze problematiek. zegt Heidegger, is een tekort in de gedach-
tenontwikkeling, maar met deze 'goddeloosheid' wordt het grotere kwaad
ontweken: de goddeloosheid van het ontische geloof in God. Daartegenover is
de echte metafysicus misschien religieuzer, religieuzer dan de gelovigen van
bijzondere confessies: Vanuit het voorheen besprokene zijn Heideggers aan

'

SuZ, G.A. 2,442. Vgl. GrPh, G.A. 24,438, + SuZ, G.A. 2,175: "Die Unableitbarkeit
eines Ursprunglichen schlieBt aber eine Mannigfaltigkeit der dafOr konstitutiven
Seinscharaktere nicht aus. Zeigen sich solche, dann sind sie existenzial gleichursprung-
lich. Das Phanomen der Gleichursprtinglichkeit der konstitutiven Momente ist in der
Ontologie oft miBachtet worden zufolge einer methodisch ungezugelten Tendenz zur
Herkunftsnachweisung von allem und jedem aus einem einfachen 'Urgrund'.

"

Das Problem der Transzendenz ist in die Frage nach der Zeitlichkeit und nach der
Freiheit zuruckzunehmen, und erst von da kann gezeigt werden, inwiefern zur
Transzendenz selbst, als wesentlich ontologisch differenter, das Verstehen von Sein qua
Obermachtigem, qua Heiligkeit gehort. Es geht nicht darum, ontisch das Gottliche in
seinem 'Dasein' zu beweisen, sondern darum, den Ursprung dieses Seinsverstandnisses
aus der Transzendenz des Daseins, d.h. die Zugehdrigkeit dieser Idee von Sein zum
Seinsverstandnis Oberhaupt zu erhellen. (Vgl. jetzt auch Schelers Idee einer solchen
Genesis.) Nur aus dem Wesen von 'Sein' und Transzendenz her, nur in und aus der
vollen, zum Wesen der Transzendenz gehorigen Streuung (...) kann diese Idee des Seins
als Ubermacht verstanden werden, nicht aber in einer Auslegung auf ein absolutes Du
hin, und auch nicht als bonum, als Wert oder als Ewiges. (Zu bedenken bleiben: Sein
und bal,16viov bzw. Seinsverstbindnis und bal,16viov. Sein qua Grund! Sein und
Nichts - Angst.)
Dies wird in der Vorlesung mit Absicht nicht behandelt. weil gerade hier heutigentags,
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duidingen hier als volgt te interpreteren: Het ontische geloof in God staat voor
een godsbegrip als een voorhanden zijnde. Hier is dan in feite een ontologische
vooronderstelling ondoordacht op het geloof overgebracht. Daartegenover is de
echte metafysicus - lees: Heidegger, de filosoof die vraagt naar de oorsprong
van deze ontologieen en die dus onderscheid kan maken tussen het zijnsver-
staan van het geloof en het zijnsverstaan van de theoretische en alledaagse
redelijkheid - religieuzer. Hij is in staat om de eigenheid van het religieuze te
onderkennen, al is het bij wijze van onthouding.

We zien hier dus net als in Heideggers later werk de suggestie dat ook op
het onderliggend niveau van de eigenlijke fundamenten van het denken - het
zijn als 'grond' - de godsvraag meespeelt. Maar ook hier blijft het bij een
enkele aanduiding.

bei der gewaltsam unechten Religiositat, der dialektische Schein besonders groB ist.
Lieber den billigen Vorwurf des Atheismus einstecken, der sogar, wenn er ontisch
gemeint ist, vollig gerechtfertigt ist. Ob aber nicht der vermeintliche ontische Glaube an
Gott im Grunde Gottlosigkeit ist? Und der echte Metaphysiker religiaser ist denn die
ublichen Glaubigen, Angehorigen einer 'Kirche' oder gar die 'Theologen' jeder
Konfession?" (MAL, G.A. 26, 211, noot 3)
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§ 5. Conclusies

Heideggers hermeneutiek van het Dasein is erfgenaam van de transcendentale
filosofie. In grote lijn neemt Heidegger de aan het begin van deze eeuw aan-
geleverde filosofische problematiek over: hoe is voor het subject kennis van het
object mogelijk, hoe is onze kennis fundeerbaar? Het is in die tijd de dominante
vraag in de Zuidduitse filosofie, die beheerst wordt door neokantianisme en
fenomenologie. Heidegger geeft in zijn vroege werk een eigen antwoord op
deze problematiek, en in dit antwoord staat het Dasein centraal: het Dasein
neemt de funderende functie ten aanzien van de wetenschappen en de filosofie
op zich. Heidegger onderscheidt zich echter van het neokantianisme door de
kentheoretische fundering niet van de zijnsvraag te ontkoppelen maar daar na-
drukkelijk mee te verbinden, en van de fenomenologie door de subject-object-
tegenstelling niet als voldongen feit maar als specifiek fenomeen van de theore-
tische rede te nemen, dat in zijn mogelijkheidsvoorwaarden onderzocht kan
worden.

Nu is het de vraag of de suggestie van Heidegger dat hij in staat zou zijn
acliter de ontologieen te komen, bij hun mogelijkheidsvoorwaarden, en daarom
een grondleggende ontologie, een fundamentaal-ontologie te geven, houdbaar
is. Hier wordt de geconstateerde structuurgelijkenis van de analyse van de
latere Heidegger van de metafysica (metafysica is onto-theo-logie, culminerend
in het causa-sui-begrip) met de analyse van de vroegere Heidegger van het
Dasein Chet Dasein als 'Seiendes das es in seillem Sein unt dieses Sein selbst
geht') van belang.

De latere Heidegger trekt een lijn door het geheel van de funderingsproble-
matiek van het denken. Ontische fundering gaat op in een ontologische funde-
ring, ontologische fundering in een transcendentaal-filosofische fundering.
Maar de causa sui als 'de God van de filosofie' valt niet samen met het wijsge-
rig godsbegrip als ontische of ontologische fundering. Het vat integendeel
iedere fundering van de ontologie in een zijnde samen. Heidegger probeert in
zijn vroege werk soms, net als in 'Die onto-theo-logische Verfassung der Meta-
physik', de oorsprong aan te geven van alle ontologische fundering, en ook van
het filosofische godsbegrip als een bijzondere gestalte daarvan. Vanuit het
Dasein kan het voorkomen van God in de filosofie verklaard worden, namelijk
vanuit een ontologie van de voorhandenheid. Maar omdat het Dasein zelf ook
een funderend zijnde is, zou het naar de structuur van de analyse van 'Die onto-
theo-logische Verfassung der Metaphysik' binnen het bereik vallen dat Heideg-
ger aanduidt met de term ontotheologie. Het Dasein zou als funderend en
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gefundeerd zijnde niets anders dan een instantie van de God als causa sui zijn
Dat het Dasein hier thuis zou horen ligt temeer voor de hand omdat het Dasein
in zijn zelfbetrokkenheid het prototype lijkt te zijn van een zelf-funderend filo-
sofisch fundament. Ook historisch zijn er redenen aan te geven om het Dasein

bij het motief van de causa sui onder te schikken. Hoezeer de eigen accenten

van Heidegger ook gewaardeerd moeten worden, zijn analyse van het Dasein
staat in continulteit met de gedachte van het autonome, zelffunderende moderne

subject. Pas vanuit die autonomie-gedachte hebben Heideggers beperkingen
van die autonomie, namelijk vanuit de eindigheid van het Dasein, hun zin. Het
is niet zo dat de vroege Heidegger overweegt dat het Dasein wel eens onder een
heteronome wet gesteld zou kunnen zijn, of vanuit aan het Dasein extrinsieke
factoren bepaald zou kunnen worden. Heidegger keert zich weliswaar tegen een

verabsolutering van de autonomie van het moderne subject - en in die zin ook
tegen de causa-sui-gedachte als een absolute zelffundering - maar dit vindt eer-
der plaats als een herinterpretatie van, dan als een radicale breuk met de moder-
ne vooronderstellingen: Het causa-sui-motief blijft in een gewijzigde zin over-
heersend.

Het lijkt dus zo te zijn dat de latere Heidegger met zijn definitie van de
ontotheologie en de plaats van de Callsa Sui daarbinnen vooral zijn eigen
vroegere filosofie heeft verwerkt, en dat zijn hele lezing van de metafysica op
deze leest geschoeid is. Een extra argument krijgt deze interpretatie uit het feit
dat het godsbegrip dat Heidegger in zijn vroege werk als filosofisch thema
oppakt, samen lijkt te vallen met het godsbegrip zoals we dat uit Der Satz vo,71
Grund kennen: God als ontische grond, eerste oorzaak. Dit godsbegrip valt
echter niet samen met de calisa sui. Vervolgens geeft Heidegger aan in welk
verband de theologische vraag voor zijn ontologie relevant blijft en hij noemt:

'het zijn als grond'. Maar is dat niet precies het Dasein, de plaats waar de zin
van zijn ontsloten wordt?

Op deze manier geYnterpreteerd zou er in het late werk niet zozeer een

correctie als wel een belangrijke aanvulling op Sein und Zeit liggen. Vanuit de
late Heidegger bezien zou zijn vroege Daseins-analyse een uitdrukking van het
theologische aspect van de ontotheologie zijn.

' Vgl. GrPh, G.A. 24, 199: "Es ist unbestreitbar, daB diese Bestimmung, Zweck seiner
selbst zu sein [Kants bepaling van de morele persoon], zur ontologischen Verfassung
des menschlichen Daseins gehort. Aber ist damit schon die Weise des Seins des Da-
seins aufgeklart?"
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De vraag of Heidegger er in slaagt om werkelijk acliter de gegeven ontologieen
te komen, daar waar zijn analyse van het Dasein overeenstemt met wat hij later
aangeeft als de grondstructuur van de metafysica, kan ook omgekeerd worden:
de analyse van de metafysica als ontotheologie kan vanuit de vroege Heidegger
ook beschouwd worden als een onderzoek naar de mogelijkheidsvoorwaarden
van de metafysica.

We kijken nu niet van de late naar de vroege Heidegger terug maar omge-
keerd: we trekken een lijn van de vroege naar de late Heidegger. In dat geval
verandert de analyse van de metafysica - de metafysica is ontotheologie, cul-
minerend in het begrip van God als causa sui - van niveau. Op grond van
dezelfde structuurovereenkomst met het Dasein zouden we kunnen besluiten:
de analyse van de metafysica als ontotheologie onderzoekt de mogelijkheids-
voorwaarden vhn de metafysica. Op het eerste gezicht gaat deze interpretatie
verder dan wat 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik' mogelijk
maakt. Daar wordt immers wel gesteld dat de ontologische differentie de
mogelijkheidvoorwaarde vormt van de ontotheologie maar niet dat de ontotheo-
logische structuur zelf de mogelijkheidsvoorwaarde van de metafysica is. Maar
feit is dat het onderzoek naar de leidende structuren van het denken, en waarom
gaat het in Heideggers begrip van ontotheologie anders, binnen het kader van
het vroege werk zou betekenen: onderzoek naar de mogelijkheidsvoorwaarden,
naar de bron van waaruit een nieuw begin mogelijk is. Terwijl er bij de latere
Heidegger onenigheid bestaat over hoe zijn interpretatie van 'de metafysica'
uitgelegd moet worden, is deze kwestie bij de vroege Heidegger makkelijker te
beslissen. De hermeneutiek van het Dasein werkt in ieder geval niet als een
verwerping van de metafysica. Zij geeft een inzicht in de mogelijkheidsvoor-
waarden van alle ontologieen, niet van de voorwaarden van hun onmogelijk-
heid'. De hermeneutiek leert ons iets over hoe de ontologieen in het Dasein
geworteld zijn. Heidegger gebruikt voor de bestaande ontologieen termen als
degeneratie, derivaat, niet-oorspronkelijkheid. Deze ontologieen moeten
vervolgens 'gedestrueerd' worden. 'Destructie' duidt echter niet op een beel-
denstorm tegen de erfenis van het verleden, maar is, naar Gadamers uitleg, een
afl)ouwen van de gelaagdheid van de taal, om op de onderliggende oorspron-
kelijke denkervaringen uit te komen. Deze liggen, aldus Gadamer, in de

' Vgl. o.c. 165, waarin Heidegger vertelt hoe hij in gesprek met Scheler tot het geza-
menlijke inzicht kwam dat het moment gekomen was de stap te wagen naar een nieuwe
ontwikkeling van de metafysica: "...der Augenblick ist da, gerade bei der Trostlosigkeit
der 6ffentlichen philosophischen Lage, den Oberschritt in die eigentliche Metaphysik
wieder zu wagen, d.h. sie von Grund aus zu entwickeln."
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werkelijk gesproken taal'. Het gaat er dus niet om ontologieen te diskwalifi-
ceren. De omweg van de ontologie over de 'voorhandenheid' kan wel als een
desorientatie gekarakteriseerd worden, maar daarom nog niet vermeden wor-
den: "Uiteindelijk moeten deze interpretatiefouten gemaakt worden, opdat het
Dasein in het correctiewerk de weg naar de eigenlijke fenomenen wint. Zonder
dat we weten waar de interpretatiefout ligt, kunnen we er rustig vanuit gaan dat
zich ook in de temporale interpretatie van het zijn als zodanig een intelpretatie-
fout verbergt, en weer geen willekeurige. Het zou tegen de zin van het filosofe-
ren en van iedere wetenschap ingaan, als we niet zouden inzien, dat met het
werkelijk geziene en met het echt uitgelegde, een principiele onwaarheid
samenwoont.-2

Voor het volgende hoofdstuk zijn de twee hier gegeven interpretatiemogelijk-
heden leidend. Ten eerste wordt gezocht naar argumenten om het Dasein te
lezen als Causa siti. Ten tweede wordt gezocht naar argumenten om de onto-
theologie te lezen als een onderzoek naar de mogelijkheidsvoorwaarden van de
metafysica. Voor deze beide mogelijkheden zullen argumenten gegeven wor-
den. Deze argumenten worden ontleend aan Heideggers werk van de dertiger en
veertiger jaren, waarin hij zich explicieter dan voorheen richt op een interpreta-
tie van de geschiedenis van de filosofie in haar leidende zin. Zijn voornaamste
discussiepartners in die periode zijn Holderlin, Schelling en Nietzsche.

' Hans Georg Gadamer, 'Heidegger und die Sprache', 17: "Hier muB ich immer wieder
ein weitverbreitetes MiBverstiindnis ausruumen, das die europaischen Sprachen
nahegelegt haben und das an der Fehlaufnahme Heideggers in der Welt mitschuldig
war. 'Destruktion' hieB fur das deutsche Sprachgefithl jener Jahre durchaus nicht
Zerstorung, sondern bedeutete zielsicheren Abbau, Abbau von ubergelagerten Schich-
ten, bis man auf die ursprunglichen Denkerfahrungen zuruckkomme, die am Ende -
damals wie heute - nirgends anderswo als in der wirklich gesprochenen Sprache

"
begegnen.
2 "Am Ende mussen diese Fehlinterpretationen vollzogen werden, damit das Dasein
durch ihre Korrektur hindurch den Weg zu den eigentlichen Phanomenen gewinnt.
Ohne daB wir es wissen, wo die Fehlinterpretation liegt, konnen wir ruhig uberzeugt
sein, daB sich auch in der temporalen Interpretation des Seins als solchen eine
Fehlinterpretation verbirgt, und wiederum keine beliebige. Es ware wider den Sinn des
Philosophierens und jeder Wissenschaft, wollten wir nicht verstehen, daB mit dem
wirklich Gesehenen und dem echt Ausgelegten eine grundsatzliche Unwahrheit
zusammenwohnt." (GrPh, G.A. 24,459)



Hoofdstuk 4

Ik heb een parallellie laten zien tussen de God van de

/ rt·111  597 metafysica in Heideggers late werk en het Dasein in zijn
/ M86<  1  vroege werk. De God van de metafysica is in Heideggers

l E.8 /  late werk het zijnde dat vertrekpunt en uitkomst van de

\     filosofie is, en wel
als Causa Sui. Het Dasein is in het vroe-

--        ge werk ook causa sui, omwille van zichzelf in de wereld.
De vraag is hoe we deze parallellie moeten waarderen. In de beantwoording van
deze vraag moet het werk van de tussenliggende periode uitkomst bieden. Ik zal
laten zien dat er tussen de vroege en de late positie een geleidelijke overgang
wordt gemaakt, en wel door de ontwikkeling van het concept van ontotheolo-
gie. In de definitie van de filosofie als ontotheologie wordt aan het theologische
moment van de filosofie een constitutieve plaats toebedeeld. Het theologische
behoort, net als het ontologische, op een oorspronkelijke manier tot de filosofie
- namelijk omdat het door de zijnsvraag zelf opgeroepen wordt. Dit is een an-
der theologiebegrip dan de 'christelijke theologie' die Heidegger in zijn vroege
werk buiten de filosofie wil laten. Het is echter ook binnen de intern-filosofi-
sche discussie een verschuiving in de probleemstelling. In het vroege werk
functioneert het godsbegrip vooral als een niet-oorspronkelijk moment dat in
zij n herko„ist ondervraagd moet worden. Doordat Heidegger de doordenking
van het theologisch moment van de filosofie verdiept, wordt de toenadering
tussen hermeneutiek en wijsgerige godsvraag mogelijk. De duidelijke oppositie
van het vroege werk - ofwel een theologische fundering van de filosofie in een
godsbegrip, ofwel een hermeneutische fundering van de filosofie in het Dasein
- kan niet meer gehandhaafd worden.

Heideggers filosofie van de dertiger en veertiger jaren schijnt ten aanzien
van de godsvraag en het theologische moment van de filosofie vooral experi-
menteel te zijn. Zijn verwijdering van de christelijke traditie gaat samen met
pogingen om wijsgerig dieper in deze zaak door te dringen. Hoewel het nergens
komt tot een intensief uitgewerkte behandeling van het theologische motief in
de filosofie - dat blijft een groot gemis in Heideggers oeuvre - zijn er een
aantal teksten te vinden die een ander en verrassend licht werpen op de vaak

clichdmatig gehanteerde uitspraken van zijn latere werk.
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal ik ingaan op het eigene van Hei-

deggers werk in de dertiger en veertiger jaren.  Wat is de rechtvaardiging om
deze periode als een aparte periode in zijn oeuvre te behandelen (§la)? Met
name zal ik hier het probleem van Heideggers 'Kehre' behandelen. Vanuit deze
zogenaamde 'Kehre' heeft men in eerste instantie een tweedeling in zijn werk
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gemaakt. Vervolgens ga ik in op enkele karakteristieken van Heideggers werk
in de dertiger en veertiger jaren (§1 b).

In paragraaf twee en drie schilder ik enkele hoofdlijnen uit Heideggers werk
in deze periode: in §2 de filosofie-historische hoofdlijn en in §3 de systemati-
sche hoofdlijn. Hierin liggen de noodzakelijke achtergronden om greep te krij-
gen op Heideggers begrip van ontotheologie en het daarmee samenhangende
godsbegrip.

In de vierde en vijfde paragraaf keer ik terug naar het eigenlijke thema van
deze studie, het wijsgerige godsbegrip. Allereerst stel ik de ontwikkeling aan de
orde van het begrip 'ontotheologie' (§4). Het gaat hier in eerste instantie niet
zozeer om een wijsgerig godsbegrip als wel om een wijsgerig theologiebegrip.
het theologische moment van de filosofie wordt nog niet per se met een godsbe-

grip ingevuld. Vervolgens wijs ik een godsbegrip aan waarin we een voorsta-
dium kunnen zien van de Callsa stli Uit 'Die onto-theo-logische Verfassung der
Metaphysik' (§5). In een zesde paragraaf trek ik enkele conclusies.
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§1. De afbakening van Heideggers werk in de dertiger en veer-
tiger jaren

a. Die Kelire

Voor de buitenwereld zwijgt Heidegger in de dertiger jaren. Na zijn inaugurale
rede Was ist Metapliysik C1930) duurt het tot 1944 voordat met Er[autertinge,1
111 HOlderli,is Diclitung de bredere buitenwereld op de hoogte wordt gesteld
van de ontwikkelingen die Heidegger inmiddels heeft doorgemaakt. Daarna
volgt o.a. de brief over het humanisme (1947) en de verzameling Holzwege
(1950). Pas in de loop van de jaren vijftig komt de publicatiestroom echt op
gang (en die is tot op heden nog niet gestopt). Er verschijnt een aantal recente
werken en voordrachten: Was heiBt De,iken (195 1/52, gepubliceerd in 1961),
Der Sat: voin Gruitd C 1955/56, gepubliceerd in 1957) en /dentittit und Differenz
(twee artikelen uit 1957, gepubliceerd in datzeifde jaar). Ook verschijnt een
aantal bundels met recente en oudere opstellen en voordrachten: Vortrage und
Aufsatze C 1954), Utitenvegs ztir Sprache (1959), Wegniarken C1967). Tenslotte

komt ook de publicatie op gang van colleges uit de tussenliggende periode: de
Ei,ifiilirting in die Metaphysik uit 1935 C 1953), de Nietzsche-colleges uit de
dertiger en veertiger jaren worden gepubliceerd (1961), Schelling: Vom Wesen
der Iitensclilichen Freilieit uit 1936 C 1971) etc. Gaandeweg kan de puzzel
ingevuld worden.

In eerste instantie, toen het later werk van Heidegger voor het eerst publiek
werd, is men in de Heidegger-receptie gaan spreken over 'Heidegger I' en
'Heidegger II', tussen welke twee een revolutie van bet denke,i, die Kehre zou
liggen. De herkomst van deze term is duidelijk: die komt van Heidegger zelf.
Heidegger duidt ermee de mogelijkheid aan van een omslag in de zijnsvraag.
De mogelijkheid van een omslag als zodanig zijn we al in Sei,1 und Zeit tegen-
gekomen. Wat zich in eerste instantie aandient als uitgangspunt blijkt in tweede
instantie derivaat te zijn. In eerste instantie is de alledaagse werkelijkheid uit-
gangspunt en in die zin ontologische oorsprong, maar eenmaal van die oor-
sprong uitgegaan naar het eigenlijke Dasein blijkt het eigenlijke Dasein oor-
spronkelijker dan alledaagsheid. Dan kan de verhouding van eerst en laatst zich
dus omkeren. Hetzelfde is te zien op het fundamenteler niveau van de verhou-
ding van het Dasein tot het zijn. Het Dasein is uitgangspunt voor het aangaan
van de zijnsvraag. De fundamentaal-ontologie probeert met een analyse van het
Dasein een fundament te leggen voor de ontologie. In deze zin is (de waarheid
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van) het zijn in het Dasein gefundeerd. Omgekeerd echter is het zijn, eenmaal
vanuit het Dasein ontsloten, constituerend voor het Dasein en in die zin fun-

deert het zijn het Dasein. De volgorde moet dan ook omgekeerd worden: het
Dasein moet begrepen worden vanuit de waarheid van het zijn.

In de Heidegger-receptie betekent 'die Kehre' iets soortgelijks. Ook hier
wordt de ommekeer bedoeld van het Dasein naar het zijn als uitgangspunt van
de vraagstelling, maar deze ommekeer wordt niet zozeer systematisch als wel
historisch, als indelingscriterium van de werken van Heidegger begrepen. Die
Kehre zou zich rond 1930 in zijn werk voltrokken hebben. En het staat buiten
kijf dat er ergens in het begin van de dertiger jaren iets in het denken van Hei-

degger is veranderd. Dit is al uiterlijk zichtbaar: Heidegger boort andere - ook
buitenfilosofische bronnen aan: Holderlin, Sophokles, Van Gogh. Maar hij gaat
ook anders in op de geschiedenis van de filosofie. Het onderzoek naar structu-
ren en constanten dat zich in eerste instantie richtte op het Dasein, waarbij de
filosofie werd begrepen als derivaat van een oorspronkelijke hermeneutische

beweging - het in de wereld zijn - richt zich nu op de geschiedenis van de
filosofie zelf.

De verandering en ontwikkeling in het denken van Heidegger heeft ertoe
geleid dat een tweedeling gemaakt werd tussen zijn vroege en latere werk. Een
van de belangrijkste instigatoren van deze lezing is W.J. Richardson. Deze on-
derscheidt een 'Heidegger I en II'. De ommekeer tussen beide legt hij in 1930'.
Volgens Richardson gaat het bij deze ommekeer niet zozeer om een verschil
van inhoud als wel een verschil van methode. Inhoudelijk streeft Heidegger
steeds hetzelfde na: de overwinning dan wel fundering van de metafysica in de
zijnsvraag. Methodisch verlaat hij echter de fenomenologie om te komen tot
een methode die Richardson karakteriseert als 'het proces van het denken':
Inderdaad heeft Heidegger op den duur zijn methodische engagement met de
fenomenologie als stroming laten varen. Of er daardoor al een fundamenteel
verschil bestaat tussen 'het proces van de fenomenologie' en 'het proces van
het denken' is echter maar de vraag. Voor Heidegger betekent de fenomenolo-

gie immers precies de aanduiding van het proces van het (filosofische) denken.

1  Heidegger.  through phenomenology to thought,Den Haag 1963,243: "WW [Vom
Wesen der Wahrheit] is the breakthrough. Here (1930), Heidegger II emerges out of
Heidegger I."
2 0.C. 623: "...the same problem preoccupies both (the effort to overcome, sc. ground,
metaphysics by endeavouring to think the sense of Being-as-truth); that in both cases
the effort is to overcome the subject-object polarity by letting come-to-pass the nega-
tived process of non-concealment (truth); that the method characteristic of Heidegger Ill
is the process of thought, of Heidegger I the process of phenomenology. , 1
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Terugblikkend op zijn 'weg in de fenomenologie' schrijft Heidegger in 1963:
"Wat de fenomenologische onderzoekingen als de dragende houding van het
denken opnieuw gevonden hebben, is bij nader toezien de grondtrek van het
Griekse denken, zo niet van de filosofie als zodanig."1 Omdat voor Heidegger
de fenomenologie niet zozeer een filosofische stroming is als wel de houding
van de filosofie als zodanig, kan hij ook de fenomenologie als stroming (het
gevolg van Husserl) verlaten zonder naar eigen gevoel een methodische switch
te makeni Volgens Richardson gaat het echter wel om een verandering van

positie. Voor de fenomenologische Heidegger zou het uitgangspunt het Dasein
zijn, voor de latere Heidegger het zijn als zodanigl.

De vraag is wat deze stelling oplevert. Immers, in de fundamentaal-ontolo-
gie gaat het erom een toegang tot de zijnsvraag te krijgen. Omdat het zijn geen
zijnde is en ook geen predikaat van de zijnden, kan het niet los aangetroffen
worden. Het zijn laat zich niet tot object van onderzoek maken en is toch in alle
filosofie altijd al voorondersteld. Dit verandert niet. Ook voor de latere werken
van Heidegger geldt dat de zijnsvraag altijd op de een of andere manier toe-
gankelijk gemaakt moet worden, zij het langs de geschiedenis van de filosofie,
zij het langs de dichters, zij het langs andere wegen. Dat betekent dat ee,1 Kelire
van het Dasein naar het zijn als uitgangspunt van de vraagstelling, niet eendui-
dig kiln zijn. Het zijn laat zich niet zonder meer tot uitgangspunt maken. Omdat
dat niet het geval is en Heidegger altijd doordrongen blijft van de noodzaak van
een hermeneutische bemiddeling van de zijnsvraag, blijkt de ferme stelling van
een omwenteling van uitgangspunt, van het Dasein naar het zijn, altijd meer
duidelijkheid te suggereren dan zij in tweede instantie hard kan maken. Zo

'
'Mein Weg in die Phanomenologie<, ZSD 87: "Was die phanomenologischen Unter-

suchungen als die tragende Haltung des Denkens neu gefunden haben, erweist sich als
"

der Grundzug des griechischen Denkens, wenn nicht gar der Philosophie als solcher.
1 O.c. 90: "Und heute? Die Zeit der phanomenologischen Philosophie scheint vorbei zu
sein. Sie gilt schon als etwas Vergangenes, das nur noch historisch neben anderen
Richtungen der Philosophie verzeichnet wird. Allein die Phanomenologie ist in ihrem
Eigensten keine Richtung. Sie ist die zu Zeiten sich wandelnde und nur dadurch blei-
bende Moglichkeit des Denkens, dem Anspruch des zu Denkenden zu entsprechen.
Wird die Phanomenologie so erfahren und behalten, dann kann sie als Titel verschwin-
den zugunsten der Sache des Denkens, deren Offenbarkeit ein Geheimnis bleibt."
3 Heidegger, through phenomenology to thought, 614.
Vgl. ook Duintjer, De vraag naar het transcendentale, 159: "Wanneer echter de zgn.
'Kehre' onder woorden zal zijn gebracht, meent de latere Heidegger zozeer een nieuwe,
door de traditie vergeten, dimensie te zijn binnengetreden, dat hij de overgeleverde
termen aan de traditie teruggeeft en deze vanuit zijn eigen nieuwe positie terugdenkt in
hun vergeten bodem."
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komt Karl Lowith na een lang requisitoir over tegenstellingen tussen Sein und
Zeit en Heideggers latere werk, tot de opmerkelijk gematigde conclusie: "Het
wezenlijke onderscheid van Set'n tind Zeit tot de latere werken is geconcen-
treerd in een subtiele verschuiving van het zwaartepunt in de verhouding van
Dasein en zijn. Misschien lijkt deze verschuiving in eerste instantie zo onbe-
langrijk als een nauwelijks hoorbare verandering van toon van een spreken, in

-1werkelijkheid verandert ze de hartslag van de betreffende zaak.
De Heidegger-lezing die uitgaat van een omslag in zijn denken is goed te be-

grijpen vanuit het feit dat Heidegger vanaf het begin van de dertiger jaren voor
de buitenwereld stil bleef. Sei,1 und Zeit werd in eerste instantie uitgelegd als
een existentiefilosofie. Toen dan de werken van na Sein und Zeit in omloop
kwamen, die een dergeluke interpretatie uitsloten, heeft men in eerste instantie
aan een omslag in zijn denken gedacht. Inmiddels heeft de Gesanitausgabe van
de werken van Heidegger de gaten in zijn ontwikkeling gevuld door de uitgave
van de collegeteksten. Bovendien heeft de Heidegger-receptie het verband
tussen Sei,1 u,id Zeit en het nakomende werk grondiger kunnen evalueren. Ten-
slotte hebben de Beitrage zur Philosophie een ·ander licht geworpen op de sys-
tematiek die de colleges en voordrachten van de dertiger jaren leidt. Dat alles
heeft tot gevolg dat de discussie over Heidegger I en Heidegger II aan relevan-
tie heeft verloren.

Over Richardsons lezing zegt Heidegger in een brief aan Richardson: "Die
Kehre is niet op de eerste plaats een gebeurtenis in het vragende denken; zij
behoort tot de door de titels 'zijn en tijd', 'tijd en zijn' genoemde problematiek
zelf. [...] Ze is noch door mij uitgevonden, noch betreft ze mijn denken alleen. „2

Voor Heidegger is de omslag tussen Dasein en zijn als twee oorsprongen van
het filosofische denken, zelf een filosofisch thema. Hijzelf constateert ook dat
deze Kehre in Sein wid Zeit nog niet voltrokken is. In die zin ligt die Kelire dus

1,·Der wesentliche Unterschied von 'Sein und Zeit' zu den spateren Schriften konzen-
triert sich somit auf eine subtile Verlagerung des Schwergewichts im Verhaltnis von
Dasein und Sein. Sie mag zunachst so unbeachtlich erscheinen, wie eine kaum be-
merkbare Vertinderung im Ton eines Sprechens, in Wirklichkeit verandert sie den
Herzton der in Frage stehenden Sache." (Heidegger, Denker in dii,ftiger Zeit, Frankfurt

a.M. 1953,38)
1  Heidegger,  through phenomenology to thought. XIX: "Die Kehre ist in erster Linie
nicht ein Vorgang im fragenden Denken; sie gehort in den durch die Titel 'Sein und
Zeit', 'Zeit und Sein' genannten Sachverhalt selbst. [...] Sie ist weder von mir erfunden,

"noch betrifft sie nur mein Denken.
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ila Seill ulld Zeiti . Voor Heidegger is het probleem van die Kehre echter een

systematisch en niet een biografisch probleem. In dit hoofdstuk zullen we de
systematische impact van die Kehre nog tegenkomen.

Met het verlies aan relevantie van de discussie over Heidegger I en II is ook
het vanzelfsprekende indelingsprincipe van Heideggers oeuvre weggevallen. Ik
heb in deze studie gekozen voor een driedeling. Ik kan daarbij aansluiten op
Fr.-W. von Herrmann, die zich sterk maakt voor een eigen plaats van de werken
geschreven tussen 1936 en 1946. Hij trekt een lijn tussen de Beitrage zur Pliilo-
sophie C 1936-38) en de humanisme-brieF. Hij doet dat vooral op grond van de
inhoudelijke samenhang tussen deze beide werken. Ik zou echter de grenzen
van de periode wat ruimer willen nemen. Het einde zou ik, net als Von Herr-
mann bij de humanisme-brief leggen, en wel omdat met het jaar van het ver-
schijnen van deze brief ook het einde van de oorlog en daarmee het einde van
Heideggers bevoegdheid om college te geven is bereikt. Kenmerkend voor de
middenperiode van Heideggers werk zijn immers juist de colleges rond een
aantal centrale figuren: met name Holderlin en Nietzsche. In discussie met hen
- en kennelijk ook met zijn studenten, die zijn althans bij colleges vooronder-

' Vgl. de 'Brief uber den Humanismus', WEG, G.A. 9, 327/28: "Der zureichende Nach-
und Mit-vollzug dieses anderen, die Subjektivitat verlassenden Denkens ist allerdings
dadurch erschwert, daB bei der Veroffentlichung von 'Sein und Zeit' der dritte Ab-
schnitt des ersten Teiles, 'Zeit und Sein' zurlickgehalten wurde (...). Hier kehrt sich das
Ganze um. Der fragliche Abschnitt wurde zuruckgehalten, weil das Denken im zurei-
chenden Sagen dieser Kehre versagte und so mit Hilfe der Sprache der Metaphysik
nicht durchkam. Der Vortrag 'Vom Wesen der Wahrheit', der 1930 gedacht und mitge-
teilt, aber erst 1943 gedruckt wurde, gibt einen gewissen Einblick in das Denken der
Kehre von 'Sein und Zeit' zu 'Zeit und Sein'. Diese Kehre ist nicht eine Anderung des
Standpunktes von 'Sein und Zeit', sondern in ihr gelangt das versuchte Denken erst in
die Ortschaft der Dimension, aus der 'Sein und Zeit' erfahren ist, und zwar erfahren aus
der Grunderfahrung der Seinsvergessenheit."
2 "In den 'Beitragen zur Philosophie', deren schriftliche Abfassung 10 Jahre nach
AbschluB des Druckmanuskripts von 'Sein und Zeit' begonnen wird, unternimmt
Heidegger erstmals den 'Versuch', 'die Wahrheit des Seins einfach zu sagen'. In dieser
Wendung liegt der Hinweis darauf, daB sich die zuerst in 'Sein und Zeit' ausgearbeitete
Sache seines Denkens, das Sein als solches in seinem Bezug zum Wesen des Men-
schen, unterwegs auf seinem Denkweg in gewandelter Weise gezeigt hat. Diesem Wan-
del im Sichzeigen derselben Sache im Denken und Sagen zu entsprechen bemuht sich
Heidegger seit 1936, beginnend mit den 'Beitriigen zur Philosophie' und sich fortset-
zend in den folgenden, ebenfalls noch unveroffentlichten Abhandlungen aus der zwei-
ten Hiilfte der dreiBiger und der ersten Halfte der vierziger Jahre bis zum Jahre 1946,
dem Entstehungsjahr des Humanismusbriefes." (Wege ins Ereignis, zu Heideggers
'Beitragen zur Philosophie', Frankfurt a.M. 1994,325/26, vgl. ook o.c. 360/61.)
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steld - krijgt zijn filosofie in deze periode gestalte. Aanvang van de midden-
periode moet ergens  in het begin  van de dertiger jaren gezocht worden.
Richardson kiest in navolging van Heideggers eigen aanduiding voor het opstel
Vom Wesen der Wahrheit (1930). Von Herrmann begint bij het jaar dat Heideg-
ger met zijn Beitrage zur Philosophie begint (1936). Dat lijkt me wat te laat, en
wel omdat een aantal werken buiten deze afbakening zouden vallen die voor de
inhoudelijke samenhang van deze periode van belang zijn: het eerste Holderlin-
college in het WS 1934; Die Ursprung des Kunstwerkes (1935) waarin Heideg-
ger net als bij Holderlin nieuwe bronnen en een nieuwe filosofische taal ver-
kent; het inleidend college in de metafysica uit 1935, gepubliceerd in 1953
onder de titel Einfillirung in die Metaphysik, dat programmatisch mag heten
voor de daarop volgende interpretatie van de geschiedenis van de filosofie, met
name in de Nietzsche-colleges. Daar staat tegenover dat ook in de colleges in
het jaar 1936 een omslag voltrokken wordt. Heidegger laat zijn identificatie
met de metafysica los en lijkt meer greep te krijgen op (zijn lezing van) de
geschiedenis van de filosofie.

De precieze aanvang van de middenperiode is voor deze studie niet zo van
belang. Het gaat mij niet om een historiografie van de werken van Heidegger.
Het indelingscriterium dat ik hier hanteer betekent niet dat ik in deze studie
i.p.v. Heidegger I en II, een Heidegger I, II en III op wil laten treden. De invoe-
ring van een middelste Heidegger is niet meer dan een hulpmiddel om de ont-
wikkelingsgang in Heideggers analyse van het wijsgerig godsbegrip aan de orde
te stellen.

Uitgangspunt was het late werk, en dit uitgangspunt is vanuit puur prakti-
sche redenen gegeven: hier doet Heidegger de meest pregnante uitspraken over
het wijsgerig godsbegrip. Vervolgens heb ik mij gewend tot het vroege werk,
met name tot Heideggers hoofdwerk Sein u,id Zeit, dat m.i. normatief moet blij-
ven voor alle Heidegger-interpretatie. Als we nu de oversteek willen maken van
de vroege naar de late Heidegger, worden we geconfronteerd met een tussenlig-
gende periode die noch met de vroege, noch met de late positie zonder meer
samenvalt. Voorheen, omdat tot 1989 het oeuvre uit deze periode geen systema-
tisch middelpunt kende, was het niet erg zinvol deze periode als een aparte
eenheid te bespreken. Daar is door de publicatie van de Beitrage zur Philoso-
phie verandering in gekomen, zij het niet totaal.
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b. Enkele karakteristieken van het werk in de dertiger en veertiger jaren

Voor het nooit verschenen tweede deel van Sein und Zeit had Heidegger zich
voorgenomen: "Grondlijnen van een fenomenologische destructie van de ge-
schiedenis van de ontologie aan de hand van de problematiek van de tempora-
liteit."' Heidegger wil dus zijn in Sein und Zeit gewonnen inzicht in de tempo-
raliteit van het Dasein mobiliseren om de geschiedenis van de filosofie te her-
lezen. Dat zal hij ook doen, maar in plaats van een afgebakend tweede deel van
het hoofdwerk, geconcentreerd rond Kant, Descartes en Aristoteles, ontstaat

een veelheid van studies. De samenhang tussen zijn en tijd die in Sein und Zeit
in formele termen is aangeduid, wordt voor Heidegger bij zijn studie van de
geschiedenis van de filosofie concreet als het lot van 'het avondland':  het
Geschickz. In de filosofie vindt Heidegger de locus waar het zijn al dan niet aan

het licht kan komen. De geworpenheid van de filosofie zelf wordt tot thema, en
ook deze geworpenheid van de filosofie staat in een spanningsverhouding tot
een eigenlijke vraagstelling die slechts tegen de bewegingsdynamiek van de
filosofie in gewonnen kan worden.

In de Beitrage kunnen we de leidende gedachten van Heidegger in deze
periode aantreffen. Het werk is geschreven tussen 1936 en 1938. Dit was voor
Heidegger een moeilijke periode. Hij zat met de naweeen van een mislukte po-
ging zich als leidende filosoof van de nationaal-socialistische beweging op te
werpen - van een mislukt rectoraat van de universiteit van Freiburg. Verder
noemt hij de confrontatie met het christendom als een bron van onrust in zijn
denken:

1 6.

Grundzlige einer phiinomenologischen Destruktion der Geschichte der Ontologie am
Leitfaden der Problematik der Temporalitat." (SuZ, G.A. 2,53)
2 Vgl. SuZ, G.A. 2,508: "Wenn aber das schicksalhafte Dasein als In-der-Welt-sein
wesenhaft im Mit-sein mit Anderen existiert, ist sein Geschehen ein Mitgeschehen und
bestimmt als Geschick. Damit bezeichnen wir das Geschehen der Gemeinschaft, des
Volkes. [...] Das schicksalhafte Geschick des Daseins in und mit seiner 'Generation'
macht das volle, eigentliche Geschehen des Daseins aus."
3 6Bei mir ist es - um davon zu reden - ein muhsames Tasten; erst seit wenigen Mona-
ten habe ich den AnschluB an die im Winter 32/3 (Urlaubssemester) abgerissene Arbeit
wieder erreicht; aber es ist ein dunnes Gestammel, und sonst sind ja auch zwei Pfahle -
die Auseinandersetzung mit dem Glauben der Herkunft und das MiBlingen des Rekto-
rats - gerade genug an solchem, was wirklich Liberwunden sein mochte." (Martin Hei-
degger/Karl Jaspers. Briefwechsel 1920-1963, Frankfurt a.M. etc. 1990,157.)
Poggeler schrijft met betrekking tot deze passage (Neue Wege mit Heidegger, 472): "ln
dieser fast vollkommenen Einsamkeit und mit diesen Pfahlen im Fleisch hat Heidegger
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Voor de Heidegger-receptie zijn de Beitrage zur Philosophie een moeilijk
ding. Enerzijds zijn ze aangekondigd als een tweede hoofdwerk, anderzijds is
voor de bestudering van dit hoofdwerk uitdrukkelijk - door Heidegger zelf - de
bestudering van zijn colleges voorondersteld: Dit met recht. De teksten van de
Be itrage zijn vaak cryptisch en gesloten. Ze zijn geschreven in de stijl van een
monologue inttrieur, ontoegankelijk van taal, gelardeerd met moeilijk verteer-
bare uitspraken. Niet om iets uit te spreken heeft Heidegger geschreven, maar
om iets vast te houden:

"Hier wordt het in lange aarzeling
ingehoudene aanduidend vastgehouden
als richtlat voor een uitwerking. „2

De uitwerking van wat hij in de Beitrdge 'vasthoudt', kunnen we in de colleges
vinden. Hoewel Heidegger hier geen wezenlijk andere standpunten inneemt, is
hij 'pedagogischer' dan in de Beitrage. Gedachten die in de Beitrage in zo'n in-
gedikte vorm gepresenteerd worden dat ze orakelspreuken dreigen te worden,
blijken in de uitwerking in de colleges aan te sluiten bij traditionele filosofische
thema's en ondersteund te zijn vanuit een studie van relevante filosofische tek-
sten. De combinatie van de colleges en de Beitrage levert een blik op de inner-
lijke samenhang van een moeilijke periode in Heideggers werk.

Ik zal in mijn weergave van Heideggers nziddemverk vooral van teksten uit
de collegebanden gebruik maken. Hier zijn de draden terug te vinden die in de
Beitrage in een kluwen zijn gepresenteerd. Voor dit onderzoek, dat zich slechts
op tan aspect van Heideggers denken richt, hebben afzonderlijke draden ook
meer belang dan de kluwen. Wat de Beitrage vooral bij kunnen dragen is de
samenhang van Heideggers eige,1 inzet, daar waar de collegeteksten zich kenne-
lijk steeds door de confrontatie met een bepaalde filosoof laten leiden: Schel-
ling, Hegel, Kant, Nietzsche, Holderlin. Kennelijk, want juist ook in het licht
van de Beitrage zur Philosophie wordt duidelijk dat Heidegger bezig is met de
ontwikkeling van 66n grondgedachte die hij aan de hand van deze denkers

dann in den Jahren 1936-1938 im Sils-Maria-Wind Nietzsches und im Schatten Holder-
lins die Beitrage zur Philosophie geschrieben und nicht einmal seinen engsten Schulern

"und Freunden davon ein Wort gesagt.
Vgl. ook Hugo Ott, Martin Heidegger, 12/13.
' BzPh, G.A. 65, 513.
2 4.Hier wird das in langer Z8gerung
Verhaltene andeutend festgehalten
als Richtscheit einer Ausgestaltung

"
(BzPh, G.A. 65, aanheO
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steeds verder ontwikkelt. Deze grondgedachte vat ik samen onder de titel: de
vraag  izaar  het  zijn als  vraag  naar  de andere aanvang. Gehouden tegen deze

grondgedachte moeten we de plaats van het filosofisch godsbegrip bepalen.
De politieke en godsdienstige problemen van Heideggers werk van de derti-

ger en veertiger jaren heb ik in het eerste hoofdstuk al besproken. Ik zal daar nu
niet opnieuw op ingaan, maar me concentreren op de filosofische problematiek
zoals die hier te vinden is.
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§2. De grote lijn van de geschiedenis van de filosofie

Door alle studies heen die Heidegger in de dertiger en veertiger jaren aan bij-
zondere filosofen wijdt, ontstaat een grondplan van de historische ontwikkeling
van de filosofie. De meest uitgebreide uitwerking van dit grondplan geeft Hei-
degger in een college, gepubliceerd onder de titel Ei,iftihrung in die Metaphy-
sik. Andere belangrijke plaatsen zijn de Nietzsche-colleges en het Schelling-
commentaar (G.A. 42). Hoezeer er voor Heidegger een grondpatroon in de ge-
schiedenis van de filosofie bestond waarop hij kon voortborduren, blijkt wel uit
de schematische weergave daarvan in de Beitrage zur Pizilosophie, bijvoor-
beeld in §110: in 27 punten van Plato naar het Duitse idealisme (vgl. ook §91,
§97, §102). Ik acht het dan ook niet te brutaal als ik hier dit grondplan van Hei-
degger in enkele hoofdlijnen probeer aan te geven. Mijn bedoeling daarmee is
vooral om de contouren te tekenen waarin het wijsgerig godsbegrip voor Hei-
degger als historische verschijning staat. Een gedetailleerde uitleg van Heideg-
gers opvatting van de geschiedenis van de filosofie moet ik hier achterwege
laten.

Op de achtergrond van Heideggers interpretatie van de geschiedenis van de
filosofie speelt een terminologisch probleem. In de loop van de jaren dertig
verandert zijn definitie van metah'sica. Ik heb de genese van Heideggers meta-
fysica-begrip geschilderd in hoofdstuk  1,  §3. In eerste instantie betekent meta-

fysica, net als in het vroege werk, ontologie, d.w.z. de kern van de filosofie,
daar waar zij door de zijnsvraag bepaald is. Op den duur echter splitst Heideg-
ger de zijnsvraag in een leide„de vraag die de filosofie in haar historische
verschijning heeft gedomineerd, namelijk de vraag naar het zijnde, en een
filosofische grondvraag die voor de leidende vraag de onderliggende motor is
maar die in de geschiedenis nog nooit expliciet is geworden: de vraag naar het
zijn. Slechts voor de eerste vraag, de vraag naar het zijnde, reserveert Heideg-
ger dan de naam met«A'sica. Een behandeling van de filosofie in haar historici-
teit moet aanzetten bij de leidende vraag.
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a. De leidende vraag van de filosofie

In zijn inleiding in de metafysica gaat Heidegger uit van de aan Leibniz ont-
leende vraag: 'Waarom is uberhaupt zijnde en niet veeleer niets?'' De waarom-
vraag stelt de zijnden tegen de mogelijkheid ook niet te kunnen zijnz. Al in de
beruchte discussie in Davos met Cassirer zegt Heidegger: "Alleen in de eenheid
van het verstaan van zijn en niets springt de vraag naar de oorsprong van het
waarom op. Waarom kan de mens naar het waarom vragen, en waarom moet hij
vragen? Dit centrale probleem van het zijn, het niets en van het waarom zijn [?]
de elementairste en de concreetste. Deze problemen zijn het, waarop de gehele
analytiek van het Dasein georienteerd is."3 We zien hier hoe tegelijk met de
vraag naar het zijn en het niets, ook het vragen zelf centraal komt te staan. Het
'waarom?' is als het ware de incorporatie van het filosofische vragen. Dit
'waarom-vragen' staat niet los van hetgeen gevraagd wordt, maar komt tot
stand in de spanning van zijn en niets4.

'

Heidegger spreekt in de Ei,ifiihrting in die Metapliysik C 1935) nog van de filosofische
grondvraag. De onderscheiding tussen leidvraag en grondvraag is hier nog niet vol-
trokken.
1 Vgl. Poggeler, Neue Wege mit Heidegger, 473: "Heidegger hat spater darauf bestan-
den, daB er das Wort 'Nichts' in dieser Frage groB geschrieben habe. Er habe also nicht
die scheinbar gleiche Frage eines Leibniz wiederholt, in der sowieso vorausgesetzt war,
daB das Sein selbstverstandlicher sei als das Nichts."
1 "...nur in der Einheit des Verstehens von Sein und Nichts springt die Frage des Ur-
sprungs vom Warum auf. Warum kann der Mensch nach dem Warum fragen, und
warum muB er fragen? Dieses zentrale Problem des Seins, des Nichts und des Warum
sind die elementarsten und die konkretesten. Diese Probleme sind es, auf die die ganze
Analytik des Daseins orientiert ist." (KPM, G.A. 3,284)
4 6.

Fragen wir nun aber in der Form des anfiinglich angesetzten Fragesatzes: 'Warum ist
Uberhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?', dann verhindert der Zusatz, daB wir
fragend unmittelbar nur bei dem fraglos vorgegebenen Seienden ansetzen und kaum
ansetzend auch schon weiter und wegschreiten zum gesuchten auch seienden Grund.
Statt dessen wird dieses Seiende fragenderweise in die Moglichkeit des Nichtseins
hinausgehalten. Das Warum gewinnt dadurch eine ganz andere Macht und Eindring-
lichkeit des Fragens. Warum ist das Seiende der Moglichkeit des Nichtseins entrissen?
Warum falit es nicht ohne weiteres und standig dahin zuruck?" (EidM, G.A. 40,30/31)
\Ig\. Koza, Das Problem des Grundes in Heideggers Auseinandersetzung mit Kant, 22:
"...so daB die Warumfrage vorstoBt - fort von der ontischen Ebene - in das Nichts,
mithin das Sein, das sich spater als Grund offenbaren wird. Somit zielt die Warumfrage,
als Frage nach dem letzten, tiefsten Grunde, in den ontologischen Bereich, was einer
Intension des Seins gleichkommt."
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De vraag naar het waarom hangt af van de spanning van zijn en niet zijn.
Deze spanning, het in deze spanning staan, brengt de waarom-vraag met zich
mee. Maar ook omgekeerd brengt de waarom-vraag haar object, het zijn van het
zijnde, met zich mee. De vraag naar het zijnde en het mogelijk niet-zijn van het
zijnde, is geen willekeurige maar een noodzakelijke invulling van de vraag
'waarom?'. Vragen is vragen naar een grond, een 'waarom', een dexil. het
principe, de rede en de reden, het begin, de fundering. Maar bij al deze woor-
den valt op, dat ze niet alleen kunnen blijven staan. Ze vragen om een context:
begin van..., principe van..., fundament van... - ze nemen in hun vraagstelling
het bevraagde mee, het zijnde. De filosofie wordt bepaald door een vraag naar
fundering, en een voorwerp van die vraag, het zijnde. Dit geheel noemt Heideg-
ger de filosofische leidvraag, de vraag die bepalend is voor de filosofie zoals zij
historisch gegeven is. In de filosofie hangen vraag en het bevraagde onverbre-
kelijk samen. De leidvraag brengt als zodanig al een aantal bepalingen met zich
mee. De filosofie vraagt niet naar zomaar een zijnde. Daarmee zou de filosofie
op gelijke voet staan met iedere bijzondere wetenschap. De filosofie vraagt,
althans in de oervorm van haar vraagstelling, naar het zijnde als zodanig: het
zijnde als zijnde. De vraag betrekt zich op ieder zijnde als zodanig en daarmee
ook op het zijnde in zijn geheel, de totaliteit van al wat is. Het z6 bevraagde
zijnde is echter niet voorhanden om vervolgens bevraagd te worden. Het vraag-
bereik wordt pas door de vraag ontsloten. Door te vragen naar 'de zijnden als

zodanig' worden de zijnden pas als zijnde en als geheel ontdekt: Zo opent de
filosofie een perspectief dat haar meteen ook tot probleem is: de filosofie opent

' "Die Philosophie fragt nach der de)(11..." (N-EWG, G.A. 44, 208) Maar: "Dieser
Hinweis auf das Wesen der hier genannten de)(4 wird aber erst triftig, wenn wir zu-
gleich bestimmen, wovon und wofur die de)(4 gesucht wird. Nicht fur irgendein ab-
sonderliches Geschehen, nicht fur ungewohnliche und sonst versteckte Tatsachen und
Verhaltnisse, sondern einfach nur fur das Seiende. Damit nennen wir zunachst einfach
alles, was ist. Indem aber nach der dexil des Seienden gefragt wird, ist auch schon alles
Seiende als Ganzes im Ganzen in die Frage gestellt; ja noch mehr - es ist mit der Frage
nach der dexil schon uber das Seiende im Ganzen etwas gesagt; ja noch mehr, das
Seiende im Ganzen ist jetzt erst als Seiendes und als im Ganzen sichtbar geworden."
(O.c. 209)
"DemgemaB kann sich die Frage der Philosophie als die Frage nach der dexil auch in
die Form bringen: was ist das Seiende, sofern es als seiend in den Blick gefaBt wird: Ti
TO Ov n 6v; quid est ens qua ens?" (Ibidem)
"Dies Fragen nach der 69%4 -das Fragen der Frage Ti rd Ov, ist Metaphysik; oder
umgekehrt: Metaphysik ist dasjenige Fragen und Suchen, das immer geleitet bleibt von
der einen Frage: Was ist das Seiende? Wir nennen diese Frage deshalb die Leitfrage der
Metaphysik."(O.c. 212, vgl. 60,75)
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een blik op het zijnde en een blik op het geheel. Beide hangen samen, en hang-
en ook onverbrekelijk samen met de positie van de kijker die een vrager is'.

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 zal Heidegger in zijn later werk de
waarom-vraag' als reflexieve vraag exclusief aan de 'metal'ysica' en de weten-

schap toewijzen, terwijl hij de vraag naar het zijn als een sprong uit die vraag
voorstelt. In de dertiger jaren voltrekt zich deze omslag bij Heidegger geleide-
lijk. Het belangrijkste en het blijvende van deze kwestie is dat de waarom-vraag
zich in beide gevallen afspeelt op de plaats van de overgang naar de zijnsvraag.
In het ene geval maakt Heidegger zich deze vraag eigen, in het andere niet. In
beide gevallen is de lokatie van de vraag dezelfde: de vraag waarom drijft de
vraagsteller op zichzelf en zijn eigen vraagstelling terug, transcendeert het zijn-
de dat in eerste instantie in de vraag 'waarom?' ondervraagd wordt en drijft ons
zo naar de zijnsvraag.

Met de leidvraag van de filosofie hebben we de sleutel waarmee Heidegger
zich toegang verschaft tot de geschiedenis van de filosofie. We zullen nog zien
dat Heidegger maar vat kan krijgen op de leidvraag van de filosofie vanuit een
nog andere vraag, de vraag naar het zijn, de grondvraag. In eerste instantie heb-
ben we deze grondvraag niet nodig om de lijn van de geschiedenis te schetsen,
zoals Heidegger die geeft.

b. De Griekse oorsprong

De vraag naar het waarom van het zijnde voert Heidegger in eerste instantie
niet naar een eerste funderend zijnde maar naar de vrager zelf die de mogelijk-
heid ervaart dat de zijnden er ook niet zouden kunnen zijn. 'Het zijn' van het
zijnde is niet een eerste evidentie maar wordt ervaren. Deze ervaring, d.w.z.
ervaren 'zin van zijn', spreekt in het vroege Griekse woord voor het zijn:
(pbals. Met de (1)13(ig staan we aan het Griekse begin van de filosofie. "...015(}ll
meint das aufgehende Sichaufrichten, das in sich verweilende Sichentfalten. In

' Koza, Das Problem des Grundes in Heideggers Auseinandersetzung mit Kant. 22:
".-wahrend der Mensch die Warumfrage stellt, verweist das, was gefragt wird, auf das
Fragen selbst zurlick. Das Dasein sucht nun den Grund for die Warumfrage. Hier
scheint ein Zirkel zu entstehen, ahnlich jenem Zirkel, der schon bei Entfaltung der
Seinsfrage sichtbar wurde. Denn wenn das Dasein - als einziges Seiendes mit einem
Seinsverstandnis begabt - die Seinsfrage stelit, so wird es ebenfalls zuruckverwiesen in
sein eigenes Selbst, um dort das Sein zu erfahren."
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diesem Walten sind aus urspronglicher Einheit Ruhe und Bewegung verschlos-
sen und eroffnet. Dieses Walten ist das im Denken noch unbewaltigt uberwalti-
gende An-wesen, worin das Anwesende als Seiendes west. Dieses Walten aber
tritt erst aus der Verborgenheit heraus, d.h. griechisch: Akileela (Unverborgen-

heit) geschieht, indem das Walten sich als eine Welt erkampft. Durch Welt
wird das Seiende erst Seiend." (EidM, G.A. 40,65/66) Wat Heidegger hier pro-
beert is om zich een Duits te scheppen dat zegt wat in de twee Griekse woorden
(pilals en (itkiIHEia gezegd is. Of hij daar op deze manier in slaagt is een tweede

vraag. Ik waag me niet aan een vertaling. Het Duits dat Heidegger hier gebruikt
is niet makkelijker te vertalen dan het Grieks waar hij van uitgaat, zodat voor
ons, als niet-Duitsers, het probleem alleen maar verschoven wordt'. Wat Hei-
degger met zijn vertaling bedoelt is echter wel duidelijk. Uiteindelijk probeert
hij de opvatting van het zijn als actualiteit, waarbij de wording als overgang

van potentialiteit naar actualiteit buiten de vraag naar het zun gesteld wordt, te
doorbreken. Hij probeert te ontsnappen aan het dilemma van Nietzsche: niet het

zij n maar het worden. De Grieken hadden oorspronkelijk - aldus Heidegger -
daarentegen een ervaring van het zijn waarin de dynamiek die in al wat is
besloten ligt, verdisconteerd was: 'Zijn' kost inspanning, in het zijn zelf ligt die
inspanning besloten. Zijn gaat gepaard met een aanwending van kracht, zelfs
geweld. Dit zijnsverstaan werd uitgedrukt in het woord (pball. Vervolgens had-
den de Grieken ook een met dit zijnsverstaan corresponderend waarheidsbe-

grip. Niet alleen het zijn kost inspanning, werkt zich als het ware als een plant
omhoog uit de aarde, ook ons begrip van het zijn moet zich omhoog werken,
moet zich aan ons onbegrip en de geslotenheid van de dingen onttrekken. Ons

verstaan van het zijn is niet uitwendig aan het zijn zelf maar beweegt met het
zijn mee. Dit is uitgedrukt in het grondwoord voor waarheid 6%40Eia, letterlijk
on-verborgenheid. De inspanning die gelegen is in het zijn als zodanig en in ons
begrip van het zijn kan samengevat worden als een strijd o„i de wereld, om de
wereld aan de aarde, het openbare aan het geslotene te onttrekken. Pas op dit
niveau - het niveau waarop een wereld tot stand komt, d.w.z. een menselijke

' H. Berghs heeft deze passage als volgt vertaald: "...(pOols betekent het ontluikend
zich-oprichten, het in zich verwijlende zich-ontvouwen. In dit ontluikend heersen
<Walten> zijn vanuit een oorspronkelijke eenheid rust en beweging afgesloten en
geopend. Dit ontluikend heersen is het in het denken nog niet verwerkt <unbewaltigt>
overweldigend <uberwaltigend> aan-wezen, waarin het aanwezende als zijnd weest. Dit
ontluikend heersen treedt echter pas uit de verborgenheid tevoorschijn, dat wil zeggen
in het Grieks: 6/1,18£ia (onverborgenheid) geschiedt, doordat het ontluikend heersen
zich door strijd waarmaakt als een wereld. Door wereld wordt het zijnde pas zijnd.

"

Martin Heidegger, Inleiding in de metah,sica. 87.
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ervaringswerkelijkheid - is er sprake van 'zijnde'. Het wordt nu mogelijk om in
een reflexieve beweging terug te zien op een resultaat: het zijnde als dat wat
aanwezig is. Hier kan de overstap gemaakt worden van de ervaring van het zijn
als (pOoll naar het begrip van het zijn als of,(Jia en ibia, als wezen en idee'.

Historisch voltrekt zich deze ommekeer bij Plato en wordt daarna doorgezet
bij Aristoteles. Enerzijds zijn dit de denkers bij wie de oorspronkelijke inzet
van het Griekse denken tot zijn voltooiing komt, anderzijds begint hier de zijns-
vergetenheid, het vergeten van het zijn ten gunste van het zijnde. In grote lijn
voltrekt zich deze omslag aldus:

Wanneer het zijn opgevat wordt als de aanwezigheid van het zijnde, kan het
als zodanig in ogenschouw genomen worden: het zijn louter vanuit zijn ge-
fixeerd resultaat, louter als blijvende aanwezigheid, de waarheid van het zijn
louter als transparantie. *00% en (tk40£la worden 16ia: worden gezien in een
eeuwige gestalte waarin van de tijdelijke bepaaldheid geabstraheerd is. Het
begrip van het zijn alS'lbia is verbonden met het verleggen van de vraag naar
het zijn naar de vraag naar het wezen: het eeuwige en blijvende in de zijnden
dat de mogelijkheid van hun ontstaan in de tijd uitmaakt. De tijdelijke verschij-
ning van het zijnde komt als een 'niet zijn' tegenover het boventijdelijke wezen
als het eigenlijke zijn te staan.

Vragen naar het zijn van het zijnde wordt vragen naar het eeuwige wezen
van het zijnde. Alle mensen zijn in wezen ddn, en dat waarin ze Edn zijn is on-
veranderlijk en eeuwig. Van dit onveranderlijke en eeuwige zijn wordt de oor-
spronkelijke dynamiek - en dat betekent het niets waaraan het zich onttrekt -
als het andere van het zijn uitgesloten: zijn staat tegenover het worden en te-
genover schijn. Omdat het begrip van het zijn niet meer met het zijn meebe-
weegt maar op het zijn terugziet kan het zijn ook in tegenstelling gebracht wor-
den tot het denken. Worden, schijn en denken behoren oorspronkelijk - aldus

1 "Das Wort ibia meint das Gesichtete am Sichtbaren, den Anblick, den etwas darbie-
tet. Was dargeboten wird, ist das jeweilige Aussehen, £1606 dessen, was begegnet. Das
Aussehen eines Dinges ist das, worin es sich uns, wie wir sagen, prusentiert, sich vor-
stellt und als solches vor uns steht, worin und als was es an-west, d.h. im griechischen
Sinne ist. Dieses Stehen ist die Standigkeit des von sich her Aufgegangenen, der (pl)(Ls.
Dieses Da-stehen des St:indigen ist aber zugleich vom Menschen her gesehen das
Vordergrundige dessen, was von sich her anwest, das Vernehmbare. Im Aussehen steht

das Anwesende, das Seiende, in seinem Was und Wie an. Es ist ver-nommen und
genommen, ist im Besitz eines Hinnehmens, ist dessen Habe, ist verfilgbares Anwesen
von Anwesendem: 00(jia." (EidM, G.A. 40, 189/90)
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Heidegger - tot het domein van het zijn zelf'.  Dat het zijn in oppositie tot deze
termen kan worden gesteld zegt alleen maar dat ze oorspronkelijk tot het wezen

van het zijn zelf behoren.

We staan hier bij het ontstaan van wat bij de vroege Heidegger een ontolo-
gie van de voorhandenheid heet. De beweging die hier bij de Grieken inzet is

bepalend voor de verdere ontwikkeling van de geschiedenis van de filosofie.
Wezenlijk verandert er niets. Wat echter bij de Grieken nog impliciet blijft,
namelijk dat de omslag van de ervaring van het zijn als (pbols naar het aan-
schouwen van het zijn als'lbia maar mogelijk is op grond van een verandering
van perspectief, dat hiermee dus een verhouding van de mens tot het zijn ge-

moeid is, dat komt pas in de moderne filosofie aan de oppervlakte. Immers, in
eerste instantie betekent het aanschouwen van de idee: het aanschouwen van
het goddelijke wezen van de dingen, een aanschouwen dat zich van de positie
van de kijker juist losgemaakt heeft.

c. De christelijke era

Vooral de platoonse variant van deze omslag heeft het christelijk denken maat-

gevend beinvloed. "Pas in de sofistiek en bij Plato wordt de schijn tot louter

schijn verklaard en daardoor neergehaald. In 6dn beweging wordt het zijn als
ibia op een bovenzintuiglijke plaats verheven. De kloof, xa)vial,61 wordt open
gerukt tussen het slechts schijnbare zijnde hier beneden en het werkelijke zijn

ergens daarboven, die kloof, waarin dan de christelijke leer zich vestigt, onder
gelijktijdige omduiding van het beneden tot het geschapene en van het daar-
boven tot de Schepper, en met de zo omgesmede wapenen richt het christendom
zich tegen de antieke wereld (als het heidendom) en rukt die wereld uit haar
verband. Nietzsche zegt daarom terecht: christendom is platonisme voor het
volk. "2

Heidegger volgt hier de analyse van Nietzsche: het christendom is een

' Vgl. resp. EidM, G.A. 40, 122/23 (zijn en worden), 112 (zijn en schijn) en 179/80

(zijn en denken).
2 "Erst in der Sophistik und bei Plato,i wird der Schein zum bloBen Schein erklart und
dadurch herabgesetzt. In einem damit wird das Sein alsibia an einen Obersinnlichen
Ort hinaufgesetzt. Die Kluft, xwoic!166 wird aufgerissen zwischen dem nur scheinba-
ren Seienden hier unten und dem wirklichen Sein irgendwo droben, jene Kluft, in der
dann die Lehre des Christentums unter gleichzeitiger Umdeutung des Unteren zum
Geschaffenen und des Oberen zum Schopfer sich ansiedelt, mit den also umgeschmie-
deten Waffen sich gegen die Antike (als das Heidentum) stellt und sie verstellt. Nietz-
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filosofische deviatie die een bij Plato ingezette tendens nog versterkt. Hij vat
hier het christendom op als een schakel in de filosofische geschiedenis. Naar
het verleden heeft het christendom de uitwerking dat het filosofische onder-
scheid tussen het schijnbare en het eigenlijke zijnde, geherinterpreteerd wordt
als een scheiding tussen natuur en bovennatuur. Het christendom verandert
bovendien de context van deze scheiding. De bovennatuur is vooral een heils-
belofte. Daarmee wordt de antieke wijsbegeerte 'gebruikt', d.w.z. uit haar oor-
spronkelijk verband gerukt: "Dat de middeleeuwse theologen op hun manier,
d.w.z. herinterpreterend, Plato en Aristoteles studeren. is hetzelfde als wanneer
in de moderne tijd Karl Marx de metafysica van Hegel gebruikt voor zijn poli-
tieke wereldbeschouwing. Op de keper beschouwd wil de doctrina christiana
echter niet een weten over het zijnde, wat het is, aanreiken, maar haar weten is
geheel en al heilswaarheid. Het betreft de verzekering van het heil van de
individuele onsterfelijke ziel."'

Van belang is hier vooral de zekerheid die de doctrina christiana beoogt. Dat
ideaal van zekerheid zet zich immers in de moderne tijd in een geseculariseerde
vorm door als maatgevend filosofisch ideaal: "Juist de wezenlijk christelijke
gedachte van de heilszekerheid wordt overgenomen, maar het 'heil' is niet de
bovennatuurlijke eeuwige zaligheid; de weg daarheen is niet de ontzelving. Het
hele en gezonde wordt uitsluitend in de vrije zelfontplooiing van alle scheppen-
de vermogens van de mens gezocht.

9,2

Naast deze inhoudelijke uitwerking heeft het christendom de filosofische
discussie door twee nevenwerkingen doorslaggevend beYnvloed. Ten eerste
heeft de christelijke era de filosofie Latijn laten spreken. Daardoor is de filo-
sofie afgesneden geraakt van de zeggingskracht die in haar oorspronkelijke
grondwoorden gelegen is. Bijvoorbeeld: de vertaling van otbaLa met substantie
slaat de plank volkomen mis (EidM, G.A. 40,65); de grammaticale benoeming

sche sagt daher mit recht: Christentum ist Platonismus furs Volk." (EidM, G.A. 40,

113)
'

"DaB die mittelalterlichen Theologen in ihrer Weise, d.h. umdeutend, Platon und
Aristoteles studieren, ist dasselbe, wie wenn in der neuen Zeit Karl Marx fur seine
politische Weltanschauung die Metaphysik Hegels bentitzt. Recht besehen, will aber die
doctrina christiana nicht ein Wissen uber das Seiende, was es ist, vermitteln, sondern
ihre Wahrheit ist durchaus Heilswahrheit. Es gilt die Sicherung des Heils der einzelnen
unsterblichen Seele." (N-Nih, G.A. 48, 164)
2 "Gerade der wesentlich christliche Gedanke der HeilsgewiBheit wird Ubernommen,
aber das 'Heil' ist nicht die jenseitige ewige Seligkeit; der Weg dahin ist nicht die
Entselbstung. Das Heile und Gesunde wird ausschlieBlich in der freien Selbstentfaltung
aller schaffenden VermOgen des Menschen gesucht." (Ibidem)
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van het zijn als een infillitivits laat de oorspronkelijke Griekse betekenis geheel
verloren gaan in een puur formele aanduiding (o.c. 71); de vertaling van het
Griekse (pUals met ,tamra 'verdringt de oorspronkelijke inhoud' van het woord

en 'vernietigt' de oorspronkelijke zeggingskracht: "Dat geldt niet alleen voor
de Latijnse vertaling van dit woord maar voor alle andere vertalingen van de
Griekse filosofentaal in het Romeinse."' Heidegger houdt niet zo van Latijn,
zoveel is wel duidelijk. Waar hij echter op zijn manier de aandacht op vestigt,
is hoe het denken zich in taal beweegt: de overgang van het Grieks naar het

Latijn heeft grote betekenis voor de geschiedenis van het westerse denken.
Ten tweede: het christendom heeft een aan de filosofie als zodanig vreemde

scheppingstheologie binnengebracht. Het heeft de vraag naar het waarom van
het zijnde verbonden met de scheppingstheologie, en beide in combinatie ge-
simplificeerd tot een probleem van causaliteit. God als Schepper is oorzaak, en
als oorzaak het zekerste. 'zijndste' zijnde. Het eindig zijnde is als schepsel
gevolg, een gevolg dat uit zijn oorzaak verklaard moet worden. De zijnsvraag
wordt geheel in termen van causale afhankelijkheid vertaald. Heidegger schrijf-
t: "De zijnsverlatenheid is het sterkst daar waar zij zich het sterkst verstopt. Dat
gebeurt daar waar het zijnde het normaalste en gewoonste geworden is en
worden moest. Dat gebeurde voor het eerst in het christendoni en zijn dogma-
tiek, aan de hand waarvan al het zijnde in zijn oorsprong verklaard is als ens
creatum en waar de Schepper het zekerste is, al het zijnde het gevolg van deze
zijndste oorzaak. De oorzaak-gevolg-verhouding echter is het gemeenste en
grofste en eerste dat alle menselijke berekening en verlorenheid aan het zijnde
inroept om iets te verklaren, d.w.z. in de klaarheid van het gemene en gewone
te trekken."2

' "Dieses griechische Grundwort fur das Seiende [(p cig] pflegt man mit 'Natur' zu
Ubersetzen. Man gebraucht die lateinische Obersetzung natura, was eigentlich 'geboren
werden', 'Geburt' bedeutet. Mit dieser lateinischen Ubersetzung wird aber schon der
ursprungliche Gehalt des griechischen Wortes (f*lg abgedrangt, die eigentliche philo-
sophische Nennkraft des griechischen Wortes zerstort. Das gilt nicht nur von der latei-
nischen Obersetzung dieses Wortes, sondern von allen anderen Uberstetzungen der

griechischen Philosophensprache ins Romische." (EidM, G.A. 40,15/16) Ik ben er
overigens niet in geslaagd in te zien waarom een woord met als grondbetekenis geboren
worden (van nasci, natus sum) zoveel inadequater zou zijn om het Griekse woord

(pbats te vertalen dan het woord Watten dat Heidegger kiest.
2 "Die Seinsverlassenheit ist am stfirksten don, wo sie sich am entschiedensten ver-
steckt. Das geschieht da, wo das Seiende das Gewohnlichste und Gewohnteste gewor-
den ist und werden muBte. Das geschah zuerst im Christentum und seiner Dogmatik,
wonach alles Seiende in seinem Ursprung erklart ist als ens creatum und wo der Schop-
fur das Gewisseste ist, alles Seiende die Wirkung dieser seiendsten Ursache. Das
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Het causa-sui-begrip hoort voor Heidegger in de hier besproken periode nog
gewoon thuis bij deze causale natuurlijke theologie. Het is slechts een omvat-
tender samenvatting van het causale denken'. Causaliteit behoort niet tot het
domein van de filosofie omdat het behoort tot het wetenschappelijke denken:

Ursache-Wirkung-Verhaltnis aber ist das Gemeinste und Grobste und Nachste, was alle
menschliche Berechnung und Verlorenheit an das Seiende sich zuhilfe nimmt, um
etwas zu erkluren, d.h. in die Klarheit des Gemeinen und Gewohnten zu rucken."(BzPh,
G.A. 65,110)

Vgl. ook o.c. 111: "Seinsverlassenheit des Seienden: daB das Seyn vom Seienden sich
zuruckgezogen und das Seiende zuntichst (christlich) nur zu dem von anderem Seienden
Gemachten wurde. Das oberste Seiende als Ursache alles Seienden Ubernahm das
Wesen des Seyns. Dieses ehemals vom Schopfergott gemachte Seiende wurde dann zur
Gemiichte des Menschen, sofern jetzt das Seiende nur in seiner Gegenstandlichkeit
genommen und beherrscht wird. Die Seiendheit des Seienden verblaBt zu einer 'logi-
schen Form', zum Denkbaren eines selbst ungegrundeten Denkens."
' O.c. 126/27: "Auch wenn man ein grobes Ausbeuten der Schopfungsidee sich versagt,
so bleibt doch wesentlich das Verursachtsein des Seienden. Der Ursache-Wirkungs-
Zusammenhang wird zum allesbeherrschenden (Gott als causa sui)."
Vgl. ook het Schelling-commentaar,SWF, G.A. 42, 190. Het causa-sui-begrip staat hier
voor een 'gangbaar' (gelatt,fig) godsbegrip dat niet tot het wezen van de zaak door-
dringt. Net zo BzPh, G.A. 65, 261.
3„Die Grundart des Vorgehens in allem Erklbren ist der Verfolg und die vorgreifende
Anlage von einzeinen Reihen und Ketten fortlaufender Ursache-Wirkungs-Beziehun-
gen. Das machenschaftliche Wesen des Seienden, obzwar nicht a/s solches erkannt,

rechtfertigt nicht nur, sondern fordert in grenzenloser Steigerung dieses ergebnissichere
Denken in 'Kausalitaten', die streng genommen nur 'wenn-so'-Beziehungen sind in der
Gestalt des Wann-dann (wohin daher auch die 'Statistik' der modernen Physik gehOrt,
die keineswegs die 'Kausalitat' uberwindet, sondern sie lediglich in ihrem machen-
schaftlichen Wesen ans Licht bringt). Zu meinen, mit dieser scheinbar 'freien' Kausali-
tat das 'Lebendige' eher fassen zu konnen, verrat lediglich die geheime Grunduberzeu-
gung, eines Tages auch das Lebendige unter die BotmaBigkeit der Erklarung zu stellen.
Dieser Schritt liegt um so ntiher, als auf der Seite des Gegengebietes zur Natur, in der
Geschichte, die rein 'historische' bzw. 'prahistorische' Methode vorherrscht. die vollig
in Kausalitaten denkt und das 'Leben' und das 'Erlebbare' der kausalen Nachrechnung
zugainglich macht und allein darin die Form des geschichtlichen 'Wissens' sieht. DaB
man in der Geschichte den 'Zufall' und das 'Schicksal' als mitbestimmend zugibt,
belegt erst recht die Alleinherrschaft des kausalen Denkens, sofern ja 'Zufall' und
'Schicksal' nur die nicht genau und eindeutig errechenbaren Ursache-Wirkungs-Bezie-
hungen darstellen. DaB uberhaupt das geschichtlich Seiende eine vollig andere (auf das
Da-sein gegrundete) Seinsart haben k6nnte, kann der Historie niemals wiBbar gemacht
werden, weil diese sich dann selbst aufgeben mUBte (...). Denn als Wissenschaft hat sie
zu ihrem im voraus festgelegten Auslaufbereich das Selbstverstandliche, das einer
durchschnittlichen Verstandlichkeit unbedingt GemtiBe, welche Verstandlichkeit ge-
fordert wird aus dem Wesen der Wissenschaft als der Einrichtung von Richtigkeiten
innerhalb der Beherrschung und Lenkung alles Gegenstandlichen im Dienste der
Nutzung und Ziichtung." (BzPh, G.A. 65,147/48)



274

We hebben gezien dat de wetenschap in haar oorsprong afhangt van de metafy-
sica. en niet omgekeerd. Via een wetenschappelijk schema door willen dringen
tot een metafysische oorsprong zondigt tegen een regel die bij Heidegger steeds
speelt: de oorsprong niet uit het derivaat van die oorsprong te begrijpen:

d. De moderne filosofie

Een werkelijkefilosofische beslissing wordt pas weer in de moderne tijd geno-
men. Het moderne subject treedt op de voorgrond: "Aan het begin van de mo-

derne filosofie staat de stelling van Descartes: ego cogito, ergo sum, ik denk,
dus ben ik. Alle bewustzijn van de dingen en van het zijnde in zijn gehed
wordt op het zelfbewustzijn van het menselijke subject als het onschokbaar
fundament van alle zekerheid teruggevoerd. De werkelijkheid van het werkelij-
ke wordt in het vervolg bepaald als objectiviteit, als datgene, wat door het
subject en voor het subject als het hem tegengeworpene en tegengehoudene be-
grepen is. De werkelijkheid van het werkelijke is de voorgesteldheid door het
voorstellende subject en voor dit subject.-2

Motieven uit de Griekse filosofie (de opvatting van het zijn als 16Ea) en van
het christelijke denken (het hoogste ken-ideaal als een zekerheidsideaal) verbin-
den zich in de moderne tijd in het filosofische ideaal van zelffundering. Om vat
te krijgen op het wezen van de moderne filosofie moeten we vooral de samen-

' Bijvoorbeeld GrPh, G.A. 24,438: "Hierin bekundet sich ein eigentumliches Verhalt-
nis. das in der ganzen Dimension der Philosophie relevant ist, daB innerhalb des Onto-
logischen hoher als alles Wirkliche das Mogliche ist. Alles Entspringen und alle Gene-
sis im Felde des Ontologischen ist nicht Wachstum und Entfaltung, sondern Degenera-
tion, sofern alles Entspringende entspringt, d.h. gewissermaBen entlauft, sich von der
Obermacht der Quelle entfernt."
Vgl. ook SuZ, G.A. 2,442: "Der ontologische Ursprung des Seins des Daseins ist nicht
'geringer' als das, was ihm entspringt, sondern er Uberragt es vorgangig an Machtigkeit,
und alles 'Entspringen' im ontologischen Felde ist 'Degeneration'."
2 ,

Am Beginn der neuzeitlichen Philosophie steht der Satz des Descartes: ego Cogito,
ergo sum, 'ich denke, also bin ich'. Alles BewuBtsein von den Dingen und dem Seien-
den im Ganzen wird auf das SelbstbewuBtsein des menschlichen Subjekts als den
unerschutterlichen Grund aller GewiBheit zuruckgefuhrt. Die Wirklichkeit des Wirkli-
chen bestimmt sich in der Folgezeit als Objektivitat, als solches, was durch das Subjekt
und fur dieses als das ihm Entgegengeworfene und Entgegengehaltene begriffen ist. Die
Wirklichkeit des Wirklichen ist die Vorgestelltheit durch das vorstellende Subjekt und
fiir dieses." (N-Nih, G.A. 48,160)
Vgl. ook: "Im Herrschaftsbereich dieses subjektum ist das ens nicht mehr ens creatum,
sondern ens ist certum: indubitatum: vere cogitatum: 'cogitatio'." (O.c. 206)
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hang in het oog houden die Heidegger ziet tussen de aanvang van de moderne
tijd bij Descartes en de voltooiing c.q. het einde van de moderne filosofie in de
systeemfilosofie van het Duitse idealisme dan wel in de 'machtsfilosofie' van
Nietzsche. Als Heidegger het heeft over de voonvaarden van de systeemvor-
nzing in de filosofie, dan trekt hij de lijn tussen einde en aanvang: hij ontleent
aan de filosofische systemen van het Duitse idealisme de sleutel om de beteke-
nis van het begin van de moderne tijd te interpreteren. Hij noemt aldus zes
voonvaarden voor het tot stand komen van het filosofische systeem, en daar-
mee zes kenmerke,z van de aanvang en het wezen van de moderniteit:
1) De voorrang van het mathematische. Hiermee bedoelt Heidegger niet dat de
wiskunde het nieuwe medium wordt waarin de wetenschappen zich uitdrukken.
Met bet matlieniatische bedoelt hij dat de wetenschap gegrondvest wordt op
eerste principes die de basis van de wetenschap uitmaken maar door die weten-
schap niet verder ondervraagd worden'. Het mathematische is het kenmerk van
een methode die haar fundament in zichzelf begrepen heeft en aldus een ver-
dere teruggang overbodig en onmogelijk maakt. Daarmee heeft het mathemati-

sche een noodzakelijke blinde vlek ten aanzien van zijn historiciteit: het schijnt
niet in zijn herkomst verklaard te kunnen worden. Nieuwheid is een kenmerk
van de moderne tijd.

Nu hebben we gezien dat Heidegger wel probeert om een historische oor-
sprong van deze nieuwe mathematische fundering aan te geven, en wel in de

christelijke heilszekerheid. Maar daarnaast wil Heidegger juist de notie van
izieu,vheid die in de moderne tijd ligt tot thema maken. Het feit dat de moderne
tijd zich niet historisch begrijpt is van eminent belang. Daarin is de mogelijk-
heid gegeven dat vrijheid, in eerste instantie als bevrijding van de (kerkelijke)
traditie, tot maatgevend ideaal kan worden. Er bestaat een samenhang tussen de
methodische voorrang van het mathematische en het emancipatoire ideaal van
de moderne tijd. "In het mathematische ontwerp ligt niet alleen een bevrijding,
maar tegelijk een nieuwe ervaring en vormgeving van de vrijheid zelf, d.w.z.
van de zelf overgenomen verplichting. In het mathematische ontwerp voltrekt
zich de verplichting aan de in hem zelf geeiste principes. In overeenstemming
met deze innerlijke dynamiek, de bevrijding tot een nieuwe vrijheid, dringt het
mathematische uit zichzelf erop aan, zijn eigen wezen als fundament van zich-
zelf en dus van alle weten te leggen. „2

' "Das Mathematische ist eine bestimmt gerichtete Auffassung vom Wesen des Wissens
uberhaupt Danach gehort zum Wissen die selbst anfangende Begrundung des WiB-
baren aus und in begrlindungsunbedurftigen ersten Satzen." (SWF, G.A. 42,52)
2 "Im mathematischen Entwurf liegt nicht nur eine Befreiung, sondern zugleich eine
neue Erfahrung und Gestaltung der Freiheit selbst, d.h. der selbst;ibernommenen Bin-
dung. Im mathematischen Entwurf vollzieht sich die Bindung an die in ihm selbst
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Het terugvragen naar het fundament van de moderne filosofie stuit dus op
een grens in die moderne filosofie zelf: het behoort juist tot de eigenheid van de
moderne filosofie dat dat fundament een zelf gelegd fundament is, een funde-
ring van de eigen vrijheid.
2) Tot de moderne filosofie behoort bijgevolg dat de methode, die de teruggang
op een eerste fundering kan waarborgen, het eerste fundament ook zelf kan
leveren. Het mathematische voert uit eigen aard naar de noodzaak van een
eerste corresponderende inhoud. Als eis geformuleerd: "Binnen het totaalbereik
van het zijnde zoeken naar iets weetbaars, dat als zodanig een daarmee over-
eenstemmende zelffundering toelaat, - te zoeken naar een weten, dat daardoor
een gefundeerd weten wordt, dat het zichzelf weet en alleen dit als geweten
toelaat. -1

3) De eis van de mathematische fundering maakt dus de fundering in het carte-
siaanse Cogito niet alleen mogelijk maar zelfs noodzakelijk. Het cogito is de
historische invulling van een voorafgaande systematische noodzakelijkheid, die
echter pas achterafzichtbaar zal worden. "Voor de fundering van deze moder-
ne metafysica is de metafysica van Descartes het beslissende begin. Zijn opga-
ve  [ ! ]  werd het, mn voor de bevrijding van de mens tot de nietiwe vrijheid als

„2de van haar zelf zekere zelfwetgevi,ig, de metafysische grond te begronden.
4) De mathematische fundering beperkt zich niet tot een kentheoretische eis,
maar heeft een ontologische impact: zij beslist over dat wat is, en wat zijn als
zodanig betekent: "De zelfzekerheid van het denken wordt tot het gerechtshof,
dat beslist wat kan zijn en wat niet kan zijn, ja zelfs: wat uberhaupt Zi/n Wil
zeggen:,3

5) Daarmee is niet de traditionele ontologie verdwenen, maar zij wordt wel
opnieuw gefundeerd. Dit punt is hier van cruciaal belang: God blijft in de
filosofie maar is als laatste filosofisch fundament door het subject verdrongen:
"De orde van het zijnde in zijn geheel - God, de Schepper, de wereld van het

geforderten Grundsatze. GemaB diesem inneren Zug, der Befreiung zu einer neuen
Freiheit, drangt das Mathematische aus sich dazu, sein eigenes Wesen als Grund seiner
selbst und somit allen Wissens zu legen." (FD, G.A. 41, 97)
1" ...Innerhalb des Gesamtbereiches des Seienden suchen nach einem solchen WiB-

baren, das in sich eine entsprechende Selbstbegrundung zulaBL - suchen nach einem
Wissen, das dadurch ein gegrundetes wird, daB es sich selbst weiB und nur dieses als
gewuBt zulaBt." (SWF, G.A. 42,53)

For die Grundlegung dieser Metaphysik der Neuzeit ist die Metaphysik des Descartes
der entscheidende Beginn. Seine Aufgabe wurde es, der Befreiung des Menschen in die
neue Freiheit als der ihrer selbst sicheren Selbstgesetzgebung den metaphysischen
Grund zu grunden." (N-Nih, G.A. 48,186)
3 46

Die SelbstgewiBheit des Denkens wird zum Gerichtshof, der entscheidet, was sein
kann und nicht sein kann, ja noch mehr: was uberhaupt Sein heiBt." (SWF, G.A. 42,53)
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geschapene, de mens, behorend tot de wereld en voor God bestemd - dit zo

ervaren zijnde in zijn geheel heeft het nu juist nodig om opnieuw toegetigend
te worde„ op de grond van en met de middelen van het zichzelf begrondende
weten. „t

6) Zijn vrijheid wordt aldus de zelfdefinitie van de moderne mens. De moderne
mens verstaat zich als geemancipeerd van de heerschappij van de kerk. De mo-
derne mens gaat de wereld veroveren (SWF, G.A. 42,55), onderwerpt de aarde

aan zijn wil: "De verzekering van de hoogste en absolute heerschappij over de
gehele aarde is de geheime drijfveer, die de moderne mens tot steeds nieuwere

„2en nieuwste avonturen [Aufbruche] aanzet.

Vanuit de wijze waarop Heidegger het begin van de moderniteit in kaart heeft

gebracht kan ook al opgemaakt worden waaraan het einde van die moderniteit
zal moeten voldoen. Het einde ligt daar waar de zelfontplooiing volledig is
geworden, waar het moderne subject het totaal van de zijnden - God, wereld,
mens - geheel binnen zijn eigen machtsbereik heeft getrokken. In de filosofie
gebeurt dit met name bij Hegel en Nietzsche. Filosofisch is er op dezelfde weg
geen vooruitgang meer mogelijk: de zelf-gelegde fundering is ook een zelfge-
stelde grens - het subject is gebonden aan het zelf-bepaaide perspectief op de
werkelijkheid. Het subject wordt zo tot het eerste en laatste van zijn wereld: het
brengt alles naar het zelf gelegde fundament terug en erkent niets buiten het
eigen machtsbereik. Praktisch, technisch, is er dan voor de moderne mens nog

zeer veel te doen, maar filosofisch is de zaak klaar: "Het spreken van het einde
van de metafysica betekent niet dat er voortaan geen mensen meer zouden
'leven' die metafysisch denken of uberhaupt 'metafysische systemen' maken.

Nog minder wil het zeggen dat de mensheid voortaan niet meer op de grond van
de metafysica zou 'leven'. Integendeel: het einde van de metafysica is pas het
begin van haar 'opstanding' in afgeleide vormen; deze laten aan de eigenlijke
en afgelopen geschiedenis van de metafysische principes alleen nog maar de
economische rol over, om materiaal aan te leveren waarmee de wereld van het

weten, in een overeenkomstig afgeleide vorm, opnieuw gebouwd wordt. Wat

' "...Die Ordnung des Seienden im Ganzen - Gott, der Schopfer, die Welt des Geschaf-
fenen, der Mensch, zur Welt gehorig und fur Gott bestimmt -, dies so erfahrene Seien-
de im Ganzen verlangt jetzt gerade eine nette Aneignung aufdem Grunde und mit den
Mitteln des sich selbst begrundenden Wissens." (0.c. 54)
2 "Die Sicherung der hochsten und unbedingten Selbstentfaltung aller Vermogen des
Menschentums zur unbedingten Herrschaft Ober die ganze Erde ist der geheime Stachel,
der den neuzeitlichen Menschen zu immer neueren und neuesten Aufbruchen an-
treibt..." (N-Nih, G.A. 48,184)
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betekent dan 'einde van de metafysica? - Het ogenblik in de geschiedenis
waarin de wezensmogelijkheden van de metafysica uitgeput zijn.

'it

Waar staat in dit grondplan van de geschiedenis van de filosofie het wijsgerig
godsbegrip? In eerste instantie plaatst Heidegger het godsbegrip hier in de
traditionele ontologie. Het godsbegrip hoort thuis binnen de samenhang God-
wereld-mens. Deze traditionele ontologie wordt door de moderne subjectiviteit
niet vervangen maar opnieuw gefundeerd. Het subject is het zelf-funderende
centrum dat in de moderne tijd het uiteindelijke referentiepunt van alle filosofie
wordt. In het subject wordt het traditionele ontologische fundament opnieuw

gefundeerd. Dat gebeurt met name bij Hegel en bij Nietzsche. Maar we mogen
hier Heidegger zelf niet vergeten, de Heidegger van Sein und Zeit. Wat Heideg-
ger hier aan de moderne filosofie toeschrijft heeft hij zelf in Sein wid Zeit in
formele termen aangegeven als de basisstructuur van de hermeneutiek van het
Daseiti. de samenhang van God, wereld en mens moest vanuit een fundering in
het Dasein opnieuw begrepen worden. Hier kan Heidegger dus met de moderne
filosofie gaan stuivertje wisselen. Is de moderne filosofie - in haar zelf-funde-
ring - de uitwerking van een mogelijkheid die in het Dasein als zodanig altijd
al gegeven is, zij het dat de openheid voor het zijn die daarvan de uiteindelijke
grond uitmaakt ongezien blijft? Of is de Heidegger van Set,1 und Zeit het proto-
type van de moderne filosoof die wat bij Hegel en Nietzsche wordt uitgevoerd
een formeel hermeneutisch statuut geeft: de filosofie komt uit op een zelf-
fundering omdht het het Dasein in zijn zijn om dit zijn zelf gaat, omdht het
Dasein het referentiepunt is waaruit alle filosofie ontspringt en waarop alle filo-
sofie teruggaat? Of i,zterpreteert Heidegger de filosofie als uitlopend en ten
einde lopend in een zelf-fundering van het subject omdat zijn eigen hermeneu-
tiek deze lezing noodzakelijk maakt? Zoveel is duidelijk: er bestaat een onlos-
makelijk verband tussen de hermeneutiek van het Dasein en de interpretatie van
de geschiedenis van de filosofie als uitlopend in de zelffundering van het sub-
ject. In de vierde paragraaf van dit hoofdstuk zal blijken dat Heidegger de in
beide dominante structuur kan vatten onder een gemeenschappelijke noemer:

i "...Die Rede vom Ende der Metaphysik will nicht sagen, kiinftig 'lebten' keine Men-
schen mehr, die metaphysisch denken oder gar 'Systeme der Metaphysik' anfertigen.
Noch weniger will damit gesagt sein, das Menschentum 'lebe' kunftig nicht mehr auf
dem Grunde der Metaphysik. Im Gegenteil: Das Ende der Metaphysik ist erst der
Beginn ihrer 'Auferstehung' in abgewandelten Formen: diese lassen der eigentlichen
und abgelaufenen Geschichte der metaphysischen Grundstellungen nur noch die Okono-
mische Rolle, Baustoffe zu liefern, mit denen, entsprechend abgewandelt, die Welt des
'Wissens' 'neu' gebaut wird.
Was meint aber dann 'Ende der Metaphysik'? - Den geschichtlichen Augenblick, in
dem die Wesensm8glichkeiten der Metaphysik erschopft sind." (O.c. 267)
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de ternn tlieologie. Hier is dus nog een ander godsbegrip in het geding dan het
godsbegrip dat functioneert binnen de samenhang God-wereld-mens, het gods-
begrip dat vanuit het Dasein opnieuw gefundeerd wordt.
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§3. De wijsgerige systematiek: de eerste aanvang en de andere
aanvang

Heidegger krijgt met zijn overzicht van de hoofdlijnen van de geschiedenis van
de filosofie een zicht op het ge/teel van die geschiedenis. De filosofie is geen
eindeloos enzovoorts van meningen omtrent een gelijkblijvende zaak, de wer-
kelijkheid. Dat de filosofie geschiedenis heeft betekent dat zij in de tijd staat en
dus als tijdelijk, eindig, begrepen moet worden. Over de eindigheid van de filo-
sofie gaat het in §3a.

De filosofie is niet alleen eindig maar ook afgesloten. Die afgeslotenheid is
in zekere zin voorondersteld in de stelling dat we de geschiedenis van de filoso-
fie in haar geheel kunnen begrijpen. Op het moment dat iets in zijn geheel be-
zien kan worden, zijn we er kennelijk aan voorbij. Heidegger gaat dus uit van
een discontinuYteit tussen zijn eigen vraagstelling en de vraagstelling die de
filosofie altijd al geleid heeft. De onderscheiding van deze beide vragen wordt
ontwikkeld tot een elementaire systematiek die als instrument kan dienen om
het geheel van de geschiedenis, d.w.z. om de geschiedenis als geheel te kunnen
begrijpen. De vraag die de filosofie leidt is niet dezelfde als de vraag die filoso-
fie draagt. De filosofie wordt geleid door de vraag naar het zijnde maar gedra-

gen door de vraag naar het zijn. De manier waarop Heidegger beide vragen
onderscheidt is het onderwerp van §3b.

Tenslotte moet gevraagd worden naar de mogelijkheid van een overgang
tussen beide vragen. Enerzijds staan we in de traditie van het westerse denken.
Die traditie mag dan in de vorige eeuw tot een einde gekomen zijn, zij is niet
weg. Zij beheerst ons denken en doen, en speciaal heeft zij iedere poging om te
komen tot een filosofische vraagstelling voorgevormd. Hoe kunnen we een
begrip krijgen van de dragende voorwaarden van datgene waar we midden in
staan? Daarover gaat het in §3c.

a. De eindigheid van de filosofie

Heidegger wil achter de vraag die de geschiedenis van de filosofie leidt, terug-
gaan op een daaraan ten grondslag liggend motief: de vraag naar het zijn'.

' "Wenngleich nie ein Fortgang von der Leitfrage zur Grundfrage moglich ist, so gibt
doch umgekehrt die Entfaltung der Grundfrage zugleich den Grund, das Ganze der
Leitfragengeschichte in einen ursprlinglicheren Besitz zuruck zu nehmen und nicht etwa
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Omdat de mogelijkheid van een progressieve beweging afgesloten is, moet de

filosofie een beweging van i,ikeer maken, d.w.z. op haar schreden terugkeren

en deze op een oorspronkelijkere manier opnieuw nagaan. Het gaat er Heideg-
ger dus om, nog precies als in Grundprobleme der Phanometiologie, het cen-
trum van de filosofie, haar aanvang, oorspronkelijker te bevragen.

Deze teruggang op een oorspronkelijker vraagstelling is in het voorafgaan-
de, het inzicht in de grote dragende lijnen van de geschiedenis van de filosofie,
al voorondersteld. Heidegger pretendeert te weten waar het in de geschiedenis
van de filosofie wezenlijk om gaat, en wel beter dan de filosofen van het verle-
den zich dat zelf bewust waren. Hij weet dat omdht de geschiedenis van de
filosofie vanuit de vraag naar het zijnde ten einde is gelopen. Vergelijken we de
situatie met Sein und Zeit. Het zicht op het eigen einde, de dood, en van daaruit
op het eigen leven in zijn geheel, blijft daar wezenlijk anticipatie. Het kenmerk
van het Dasein in zijn oneigenlijkheid is echter, dat het zijn eigen einde (schijn-
baar) binnengehaald heeft. Het oneigenlijke Dasein heeft vat op het leven zoals
op willekeurig welk ander voorhanden ding, het kan zijn eigen bestaan objecti-
veren. Het alledaagse bestaan is een zijnswijze die de blik structureel van zijn
eigenlijkheid afkeert. Het kan altijd verder, kan altijd overgaan naar iets
nieuws. Tegen de stroom inzwemmend, tegen de eigen bewegingstendens van
het Dasein in, moet de hermeneutiek van het Dasein het eigenlijke zijn van het
Dasein blootleggen. Waar dat lukt wordt opnieuw een wijsgerige aanvang
gevonden - later gevonden maar toch een oorspronkelijker aanvang.

Een vergelijkbaar probleem speelt met betrekking tot de geschiedenis van de
filosofie. We kunnen de geschiedenis van de filosofie vergelijken met het on-
eigenlijke Dasein. Zolang we binnen de leidende vraag van de filosofie blijven
staan, kunnen we doorgaan met een eindeloos enzovoorts van steeds weer
nieuwe filosofische opties en systemen. De vraag 'Wat is het zijnde?' kan in
alle filosofie die door de eeuwen heen is ontwikkeld als een vrijblijvend spel
begrepen worden. Wat is het zijnde wezenlijk beschouwd? Antwoord: Alles is
macht, geschiedenis, seksuele drift, idee, geest, politiek, monaden, water, vuur.

als ein Vergangenes nur abzustoBen (...)." (BzPh, G.A. 65,77)
Vgl. ook SWF, G.A. 42,252: "Wir konnen in der Philosophie ebenso wenig durch
einen Sprung in die griechische Philosophie zuruck, wie wir den Eingang des Chris-
tentums in die abendlandische Geschichte und damit in die Philosophie durch einen
Machtspruch beseitigen konnen. Es bleibt nur die Moglichkeit. die Geschichte zu
verwandeln, d.h. die verborgene Notwendigkeit der Geschichte, in die weder Wissen
noch Tat hinabreichen, wirklich zu voliziehen; und Verwandlung, wahrhaft vollzogen,
ist das Wesen des Schopferischen. Denn auch der groBe Anfang der abendlandischen
Philosophie kam nicht aus dem Nichts, sondern er wurde groB, weil er seinen grOBten
Gegensatz, das Mythische uberhaupt und das Asiatische im besonderen, zu uberwinden,
d.h. in das Gefuge einer Wahrheit des Seyns zu bringen hatte und dies vermochte."
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De filosofie kan begrepen worden als een onafsluitbare strijd van opties die alle
een antwoord pretenderen te geven op de vraag wat het zijnde in zijn wezen is.
Pas vanuit een eigenlijker vraagstelling kan de zin van deze filosofische ge-
schiedenis zichtbaar worden. Net zoals het eigenlijke Dasein tegen de eigen

bewegingsdynamiek van het Dasein in ontsloten moet worden, zo moet ook de
eigenlijke oorsprong van de filosofie tegen haar eigen bewegingstendens in
ontsloten worden. Heidegger vat de filosofie - ongeacht de filosofische diversi-
teit - op als geschichtlich, d.w.z. de filosofische antwoorden op de vraag naar
het zijnde vormen een samenhangende geschiedenis die door een innerlijke zin,
grond, gedragen wordt'. Zo brengt de filosofie 66k altijd al de grond van haar
eigen beweging ter sprake: de vraag 'wat is het zijnde?' C Ti To Bvi) is altijd al
de vraag naar de aanvang (69)(11) en als zodanig altijd al de vraag naar het zijn

van het zijnde. De vraag naar het zijn is echter altijd al gesteld maar tegelijk
ook nog nooit gesteld, en dat de vraag naar het zijn nog nooit gesteld is heeft
alles te maken met het uitgangspunt van de filosofie bij het zijnde. Ofwel: de
vraag naar het zijn is eigenlijk vanuit het zijnde niet gesteld en niet toegan-
kelijk.

b. De eerste en de andere aanvang

De eerste aanvang van de filosofie ligt bij de vraag naar het zijnde. Heidegger
noemt deze vraag de filosofische leidvraag, om haar van de oorspronkelijker
ondervraging daarvan te kunnen onderscheiden:  "...de tot op heden alles dra-

gende en leidende vraag van de filosofie, de leidvraag: wat is het zijnde?, moet
vanuit haarzelf, en boven haarzelf uit in een oorspronkelijker vragen ontplooid

worden."2 Het oorspronkelijker ondervragen van de leidvraag noemt Heidegger
het stellen van de grondvraag. De grondvraag is de vraag naar het zijn: De

' Vgl. POggeler, Neue Wege mit Heidegger, 474. "Hatte die existenziale Analytik mit
Kierkegaard zu zeigen versucht, daB das Dasein und die erfullte Zeit des Augenblicks
immer auf dem Sprung gehalten werden mUssen, so wird nun far die Philosophie selbst
geltend gemacht, daB sie nur aus dem Sprung zum Anderen heraus die Tradition in der

9,rechten Weise sehen und Ubernehmen kann.
2 4

...die bisherige alles tragende und fuhrende Frage der Philosophie, die Leitfrage: Was

ist das Seiende? muB aus ihr selbst heraus und Uber sich selbst hinaus in ein ursprung-

licheres Fragen entfaltet werden." (N-EWG, G.A. 44,231)
1 -Das Seyn als der Grund, in dem alles Seiende erst als solches zu seiner Wahrheit
(Bergung und Einrichtung und Gegenstandlichkeit) kommt; der Grund, in dem das
Seiende versinkt (Abgrund), der Grund, in dem es auch sich seine Gleichgultigkeit und
Selbstverstandlichkeit anmaBt (Ungrund)." (BzPh, G.A. 65, 76/77)
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afbakening van de verhouding van leidvraag en grondvraag maakt het hart uit
van wat men zou kunnen noemen: een filosofische systematiek die Heideggers
lezing van de geschiedenis van de filosofie leidt.

Als de vraag naar het zijn aan kan komen bij de oorsprong van de vraag naar
het zijnde, dan begint Heidegger niet bij een nieuwe aanvang na de voltooiing
van de eerste aanvang, een tweede aanvang - die eigenlijk ook geen aanvang
zou mogen heten, laat staan oorspronkelijker zou zijn - maar dan richt hij zich
op iets dat al gelijk met de eerste aanvang van de filosofie gegeven is maar dat
zich daar toch van onderscheidt. Heidegger spreekt van een andere  aa,wang.
De andere aanvang maakt zichtbaar dat de eerste aanvang van de filosofie met
haar leidvraag wel het begin maar niet de oorsprong van de filosofie is: "...de
ontplooiing verandert de vraag en brengt de leidvraag in haar niet-oorspron-
kelijkheid aan de dag. Daarom noemen we de vraag: wat is het zijnde?, ook de
leidvraag, om haar zo te onderscheiden van de oorspronkelijkere en haar dra-
gende en leidende vraag, die we de grondvraag noemen."1

Omdat de grondvraag, die Heidegger stelt nadat de leidvraag tot voltooiing
is gekomen, wel later gesteld wordt, maar toch eerder komt, gaat de leidvraag
niet in de grondvraag over in de zin van een continue ontwikkeling. Deze con-
tinue ontwikkeling zou blijven binnen wat Heidegger de eerste aa,ivang noemt.
De filosofie heeft namelijk altijd al gevraagd naar het zijn door uit te gaan van
de zijnden en toe te denken op het zijnde: Heidegger wil zich dus niet van de
filosofische traditie - binnen de definitie van zijn latere werk: de ,netafysica -
onderscheiden doordat hij de vraag naar het zijn stelt, maar door het referentie-
punt dat hij voor zijn vraagstelling neemt. In de traditie is het filosofische uit-
gangspunt en doel het zijnde. De definitie van 'de metafysica' wordt inhoude-
lijk door de vraag naar het zijnde bepaald: "De naam 'metafysica' wordt hier
zonder meer als karakterisering van de gehele geschiedenis van de filosofie tot
op heden gebruikt. Hij wijst niet op de titel van een 'discipline' van de school-
filosofie; ook zijn late en alleen ten dele kunstmatige ontstaan blijft buiten be-
schouwing. De naam wil zeggen dat het denken van het zijn van het zijnde, in

' "...daB die Entfaltung die Frage verwandelt und die Leitfrage als solche in ihrer
Nichtursprunglichkeit an den Tag bringt. Deshalb nennen wir die Frage: Was ist das
Seiende? auch die Leitfrage im Unterschied zu der ursprunglicheren und sie tragenden
und fuhrenden, die wir die Grundfrage nennen." (N-EWG, G.A. 44, 215)
Vgl. ook N-Ku, G.A. 43,78: "...Die Frage steht darnach, was das Seiende sei. Diese
Uberlieferte 'Hauptfrage' der abendlandischen Philosophie nennen wir die 'Leitfrage'.
Aber sie ist nur die vorletzte Frage. Die letzte und d.h. erste lautet: Was ist das Sein
selbst?"
2 "Die Geschichte dieser Frage nach dem Sein [van de leidvraag] ist die Geschichte der
Metaphysik, des Denkens, das das Sein als Sein des Seienden von diesem her und auf
dieses zu denkt." (BzPh, G.A. 65,426)
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de zin van het aanwezig-voorhandene, als uitgangspunt en doel genomen wordt
voor de overstijging naar het zijn. een overstijging die tegelijk en meteen weer
afdaalt (zum Ruckstieg wird) naar het zijnde. .1

Een centraal probleem van Sein und Zeit keert hier terug, namelijk de vraag
naar het referentiepunt van de filosofie. Wat Heidegger hier schildert als de

positie van de metafysica omvat 66k Set,1 und Zeit. Ook daar werd de vraag
naar het zijn opgenomen vanuit een zijnde en terugkerend op dat zijnde: name-
lijk vanuit en gericht op het Dasein. Hier is dus Heideggers zogenaamde Kehre
relevant. Die Kelire verandert niet zozeer de vraagstelling als wel het referen-
tiepunt van de vraagstelling. Referentiepunt was het zijnde, zij het ook een
zijnde dat geconstitueerd wordt door zijn zijnsverstaan. Referentiepunt zou
moeten worden: het zijn zelf.

Terwijl dus t.a.v. Sein und Zeit het filosofische referentiepunt verandert,
blijft de basisstructuur van het onderzoek gehandhaafd. Wat in Sei,1 und Zeit

speelt op het niveau van het funderende zijnde, namelijk de vraag naar het
juiste uitgangspunt om de vraagstelling aan te gaan, waarbij een oneigenlijk en
een eigenlijk uitgangspunt zich beide en even onontkomelijk aandienen, dat
herhaalt zich nu op een hoger niveau. op het niveau van de zijnsvraag. De meta-
fysica dient zich aan als een oneigenlijke manier om de zijnsvraag aan te gaan,

namelijk vanuit het zijnde. Oneigenlijk, omdat de vraag naar het zijn oorspron-
kelijker is dan de vraag naar het zijnde. Hier speelt weer het motief: de oor-
sprong niet vanuit het derivaat van die oorsprong te begrupen. Dat betekent: het
zou mogelijk moeten zijn om de vraag naar het zijn - naar de waarheid en de

zin van het zijn, uit zichzelf te denken, en het zijnde pas van daaruit. "De waar-
heid van het zijn, datgene, wat zijn in zijn wezen uberhaupt open en daardoor
verstaanbaar maakt, noemen we de 'zin' van het zijn. En de vraag daarnaar is

de grondvraag van de filosofie ilberhaupt, zolang de filosofie uberhaupt is als
de vraag wat het zijnde is. (De grondvraag gesteld op de grond, waarop wij
tegenwoordig staan.) De vraag naar de waarheid van het zijn is wezenlijk
oorspronkelijker dan de vraag van Aristoteles en zijn nakomers. Pas Aristoteles
maakte de altijd al gevraagde vraag van de filosofie expliciet en dwong haar in
de formule, wat het zijnde als zijnde is. [...] Maar voor hem, die het zien wit, is

' "Der Name 'Metaphysik' wird hier unbedenklich zur Kennzeichnung der ganzen
bisherigen Geschichte der Philosophie gebraucht. Er gilt nicht als Titel einer 'Disciplin'
der Schulphilosophie; auch seine spate und nur z.T. kunstliche Entstehung bleibt un-
beachtet. Der Name soil sagen, daB das Denken des Seins das Seiende im Sinne des
Anwesend-Vorhandenen zum Ausgang und Ziel nimmt filr den Oberstieg zum Sein, der
zugleich und sogleich wieder zum Ruckstieg in das Seiende wird." (0.c. 423)
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het net zo duidelijk dat een nog oorspronkelijker vraag noodzakelijk - een nood
is. Wij vragen verder terug naar de waarheid van het zijn. „i

De vraag naar de waarheid van het zijn is de oorsprong van de vraag naar
het zijn van het zijndez. Deze oorsprong is niet een laatste verklaring voor het
zijnde, niet nog een stap verder. De eerste aanvang kent geen stap verder dan
het zijnde en komt dus ook nooit voorbij aan haar eigen fundament, i.c. het sub-
ject. Niet een stap verder maar opnieuw beginnen: de aanvang nogmaals ma-
ken, da capo, en wel in de waarheid die oorspronkelijker is dan het reeds begre-

pene. De waarheid van het zijn ligt niet verder weg maar is de ether waarin de
mens altijd al leeft. De mens moet terugkeren op de plaats waar hij altijd al
Was-3.

Hiermee is al aangegeven dat de vraag hoe we daar komen, bij deze oor-
spronkelijker aanvang in de waarheid van het zijn, in zekere zin de wereld op
zijn kop zet. Toch moet, gegeven het uitgangspunt van defilosofte (d.w.z. de
vraag naar het zijnde), een overgang naar de andere aanvang gevonden worden.
De overgang van de eerste aanvang naar de andere aanvang is een overgang die

' "Die Wahrheit des Seyns, dasjenige, was Seyn in seinem Wesen uberhaupt offen und
demzufolge verstehbar macht, nennen wir den 'Sinn' des Seyns. Und die Frage danach
ist die Grundfrage der Philosophie liberhaupt, solange Philosophie Liberhaupt ist als die
Frage, was das Seiende sei. (Die Grundfrage auf dem Grunde, auf dem wir heute ste-
hen.) Die Frage nach der Wahrheit des Seyns ist wesentlich ursprunglicher als die Frage
des Aristoteles und der Spateren. Aristoteles erst machte die schon immer gefragte
Frage der Philosophie ausdrucklich und zwang sie in die Formel, was das Seiende als
Seiendes sei. [...] Aber ebenso offen liegt fur den, der sehen will, daB eine noch ur-
sprunglichere Frage notwendig - eine Not geworden ist. Wir fragen weiter zuruck nach
der Wahrheit des Seyns." (SWF, G.A. 42, 110)
Vgl. ook BzPh, G.A. 65,75/76: "Wird dagegen [tegenover de leidvraag] nach dem
Seyn gefragt, so geht hier der Ansatz nicht aus vom Seienden, d.h. je diesem und
jenem, auch nicht vom Seienden als solchen im Ganzen, sondern es vollzieht sich der
Einsprung in die Wahrheit (Lichtung und Verbergung) des Seyns selbst. [...] Und
sofern das Seyn erfahren wird als der Grund des Seienden, ist die so gestellte Frage
nach der Wesung des Seyns die Grundfrage.

-

2 6Das Seiende konnen wir nie begreifen durch Erklarung und Ableitung aus anderem
Seienden. Es ist nur zu wissen aus seiner Grundung in der Wahrheit des Seyns." (0.c.
231)
3"Vollendet ist die Philosophie immer dann, wenn ihr Ende das wird und bleibt, was
ihr Anfang ist, die Frage. Denn nur indem die Philosophie wahrhaft im Fragen stehen
bleibt, zwingt sie das Frag-wordige in den Blick; indem sie aber dieses der hochsten
Frage Wardigste eroffnet, wirkt sie mit am Vollzug der Offenbarkeit dessen, was von
Grund aus das Nichts und das Nichtige Uberwindet und ubersteigt, am Vollzug der
Offenbarkeit des Seyns. Das Seyn ist das Wurdigste, weil es dem hochsten Rang vor
allem Seienden und in allem Seienden und fi r alles Seiende behauptet. Das Seyn ist der
Aether, in dem der Mensch atmet, ohne welchen Aether er zum bloBen Vieh und sein
ganzes Tun zur bloBen Viehzuchtung herabfiillt." (SWF, G.A. 42, 169)
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tegen de stroom in terugvraagt. Deze tegenbeweging duidt Heidegger aan als

een sprong: "Van de leidvraag naar de grondvraag is er nooit een onmiddellij-
ke, ondubbelzinnige, de leidvraag nogmaals (m.b.t. het zijn) toepassende voort-

gang, maar alleen een sprong, d.w.z. de noodzakelijkheid van een andere aan-
vang."' Als de overgang een sprong is, dan wordt het een vraag waar het bereik
van de afsprong ligt.

c. 'Die Kehre' als moment van het Dasein

Heidegger zoekt dit bereik van de afsprong inhet Dasein. 'Het Da-set,i is de
crisis tussen de eerste en de andere aanvang'-, en wel omdat precies rond het
Dasein een betekenisomslag in het zijnsverstaan plaatsvindt. In de eerste aan-

vang (m.b.t. de vraag naar het zijnde) betekent Dasein bestaan, voorhanden-

heid, actualiteit. In de andere aanvang, m.b.t. de zijnsvraag, is met het Da de

plaats zelf aangegeven waar zin en waarheid van het zijn ontsloten worden,
dus: het zijn als 'grond', het zijn voorzover funderend. Dasei,i: het zijn ist da,

d.w.z. is in een zin ontsloten en verstaan, open in zijn waarheid. Naarmate het
Dasein als 'locus' belangrijker wordt. wordt het onderscheid tussen Dasei,1 en
ille,13 Zijll explicieter. Een identificatie van het Dasein met de mens heeft pas
zin als we de definitie van het mens-zijn volledig van het Dasein laten afhan-

gen. hi feite zal het mens-zijn niet volledig met het Dasein samenvallen-1.
"Het Dasein is de zelf zich grondende grond van de 6%48Ela van de (pOCK,

het wezen [verbaal: Westl,ig] van die openheid, die pas het zich-verbergen (het
wezen [substantief] van het zijn) opent en die zo de waarheid van het zijn zelf
is."4 Het Dasein is ook in deze 'definitie' nog zelffunderend: het is een 'zelf

1 66Von der Leitfrage zur Grundfrage gibt es nie einen unmittelbaren, gleichsinnigen, die
Leitfrage noch einmal (auf das Seyn) anwendenden Fortgang, sondern nur einen
Sprung, d.h. die Notwendigkeit eines anderen Anfangs. (BzPh, G.A. 65,76)
2 6Das Dasein ist die Krisis zwischen dem ersten und dem anderen Anfang." (0.c. 295)
' Vgl. o.c. 301: "Da-sein - das den Menschen in seiner Moglichkeit auszeichnende
Sein: also bedarf es  dann des Zusatzes  'menschlich'  gar nicht mehr.In welcher Mog-
lichkeit? In seiner hochsten, namlich der Grunder und Wahrer der Wahrheit selbst zu

9,

sein.

Vgl. ook o.c. 313: "..daB irgendwie der Mensch und doch wieder nicht der Mensch,
und zwar je in einem Ausgriff und einer Verruckung, bei der Grundung der Wahrheit
des Seyns im Spiel ist. Und eben dieses Frag-wurdige nenne ich das Dasein."
4 6.Das Dasein ist der eigen sich grundende Grund der (PX*0Eia der q)15014, die Wesung

jener Offenheit, die erst das Sichverbergen (das Wesen des Seyns) eroffnet und die so
die Wahrheit des Seyns selbst ist." (0.c. 296)
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zich grondende grond'. Het fundeert de waarheid van het zijn omdat het de
waarheid van het zijn is. Van een dualiteit tussen de zin van zijn en het zijns-
verstaan van het Dasein is geen sprake. Alle onderscheidingen behoren uitein-
delijk samen in hetzelfde. Vergelijk ook de volgende passage:

"De waarheid is het oorspronkelijk ware.
Het ware is het zijndste.

Zijnder dan al het zijnde is het zijn zelf. Het zijndste 'is' niet meer,
maar weest als de wezing (gebeurtenis).

Het zijn weest als gebeurtenis.
Het wezen van de waarheid is de oplichtende verberging van de gebeurte-

nis.

De oplichtende verberging weest als de begronding van het Da-sein;
begronding echter dubbelzinnig.

De begronding van het Da-sein gebeurt als de berging van de waarheid in
het ware, dat zo pas wordt.

Het ware laat het zijnde zijnd zijn.
„t

Dit mag wel een goed voorbeeld heten van de cryptische stijl die Heidegger in
de Beitrage vaak hanteert. Toch levert een analyse van de tekst wel iets op. De
dubbelzinnigheid van de fundering in het Dasein sluit aan bij de vroege analy-
se: het Dasein fundeert de waarheid van het zijn en is gefundeerd in de waar-
heid van het zijn. Het fundeert de waarheid van het zijn door het te 'bergen' in
het ware, maar de waarheid is ook het oorspronkelijk ware. Dasein - waarheid
- het ware - het zijndste en het zijn vallen hier alle samen, de structuur van de
passage komt alleen voort uit de werkwoorden: zijn, wezen, gebeuren, begron-
den, bergen. worden, laten zijn. De verhouding tussen het zijn, de waarheid en
het Dasein is geen verhouding tussen ongelijksoortigheden. De samenhang die
Heidegger hier schildert lijkt op de hermeneutische cirkel van Sein und Zeit: in

' "Die Wahrheit ist das urspronglich Wahre.
Das Wahre ist das Seiendste.

Seiender als jedes Seiende ist das Seyn selbst. Das Seiendste 'ist' nicht mehr,
sondern west als die Wesung (Ereignis).

Das Seyn west als Ereignis.
Das Wesen der Wahrheit ist die lichtende Verbergung des Ereignisses.
Die lichtende Verbergung west als Grundung des Da-seins; Grundung aber zwei-

deutig.
Die Grundung des Da-seins geschieht als Bergung der Wahrheit in das Wahre, das

so erst wird.
Das Wahre laBt das Seiende seiend sein." (0.c. 344)
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de rondgang tussen zijn en Dasein wordt de zin van zijn als de waarheid van het

zijn expliciet, ondergebracht in het ware.
In deze gehele samenhang liggen de mogelijkheidsvoorwaarden van de

filosofie, dus in de verwikkeling van het Dasein in het 'gebeuren' van het zijn -
of, net zo goed, in de noodzaak voor het zijn om door het Dasein 'bewaarheid
te worden'. Daaruit kan pas de vraag naar het zijnde, de leidende vraag van de
filosofie, begrepen worden. Zonder een manifestatie van de waarheid van het

zijn is er ook geen ervaring van en dus geen vraag naar het zijnde. Het dilemma

van de ontologische differentie is dus secundair. Het uit kunnen gaan van het
zijnde om het naar het zijn te overstijgen is een eindsituatie. geen beginsituatie.

Voor de filosofie in haar eerste aanvang is de ontologische differentie be-
slissend. De ontologische differentie determineert het werkterrein van de filoso-
fie: "...aan de hand van deze schijnbaar armoedige en onschuldige ontologi-
sche, d.w.z. de ontologie dragende onderscheiding moet de oorspronkelijke
rijkdom en het gevaar van alle gevaren van het mens-zijn, van de fundering van

zijn wezen en van de vernieling van zijn wezen, zichtbaar worden. [...] De on-
derscheiding vat het wezen van de metafysica samen op de beslissende maar
nooit door haar besloten gebeurtenis, een gebeurtenis die zich ook aan haar
beslissingsbevoegdheid onttrekt; de onderscheiding draagt de verborgen ge-
schiedenis van de metafysica (niet de historie van metafysische leerstellighe-
den) in de geschiedenis van het zijn naar binnen, en rukt de geschiedenis van
het zijn in het werkterrein van de eerste aanvang van het westerse denken van

het zijn, dat de naam 'filosofie' draagt, waarvan het begrip verandert al naarge-
lang de manier en de weg van het vragen naar het zijn.

-1

De ontologische differentie bepaalt het werkterrein van de filosofie van de
eerste aanvang, maar de filosofie van de eerste aanvang vermag over deze diffe-
rentie zelf niets te beslissen, d.w.z. de filosofie van de eerste aanvang vermag
niet vanuit de ontologische differentie naar de oorsprong van deze onderschei-
ding, naar de andere aanvang door te stoten. Een filosofie die denkt vanuit de

ontologische differentie neemt het zijn altijd vanuit het zijnde: het zijn is dat-
gene wat het zijnde transcendeert.

' "...an dieser scheinbar durftigen und harmlosen 'ontologischen', d.h. Ontologie
tragenden Unterscheidung muB der ursprungliche Reichtum und die Gefahr aller Gefah-
ren des Menschseins, seiner Wesensgrundung und Wesenszerstorung, sichtbar werden.
[...] Die Unterscheidung nimmt das Wesen der Metaphysik auf das in ihr entscheidende,
aber von ihr nie entschiedene und durch sie auch nicht entscheidbare Geschehnis zu-
sammen, tragt die verborgene Geschichte der Metaphysik (nicht die Historie der meta-
physischen Lehrmeinungen) in die Geschichte des Seyns hinuber und ruckt diese in den
Wirkraum des ersten Anfangs des abendundischen Denkens des Seins, das den Namen
'Philosophie' tragt, deren Begri ff sich wandelt je nach der Weise und dem Weg des
Fragens nach dem Sein." (0.c. 424)
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Heidegger wil een soort gevoeligheid scheppen voor een vraag die welis-
waar aan alle filosofische vragen ten grondslag ligt, maar die daar toch niet van
afgeleid kan worden omdat zij oorspronkelijker is. Het duidelijkst wordt dit
wanneer hij zich op zijn eigen filosofie richt. Dan wordt de verlegging van het
accent het meest manifest. In Sei,1 und Zeit spreekt Heidegger van het Dasein
als een geworpen o,itwerp. Heidegger in de Beitrage: "Maar wat betekent dit,
het geworpe,1 ontwerp? Wanneer en hoe lukt een ontwerp? Ontwerp: dat de
mens zich van het zijnde, zonder dat dit hem als zodanig geopend zou zijn, los-
werpt in het zijn. Maar hier blijft alles duister. Is de mens dan een geketende?

„t

Chargerend gezegd, maar de associatie is van Heidegger zelf: het Dasein van
Sein und Zeit zit nog in de grot van Plato. Het zit als een geketende in het duis-
ter en reikt naar het licht van het zijn. Maar hoe komt hij dan in die duisternis
en hoe komt hij zo geboeid?

Het Dasein van Sein und Zeit gaat nog uit van de ontologische differentie:
de mens heeft als wezenskenmerk de transcendentie; hij verhoudt zich temid-
den van de zijnden tot het zijn. De verhouding van het Dasein tot het zijn komt
tot uiting in het 'vooruitgrijpen op' dat de werkelijkheidsontsluiting van het
Dasein karakteriseert: Vorhabe, Vorsicht en Vorgriff. Vertrekkend vanuit de
wijze waarop de zijnden altijd al voor ons beschikbaar zijn, probeert Heidegger
door te breken naar het zijnsverstaan dat daaraan ten grondslag ligt. Waarnaar
gevraagd wordt, is naar het zijn van het zijnde. Transcendentie laat zich dus
negatief vertalen als: in eerste instantie is de mens geketend aan, geboeid door
het zijnde. Hij staat in een specifiek blikveld dat zijn aanvangssituatie vormt.
Maar wat komt hier eerst? Kan de mens niet pas aan het zijnde gebonden zijn
op gro,id van zijn traliscendentie, op grond van zijn verhouding tot het zijn?
Het gaat er dus om het zijnsverstaan als a priori radicaler a priori, als het vroe-

gere, het eerder gegevene, te denken. Wat eerst lijkt te komen, de mens temid-

den van de zijnden, komt eigenlijk laatst, pas na: is transcendent, verhoudt zich
tot het zijn.

De mens temidden van de zijnden is al een uit de transcendentie terugge-
keerde: wat in de eerste aanvang aanvang is, ook in Heideggers eerste aanvang,
daarin ligt eigenlijk een resultaat al besloten. Omdat dit resultaat als aanvang
genomen wordt, worden de beslissingen die onderwijt genomen zijn niet onder-
vraagd. We weten al wat de zijnden zijn, terwijl we er midden in staan en van-
uit die positie naar het zijn van de zijnden vragen. En dus blijft de zijnsvraag
inhoudelijk leeg, de vraag naar het meest algemene en gemeenschappelijke aan

'

O.c. 452: "Aber was sagt dies, der geworf€ne Entwurf? Wann und wie gluckt ein
Entwurf? Entwurf: daB der Mensch sich vom Seienden, ohne daB dies als ein solches
schon eroffnet ware. loswirft in das Seyn. Doch hier bleibt alles dunkel. Ist der Mensch
denn ein gefesselter?

"
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de zijnden. Om de zijnsvraag werkelijk te stellen zullen we dus een moment

open moeten snijden dat in de eerste aanvang besloten ligt: dat deze aanvang
niet alleen maar aanvang is, maar al uitgaat van een terugkeer: "Maar de terug-
keer! Eerst moeten we weten, de aard van het verwijlen en wat meegegeven
wordt en de wijze waarop pas in de terugkeer het voormalige, het boeiende aan-

getroffen wordt, als welke het zijnde, wat als het zijnde bevonden wordt; welke
zijnsblik de mens als de terugkeerder behoudt."' In de metafoor van de grot: die
mens, die daar als geketende ligt, die geboeid is door het eindige zijnde, ligt
daar maar zo en heeft maar die optiek op het zijnde omdat hij al in het licht van
het zijn staat. Alleen is deze herkomst structureel vergeten, en dit vergeten is
constitutief, en niet de herinnering zoals Plato zegt, want wat bij Plato lierin-
nerd wordt, de idee, dringt nog steeds niet door tot de eigenlijke uitgangssitua-
tie: "Niet op een avallvnal berust het kennen van het zijn, zoals het door Plato
bepaaid wordt, maar op een vergeten, het vergeten van de teruggekeerdheid.
[...] Daarom blijft alleen de terugkeer: het behouden van de zijndheid (16ia),
wat een vergeten is van dat, wat er gebeurd is."2 Het gaat er dus om het Dasein
uit zijn ketenen te bevrijden door de binding aan het zijnde te begrijpen vanuit
een oorspronkelijker betrekking tot het zijn. Van hier af zou een andere aan-

vang gemaakt kunnen worden, waarin het zijnde het laatste komt, niet het
eerste.

Ik hoef hier niet in detail in te gaan op de wijze waarop Heidegger probeert de
filosofie op gang te brengen vanuit een andere aanvang. Voor mijn vraagstel-

ling is hier het belangrijkste, 1) wat binnen het bereik van de eerste aanvang
gebeurt, en 2) wat op de plaats van de overgang gebeurt. Wat binnen de eerste

aanvang gebeurt heb ik in de vorige paragraaf geschilderd. De overgang is
problematisch. Enerzijds zegt Heidegger dat een overgang van de eerste aan-

vang naar de andere aanvang in de zin van een continue ontwikkeling onmoge-
lijk is. Anderzijds blijft de andere aanvang juist als 'anders' gerelateerd aan de
eerste. We zien Heidegger bij voortduring de uiterste grens van de mogelijkhe-
den van de filosofie binnen de geldende definities onderzoeken. Het moment
van de omslag tussen de eerste aanvang en de andere aanvang situeert Heideg-

' "Aber die Ruck-kehr! Zuvor ist zu wissen die Art der Verweilung und der Mitgift und
die Art, wie in der Ruckkehr erst das Vormalige das Fesselnde vorgefunden, als was
das Seiende, was als das Seiende befunden wird; welchen Seinsblick der Mensch als
der Zuruckkehrer behalt." (0.c. 453)
2 6Nicht auf einer avallvnali beruht das Kennen des Seins, wie es seit Plato bestimmt
wird, sondern auf einem Vergessen, dem Vergessen der Ruckkehrerschaft. [,..1 Deshalb
bleibt nur die Ruckkehr: das Behalten der Seiendheit (ibia). was ein Vergessen ist von
dem, was sich ereignete." (Ibidem)
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ger in het Dasein. Het Dasein is het 'da', de plaats, de 'grond' en de waarheid
van het zijn. Wij mensen moeten die plaats uitmaken, vrijmaken, mogelijk
maken. Daarin ligt de oorsprong, de aanvang van de filosofie, voorzover de
filosofie niet alleen maar een erfenis is maar ook nog een toekomst heeft.

Nu is het de vraag of er vanuit deze oorspronkelijkere vraagstelling nog
ruimte is voor een filosofisch godsbegrip. Het gaat mij daarbij om de eventuele
'goddelijkheid' van het funderingsmoment zelf. Net als in Heideggers vroegere
werk moeten we bij fundering op de eerste plaats aan het Dasein denken, maar
nu sterker dan in het vroegere werk: het Dasein als de waarheid van het zijn.
Maar geldt hier nog steeds de vraag: 'God of het Dasein?' Ik zal laten zien dat
Heidegger in deze periode die tegenoverstelling op zeker moment loslaat. Hij
komt dan tot een wijsgerig godsbegrip dat staat voor het funderend moment van
de filosofie en dat tegelijk in overeenstemming is met de fundering van de filo-
sofie in het Dasein. Dit wijsgerig godsbegrip kan gevonden worden in vier
stappen. 1) De analyse van de filosofie als ontotheologie, 2) bezien vanuit de
noodzakelijke vooronderstellingen daarvan in Heideggers denken, en 3) ver-
bonden met een circulaire hermeneutische beweging, levert 4) een godsbegrip
OP.
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§4. Ontotheologie

We hebben in het eerste hoofdstuk gezien dat Heidegger ten aanzien van de
christelijke theologie, voor de filosofie een grotere oorspronkelijkheid gaat
claimen. God wordt in de filosofie dus niet pas binnengebracht vanuit het
geloof, en het filosofisch godsbegrip verdwijnt daarom ook niet met de secula-
risatie van de filosofie uit de filosofie. Het filosofische godsbegrip is oorspron-
kelijker dan de theologische toeeigening daarvan. Edn manier waarop het oor-
spronkelijk theologische van de filosofie bij Heidegger tot uitdrukking komt is
in zijn analyse van de filosofie als ontotheologie. Het theologische van de filo-
sofie komt hier niet binnen door haar relatie met het christelijk geloof of met de
christelijke theologie. Het is historisch al ouder en moet ook systematisch als
een eigen filosofisch moment beschouwd worden: het komt op vanuit de onto-
logische vraagstelling zelf. De filosofie kent als ontologie een immanent theo-
logisch moment. Daarom is alle filosofie ontotheologie.

Ik zal Heideggers begrip van ontotheologie hier in drie stappen uitleggen: ik
behandel eerst zijn karakterisering van de filosofie als ontotheologie als zoda-
nig (§4a), vervolgens de noodzakelijke vooronderstellingen van deze karakteri-
sering in Heideggers denken (§4b). Tenslotte zal ik ingaan op de circulariteit
van de filosofie, die in 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik'
behoort tot de ontotheologische structuur van de filosofie als zodanig, maar die
hier als een extrinsiek moment toegevoegd moet worden (§4c).

a. De definitie van ontotheologie

Heidegger wijst steeds de vraag naar 'het zijnde als zodanig' en daarmee de

ontologie aan als het bepalende midden van de filosofie. Dit is een constante in
het denken van Heidegger. Hij zet zich daarbij af tegen een vermenging van
filosofie en theologie. Geloofsvragen, en daarmee de theologie, moeten buiten
de filosofie gehouden worden. Dat brengt hem echter in een moeilijke positie
om de jilosofische godsvraag te stellen. Hoe zou de filosofische vraag naar God
gesteld kunnen worden zonder terecht te komen in het amalgaam van het chris-
telijke denken, waar filosofische en religieuze motieven voortdurend door
elkaar heen spelen? Nog in 1935 kunnen we - in de inleiding tot de metafysica
- bij Heidegger een zekere weigerachtigheid constateren om de vraag naar God
tot de metafysische (ontologische) vraagstelling toe te laten. Hij gaat uit van de
van Leibniz afgeleide vraag 'Waarom is uberhaupt zijnde en niet veeleer niets?'
Voor Leibniz ligt het antwoord op die vraag in de uiteindelijke redelijkheid van
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de werkelijkheid die gefundeerd is in God. Deze mogelijkheid wordt nu door
Heidegger niet als een filosofisch probleem opgenomen maar naar het geloof
afgeschoven. Alleen omdat zijnde ook niet kan zijn heeft de vraag waarom
(zijnde is en niet veeleer niets) zin. Hefje deze spanning op, dan hefje de vraag
op. Daarom is volgens Heidegger een christelijke filosofie een vierkante cirkel.
Het christendom geeft een antwoord dat de vraag onmogelijk en overbodig
maakt: het zijnde is omdat het geschapen is door God: "Degene voor wie bij-
voorbeeld de bijbel goddelijke openbaring en waarheid is, die heeft voor al het
vragen van de vraag 'Waarom is uberhaupt zijnde en niet veeleer niets?' al het
antwoord: het zijnde, voorzover het niet God zelf is, is door hem geschapen.
Wie zich op zo'n geloof stut, die kan weliswaar het vragen van onze vraag in
zekere zin na- en mee-voltrekken maar hij kan niet eigenlijk vragen zonder
zichzelf als gelovige op te geven, met alle gevolgen van deze stap. Hij kan al-
leen maar net doen als of...."' Hier is dus voor een theologische fundering geen
ruimte in de ontologische vraag zoals Heidegger die wil stellen. Maar theologie
wordt hier opgenomen als geloofstheologie. De geloofstheologie zou, als we-
zensvreemd aan de filosofie, daarbuiten gelaten moeten worden. Zij staat een

' "Wem z.B. die Bibel gottliche Offenbarung und Wahrheit ist, der hat vor allem Fragen
der Frage: 'Warum ist uberhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?' schon die
Antwort: das Seiende, soweit es nicht Gott selbst ist, ist durch diesen geschaffen. Wer
auf dem Boden solchen Glaubens steht, der kann zwar das Fragen unserer Frage in
gewisser Weise nach- und mitvollziehen, aber er kann nicht eigentlich fragen, ohne sich
selbst als einen Glbubigen aufzugeben mit allen Folgen dieses Schrittes. Er kann nur so
tun, als ob..." (EidM. G.A. 40,8/9)
Wat Heidegger hier ter zijde stelt is o.a. ook zijn eigen verworteling in de geschiedenis
van de filosofie. Zoals gezegd heeft Heidegger zijn vraagstelling hier afgeleid van
Leibniz. Voor Leibniz is de ratio die ten grondslag ligt aan de dingen, waarom ze
eerder zijn dan niet zijn, God. Dat is primair een filosofische uitspraak en niet primair
een geloofsbelijdenis. Zelf heeft Heidegger in zijn college over Leibniz van  1928
aangegeven dat in Leibniz' stelling: 'ratio est in natura, cur aliquid potius est guam
nihil', het potius guam van Leibniz de opening biedt naar de zijnsvraag, kortom, dat er
ook in de op God betrokken vraagstelling van Leibniz de spanning van zijn en niet zijn
aan de orde is. Verder wil ik hier nog wijzen op de problematiek bij Descartes zoals aan
de orde gesteld in het eerste hoofdstuk. Voor Descartes heeft het vragen naar een ratio,
cur existat, autonomie, ook tegenover God. Ook wanneer we echter de scheppingstheo-
logie als zodanig bekijken beweegt Heidegger zich niet los van deze problematiek. Het
is maar de vraag of de vraag naar het waarom van de zijnden uberhaupt wel los gedacht
kan en moet worden van een scheppingstheologie die het zijn van de zijnden altijd al
tegen de achtergrond van het niets begrijpt (creatio ex nihilo). \Ig\. Haeffner, Heideg-
gers Begri#der Metaphysik 36: "Dabei ist zu beachten, daB die Warum-Frage nicht
darauf zielen kann, das DaB der Kontingenz aufzuheben. Die Frage geht vom Kontin-
genten aus zuruck zu seinem Grund, dem Absoluten. Der begreifende Ruckweg vom
Absoluten zum Kontingenten ist ungangbar."
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filosofische vraagstelling in de weg. Dat zegt echter nog niets over het theologi-
sche van de filosofie zelf. De filosofie kent niet slechts een godsvraag doordat
zij opgenomen is in de christelijke cultuur. De vraag naar 'de godheid' behoort
al van oudsher tot de filosofie. Met zijn bepaling van de filosofie als ontologie
sluit Heidegger dus slechts partieel aan bij de traditie van de filosofie. Als cen-
trale filosofische vraag geldt niet alleen maar de vraag naar het zijnde, maar
bovendien ook de vraag naar God, waarbij niet altijd gezegd is dat de vraag
naar het zijnde het primaat zou hebben op de vraag naar God. Zo schrijft Hegel
in zijn Vorlesungen uber die Asthetik: "Want ook de filosofie heeft geen ander
voorwerp dan God en is dus wezenlijk rationele theologie, en is, omdat zij in

-1dienst staat van de waarheid, voortdurende godsdienst.
Heidegger staat in een moeilijke verhouding ten opzichte van dit theologi-

sche aspect van de filosofie. Door de geloofstheologie van de filosofie af te
scheiden, keert het probleem des te harder terug: waarom kent de filosofie de
vraag naar God? Dit is de vraag die Heidegger in 'Die onto-theo-logische Ver-
fassung der Metaphysik' stelt: hoe komt de God in de filosofie? Het gaat hier
echter om een probleem dat hem altijd al bezighoudt. De geschiedenis van de
filosofie dringt deze vraag aan hem op. In 1926 schrijft Heidegger: "Tot het
wezen van de ontologische vraagstelling Uberhaupt, en dientengevolge in haar
historische ontwikkeling voorbepaald, behoort een dubbelbegrip, c.q. een merk-
waardig stadium van aarzelen. Zijnde als zijnde verstaan en eigenlijk begrijpen:
enerzijds het zij,ide, dat met de idee van zijn het volledigst overeenkomt. Daar-
bij wordt deze idee niet expliciet. Dan het Zij,1 van het zijnde uberhaupt, de po-
ging om het zijn te bepalen. Daarbij [blijft men] zonder bodem en vraag naar de

oorspronkelijkste problematiek. Het dubbelbegrip van de fundamentaal-weten-

schap: 1. Wetenschap van het zijn; 2. Wetenschap van het hoogste en eigenlijke
zijnde. Eigenlijk zijnd: 1. wat zo is; 2. wat zijnde eigenlijk uitmaakt: zi)n."2 Dit

' "Denn auch die Philosophie hat keinen anderen Gegenstand als Gott, und ist so
wesentlich rationelle Theologie, und als im Dienste der Wahrheit fortdauernder Gottes-
dienst." Geciteerd door Heidegger in Hegets Phanomenologie des Geistes, G.A.32,
141.
2 44Zum Wesen der ontologischen Fragestellung uberhaupt und demnach in ihrer ge-
schichtlichen Entwicklung vorgezeichnet ist ein Doppelbegriff bzw. ein merkwurdiges
Stadium des Schwankens. Seiendes als Seiendes verstehen und eigentlich fassen: Ein-
mal das Seiende, das der Idee von Sein am angemessensten genugt Dabei wird diese
Idee nicht explizit. Dann das Sein des Seienden Uberhaupt, Versuch, das Sein zu be-
stimmen. Dabei ohne Boden und Frage der ursprunglichsten Problematik.
Der  Doppelbegriffder Fundamentalwissenschaft:
1. Wissenschaft vom Sein·,
2. Wissenschaft vom hdchsten und eigentlichen Seienden.
Eigentlich seiend: L was so ist; 2. was Seiendes eigentlich ausmacht: Sein." (Die
Grundbegriffe der antiken Philosophie, G.A. 22, 149)



295

probleem van het dubbelbegrip van de ontologische vraagstelling probeert Hei-
degger in eerste instantie te verklaren door een gelaagdheid in de problematiek
aan te brengen. De vraag naar het hoogste en eigenlijke zijnde is een ontische
vraagstelling. De vraag naar het zijn zelf is de ontologische vraagstelling. De
ontische vraagstelling is de vraag naar een oorzaak van het zijn van de zijnden,
de vraag waarom de zijnden er zijn, bestaan. De ontologische vraagstelling is
de vraag naar het zijn van de zijnden, wat 'zijn' eigenlijk betekent'. Dit is het
onderscheid dat bij de vroege Heidegger domineert. Onder de vraag naar de
oorzaak van de zijnden ligt een oorspronkelijkere filosofische vraagstelling. De
oorzakelijke verklaring moet worden hernomen in de hermeneutische funde-
ringsvraag, in de vraag naar de zin van zijn. De vraag naar het zijn is dan oor-
spronkelijker dan de vraag naar het hoogste zijnde. De filosofie is eigenlijk
ontologie e,1 geen theologie.

In de geschiedenis van de filosofie legt Heidegger de wortels van de onti-

sche verklaring, die in de plaats treedt van de ontologische uitleg, bij Plato.
Daar komt dan ook het filosofische godsbegrip en daarmee de theologische fi-
losofie op, die eigenlijk betekent: een niet toekomen aan de zijnsvraag: "...het
hoogste in het bereik van het bovenzinnelijke is die idee, die als idee van alle
ideeen de oorzaak voor het bestand en het verschijnen van al het zijnde blijft.
Omdat deze 'idee' op deze manier voor alles oorzaak is, daarom is zij ook 'de
idee' die 'het goede' heet. Deze hoogste en eerste oorzaak wordt door Plato en
net zo door Aristoteles  [6 0£Tov, het goddelijke genoemd. Sinds de uitleg van
het zijn alsibia is het denken aan het zijn van de zijnden metafysisch, en de
metafysica is theologisch. Theologie betekent hier de uitleg van de 'oorzaak'
van het zijnde als God en de verlegging va,i het zijn in deze oorzaak, die het
zijn in zich bevat en uit zich vrijlaat, omdat ze het zijndste zijnde is."2 Volgens
deze tekst uit 1930/31 ontstaat al bij Plato en Aristoteles een soort deviatie in

a "Hier liegt der Knoten des Problems, der Doppelbegriff von einer Wissenschaft vom
Sein als ontische Erklarting und ontologische Auslegung Ursachen fur Seiendes:
Thema ist das Sein des Seienden. Ursachen fur das Sein: Seiendes ist Ursache fur das
Sein." (O.c. 150)
2 "...das Hochste im Bereich des Obersinnlichen ist jene Idee, die als Idee aller Ideen
die Ursache fUr den Bestand und das Erscheinen alles Seienden bleibt. Weil diese
'Idee' in solcher Weise f;ir alles die Ursache ist, deshalb ist sie auch 'die Idee', die 'das
Gute' heiBt. Diese hOchste und erste Ursache wird von Platon und entsprechend von
Aristoteles 1:6 0Eiov, das Gottliche genannt. Seit der Auslegung des Seins als 16ia ist
das Denken au f das Sein des Seienden metaphysisch, und die Metaphysik ist theolo-
gisch. Theologie bedeutet hier die Auslegung der 'Ursache' des Seienden als Gott und
die Verlegung des Seins in diese Ursache, die das Sein in sich enthalt und aus sich
entlb:Bt, weil sie das Seiendste des Seienden ist." ('Platons Lehre von der Wahrheit',
WEG, G.A. 9, 235/36, cursivering HvV)
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de filosofie, een verleggen van de vraag naar het zijn, en wel naar de vraag naar
een hoogste en eerste oorzaak. Deze tekst uit 1930/31 onderbouwt de oppositie
tussen hermeneutiek en theologische gefundeerde filosofie vanuit de geschiede-

nis, en wel voorzover die geschiedenis maatgevend door Plato bepaald is: 'het
zijn wordt verlegd in de oorzaak'.

Nu is het de vraag: is dit dubbelbegrip van ontologie bepalend voor Heideg-
gers definitie van ontotheologie: de scheiding tussen filosofie als ontische we-

tenschap en filosof-ie als o,itologie? Dan zou het ook gerechtvaardigd zijn om
het thema 'metafysica als zijnsvergetenheid' zonder meer aan de term ontotheo-
logie te koppelen: de theologische vraagstelling dringt als ontische vraagstel-
ling nfet door tot de zijnsvraag. Ik citeer Heidegger uit zijn inleiding tot Was ist

Memphysik uit 1949, waarin  hij het probleem van de ontotheologie op deze
wijze stelt. Eerst het probleem van het dubbelbegrip van de ontologie: "De
metafysica zegt wat het zijnde als zijnde is. Ze geeft een 16yog (uitspraak) over
het 8v (het zijnde). De latere titel 'ontologie' karakteriseert haar wezen, ten-
minste voorzover we deze titel naar zijn eigenlijke inhoud en niet in de school-
se verenging opvatten. De metafysica beweegt zich in het bereik van het ov fl
Ov. Haar voorstellen betreft het zijnde als het zijnde. Op zulke wijze stelt de

metafysica overal het zijnde als zodanig in zijn geheel voor, de zijndheid van
7

het zijnde (de of,cla van het ov). Maar de metafysica stelt de zijndheid van het
zijnde op tweevoudige wijze voor: ten eerste het geheel van het zijnde als
zodanig in de zin van zijn algemeenste trekken (8v xa06kou, X0lv6v); tegelijk
echter het geheel van het zijnde als zodanig in de zin van het hoogste en daar-

"
om goddelijke zijnde (ov x006kou, 6%O6TaTOV, 08IOV). De onverborgenheid
van het zijnde als zodanig heeft zich in de metafysica van Aristoteles zelf in dit
tweevoudige vorm gegeven."' Heidegger benoemt vervolgens dit dubbelbegrip
van de ontologie, dat zij ontologie en theologie tegelijk is, als het 'onto-theolo-

1 66Die Metaphysik sagt, was das Seiende als das Seiende ist. Sie enthalt einen 16701
(Aussage) uber das ov (das Seiende). Der spatere Titel 'Ontologie' kennzeichnet ihr
Wesen, gesetzt freilich, daB wir ihn nach seinem eigentlichen Gehalt und nicht in der
schulmaBigen Verengung auffassen. Die Metaphysik bewegt sich im Bereich des Ov 0
Ov. Ihr Vorstellen gilt dem Seienden als dem Seienden. In solcher Weise stellt die
Metaphysik Uberall das Seiende als solches im Ganzen, die Seiendheit des Seienden vor
(die ofiaLa des Ov). Aber die Metaphysik stellt die Seiendheit des Seienden in zwie-
facher Weise vor: einmal das Ganze des Seienden als solchen im Sinne seiner allge-

"
meinsten Zilge (ov xaeolou, xoiv6v); zugleich aber das Ganze des Seienden als sol-
chen im Sinne des hochsten und darum gottlichen Seienden (8v xa061013, dxeorarov,
HEiov). Die Unverborgenheit des Seienden als eines solchen hat sich in der Metaphysik
des Aristoteles eigens in dieses Zwiefache herausgebildet (...). l Einleitung zu Was ist
Metaphysik?', WEG, G.A. 9,378)
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gische wezen' van de filosofie: En hij koppelt daaraan: "De metafysica neemt
dit dubbele karakter daardoor aan dat zij is wat zij is: het voorstellen van het
zijnde als zijnde. De metafysica heeft geen keuze. Als metafysica is ze door
haar eigen wezen van de ervaring van het zijn uitgesloten."2 Ddze bepaling van
de filosofie als ontotheologie sluit aan bij de teneur van het vroege werk: de
filosofie als theologie weet niet tot de eigenlijke grondvesten van de filosofie
door te dringen. In de formuleringen die Heidegger kiest lijkt hij te denken aan
de dubbelzinnigheid van de metafysica van Aristoteles.

Deze uitwerking van het thema ontotheologie is echter niet de enige, en ook
niet de belangrijkste die Heidegger kent. De tekst uit 1949 staat tussen twee uit-
voerigere teksten over de ontotheologie in, waarin hij deze thematiek ook van
de bodem af ontwikkelt: Vom Wesen der menschliclien Freilieit (G.A. 42, colle-
ge uit 1936) en 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik' (1957).
Deze teksten zijn betrokken op respectievelijk Schelling en Hegel. Heidegger
zelf legt het begin van zijn inzicht in de ontotheologische problematiek in zijn
leertijd bij Carl Braig in 1911. Braig zou hem voor het eerst attent gemaakt
hebben op de betekenis van Schelling en Hegel voor de speculatieve theologie:
"Zo trad voor het eerst de spanning tussen ontologie en speculatieve theologie
als de grondstructuur van de metafysica in het blikveld van mijn zoeken."3 Het
mag dan ook niet verbazen dat we de belangrijkste teksten over de ontotheolo-
gie vinden in een Schelling- en een Hegel-commentaar. Ook een vroege tekst
waarin het thema ontotheologie expliciet aan de orde komt is een Hegel-inter-
pretatie, namelijk uit 1930/31. Heidegger schrijft daar: "De speculatieve inter-
pretatie van het zijn is onto-theo-logie."4 De volle klemtoon ligt hier op de drie
elementen van de term, d.w.z. pas door de betrekking op de 16701 wordt duide-
lijk waarmn ontologie en theologie samenhoren. Het verband van ontologie en

theologie is weliswaar al in de geschiedenis van de filosofie gegeven, maar kan
van daaruit nog niet werkelijk inzichtelijk gemaakt worden: "Wij weten ook dat

'
"Sie [die Metaphysikl ist ihrem Wesen nach zugleich Ontologie im engeren Sinne und

Theologie. Dieses onto-theologische Wesen der eigentlichen Philosophie (Iredrrn
crikoco(PLa) muB wohl in der Art begrundet sein, wie sich ihr das Ov namlich als Ov,
ins Offene bringt." (0.c. 379)
2 66Die Metaphysik nimmt diese Zwiegestalt [van haar ontotheologisch karakter] da-
durch hin, daB sie ist, was sie ist: das Vorstellen des Seienden als des Seienden. Der
Metaphysik bleibt keine Wahl. Als Metaphysik ist sie von der Erfahrung des Seins
durch ihr eigenes Wesen ausgeschlossen..." (Ibidem)
1 66So trat die Spannung zwischen Ontologie und spekulativer Theologie als das Bauge-
fdge der Metaphysik in den Gesichtskreis meines Suchens." ('Mein Weg in die Phano-
menologie', ZSD, 82)
4 "Die spekulative Interpretation des Seins ist Onto-theo-logie." (Hegets Phanomeno-
logie des Geistes,G.A. 32, 141)
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Aristoteles de filosofie in eigenlijke zin al in nauwste samenhang met de
HEOXOYLXil *I[La'[ilwl bracht, zonder dat we in staat zouden zijn, in een directe
interpretatie werkelijke inzichten over de samenhang tussen de vraag naar het
,     T  „

ov Il ov en die naar het BELov te geven."' Wat al van oudsher de filosofie be-
paalt kan nog niet per se vanuit de oudste teksten inzichtelijk gemaakt worden.

Schelling en Hegel zijn en blijven Heideggers gidsen waar het gaat om een
inzicht in de grond van het samengaan van ontologie en theologie binnen de
filosofie.

In 1936 stelt Heidegger het probleem van het ontotheologische karakter van
de metafysica aan de orde naar aanleiding van Schellings uitgesproken theo-
logische filosofie, waarmee Heidegger desalniettemin grote affiniteit voelt.
Heidegger schrijft: "Theologie betekent hier (...) vragen naar het zijnde in zijn
geheel. Deze vraag naar het zijnde in zijn geheel, de theologische, kan niet ge-
vraagd worden zonder de vraag naar het zijnde als zodanig, naar het wezen van
het zijn aberhaupt. Dat is de vraag naar het Ov n Ov. 'ontologie'. Het vragen
van de filosofie is altijd en op zichzelf allebei. onto-logisch en theo-logisch, in
zeer brede zin. Filosofie is ontotheologie. Hoe oorspronkelijker ze allebei ineen
is, des te eigenlijker is ze filosofie."2 Hier is het theologische een constitutief

' "Wir Wissen auch, daB schon Aristoteles die Philosophie im eigentlichen Sinne in
engstem Zusammenhang mit der 0Eokoyl)(fl  Irla'[71,1.n brachte, ohne daB wir imstande
waren, in einer direkten Interpretation wirkliche Aufschlusse Ober den Zusammenhang
zwischen der Frage nach dem ov 4 Ov und der nach dem HEIov zu geben." (0.c. 141/42)
Over deze passage schrijft Olivier Boulnois: "L'aveu est patent: nous ne pouvons pas
trouver directement de lien entre l'ontologie et la thdologie dans les oeuvres d'Aristote.
Ce lien est produit par l'interprtte (Heidegger), 8 partir d'un point de vue indirect: il est
daduit du stade terminal de la metaphysique dans la philosophie de Hegel, et reportd sur
le stade originel de la mdtaphysique chez Aristote, que Hegel est censt accomplir."
(Olivier Boulnois, 'Quand commence l'ontothdologie?', Aristote, Thomas d'Aquin et
Duns Scot', Revue Thomiste 95, 1995, 89.) Boulnois zal in dit artikel vervolgens de
vraag stellen of Heideggers toespitsing van de ontotheologie op Hegel - bezien vanuit
de definitie die de term bij Kant krijgt - gerechtvaardigd is. Hij beantwoordt deze vraag
bevestigend, voorzover Hegels filosofie gezien kan worden als 'een reusachtig ontolo-
gisch bewijs'. Vervolgens stelt hij de vraag of deze term wei overgedragen mag worden
op het geheel van de geschiedenis van de filosofie, met name op Thomas van Aquino.
(O.c. 89/90) In de vraagstelling van Boulnois, de teruggang op de definitie van Kant en
de toespitsing op de confrontatie Heidegger-Hegel, sluit ik bij hem aan (zie daarvoor
boven, hoofdstuk 2, §2, en onder, het slothoofdstuk.) Ook ik ben van mening dat Hei-
deggers definitie van de ontotheologie niet los gezien mag worden van de definitie van
Kant. Boulnois laat echter het ontotheologie-probleem geheel buiten Heidegger zelf
staan, terwijl ik uiteindelijk juist daar de wortels van de hele kwestie zoek.
2 "Theologie besagt hier (...), Fragen nach dem Seienden im Ganzen. Diese Frage nach
dem Seienden im Ganzen, die theologische, kann nicht gefragt werden ohne die Frage
nach dem Seienden als solchem. nach dem Wesen des Seins liberhaupt. Das ist die
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moment van de filosofie, van alle filosofie. Hoe oorspronkelijker de filosofie
ontologie en theologie verweeft, des te eigenlijker is ze filosofie. Let wel, dat is
iets dat de vroege Heidegger nooit zou kunnen zeggen. Kennelijk moeten we
een verschil maken tussen de manier waarop de vroege Heidegger zegt dat de
filosofie zich als een theologie kan ontwikkelen, en sinds Plato heeft ontwik-
keld, en Heideggers latere karakterisering van de filosofie als ontotheologie.
Waar dit begrip van de ontotheologie voor het eerst systematisch wordt uitge-
werkt - in het Schelling-commentaar - staat 'ontotheologie' zeer dicht bij Hei-
deggers eigen denken: het gaat hier om een structuur van het filosofische den-
ken die de filosofie als zodanig oorspronkelijk toekomt - en dat schijnt zelfs te
betekenen: ook aan Heideggers filosofie. Het Schelling-commentaar laat de
mogelijkheid open om ook Heideggers eigen denken als ontotheologie te be-
stempelen. Daarmee wil niet gezegd zijn dat hiermee de term ontotheologie de-
finitief als aanduiding voor Heideggers filosofie mag gelden. Zoals gezegd, in
1949 legt hij een ander accent. Maar het Schelling-commentaar is voor Heideg-
gers begrip van ontotheologie, naast 'Die onto-theo-logische Verfassung der
Metaphysik', wei een belangrijke bron. Opvallend is ook dat Heidegger zijn
twee belangrijkste teksten over de ontotheologie allebei schrijft in discussie
met het Duitse idealisme, en allebei vanuit een nabijheid tot het idealisme. In
'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik' gaat het om de nabijheid
van Heidegger tot Hegel, omdat ook Heidegger het zijn thematiseert als 16701.
In het Schelling-commentaar gaat het Heidegger om een begrip van de mense-
lijke vrijheid, van daaruit een begrip van de filosofie van Schelling, en uiteinde-
lijk om een begrip van het Duitse idealisme dat tegelijk de problematiek van het
Duitse idealisme kan overstijgen. Deze mogelijkheid is in de filosofie van
Schelling zelf gegeven'.

De teksten van het Schelling-commentaar over de ontotheologie hebben, in
tegenstelling tot de vaak polemische discussies rond 'Die onto-theo-logische
Verfassung der Metaphysik', relatief weinig aandacht gekregen. Toch is er
niets dat bij voorbaat zegt dat we aan de teksten van 'Die onto-theo-logische
Verfassung der Metaphysik' meer gewicht toe moeten kennen. De bijna cano-
nieke status van 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik', waar het

Frage nach dem Ov 0 Ov, 'Ontologie
Das Fragen der Philosophie ist immer und in sich beides, onto-logisch und theo-logisch,
im ganz weiten Sinne. Philosophie ist Olitotheologie. le ursprunglicher sie beides in
einem ist, um so eigentlicher ist sie Philosophie." (SWF, G.A. 42,88)
Vgl. ook: "Jede Philosophie als Metaphysik ist Theologie in dem ursprtinglichen und
wesentlichen Sinne, daB das Begreifen (16706) des Seienden im Ganzen nach dem
Grunde (d.h. der Ur-sache) des Seyns fragt und dieser Grund 0£66 Gott. genannt
wird." (0.c. 87)
' Zie o.c. 6.



300

gaat om Heideggers definitie van ontotheologie, berust misschien op niets meer
dan de kortheid van de tekst. Toegankelijker en helderder dan het Schelling-
commentaar is de tekst m.i. in ieder geval niet.

Heidegger schrijft: "Nu werd duidelijk: Schelling zoekt het principe van de
bouw van een systeem aan de hand van de vraag naar het pantheYsme; dit echter

is de vraag naar de grond van het zijnde in zijn geheel, algemener aangeduid:
de theologische vraag. Daaruit volgt: Schelling wordt uit de theologische vraag,
door deze zelf, in de ontologische vraag teruggedreven. Door de behandeling
van de vraag naar het pantheYsme heen kunnen zien, dat betekent, inzicht heb-
ben in de grondvraag van de filosofie, in de vraag naar de waarheid van het

zijn. Maar ook deze vraag kan niet op zich blijven staan, zij keert zich om in de

vraag naar het zijn van de waarheid en van de grond, en dat is weer de theologi-
sche vraag."' Als de theologische vraag (in de filosofie wel te verstaan) uitge-

maakt wordt door de vraag naar het fundament van de zijnden, dan voert de
theologische vraag naar de ontologie - onder de vraag naar een theYstische

fundering van de zijnden (het pantheYsme-probleem) ligt het probleem van de
relatie tussen zijn en fundering uberhaupt. We hebben gezien: Heidegger zoekt
dit verband tussen zijn en fundering in de waarheid van het zijn, namelijk het
Da-sein. Vragen naar fundering in relatie tot de zijnsvraag kan dus ook ge-
noemd worden: vragen naar de waarheid van het zijn. We lossen zo het theolo-
gische op in het ontologische. De filosofie is primair ontologie en geen theolo-

gie. Dat is consistent met de vroege Heidegger. Maar we hebben gezien dat
Heidegger de verwevenheid van ontologie en theologie hier juist niet op wil
heffen. Dat betekent: niet alleen kan de theologische vraag omslaan in de

ontologische - de vraag naar het fundament van de zijnden is de vraag naar de
waarheid van het zijn - maar ook slaat de ontologische vraag weer om in de
theologische - de vraag naar de waarheid van het zijn slaat om in de vraag naar

het zijn van de waarheid. Op dat moment krijgt de waarheid subsiste,itie.De
waarheid van het zijn is zelf iets, een zijnde, het hoogste zijnde.

Heidegger vervolgt: -0,ito-theo-logie is een mogelijke, maar altijd retro-

spectieve [ruckblickende] aanduiding van de grondvraag van de filosofie. (...)
Wij wijzen het gebruik van deze titels af, wanneer daarmee, zij het bevestigend,

' O.c. 112/13: "Nun zeigte sich: Schelling sucht das Prinzip der Systembildung am
Leitfaden der Pantheismusfrage, diese aber ist die Frage nach dem Grund des Seienden
im Ganzen, allgemeiner gekennzeichnet: die theologische Frage. Somit ist klar: Schel-
ling wird aus der theologischen Frage durch diese selbst in die ontologische zuruck-
getrieben. Durch die Erorterungen der Pantheismusfrage hindurchsehen, das meint,
hineinsehen in den Fragebereich der Grundfrage der Philosophie, in die Frage nach der
Wahrheit des Seyns. Aber auch diese Frage kann nicht fur sich bleiben, sie kehrt sich
um in die Frage nach dem Seyn der Wahrheit und des Grundes, und das ist wieder die
theologische Frage."
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zij het ontkennend, een zich vastleggen bedoeld wordt op de tot nog toe gebrui-
kelijke 'ontologie' en filosofische theologie. 'Ontologie' betekent voor ons
nooit een systeem, geen leerstuk en geen discipline, maar de vraag naar de
waarlieid en naar de grond van het zijn, en 'theologie' betekent voor ons de
vraag naar het zijn van de grond. Het wezenlijke is de intrinsieke verbonden-
heid van beide vragen."' De eerste zin van dit citaat (Onto-theo-logie is een
mogelijke, maar altijd retrospectieve aanduiding van de grondvraag van de
filosofie) gaat vergezeld van de volgende tekening:

8v

fi

Ov                         BEIOV\./.
16701

De vraag naar het zijnde slaat in de beweging van ons denken om in de vraag
naar de godheid. Ik wil hierbij Heideggers nabijheid aan de problematiek van
de ontologische godsbewijzen beklemtonen. Immers, de omslag die hier plaats-
vindt is een omslag binnen het denken die aan de filosofie als zodanig toebe-
hoort. De filosofie brengt uit zichzelf, a priori, een godsbegrip voort, en wel
omdat in alle filosofie een funderingsmoment besloten ligt. We hebben gezien
dat dit ook voor de vroege Heidegger geldt. Daar wordt de funderende bewe-
ging van het denken teruggebracht tot het verstaan van de zin van zijn dat aan
de filosofie en uberhaupt aan ons denken ten grondslag ligt. Deze filosofische
fundering is echter juist geen theologische fundering. De fundering van de
filosofie in het Dasein is een fundering in de eindige menselijke existentie.
Maar in het Schelling-commentaar wordt het funderende moment van de filoso-
fie als zodanig als het theologische van de filosofie aangewezen. Ook de funde-
ring van de filosofie in het Dasein zou eronder kunnen vallen. 'Theologie'

c "Onto-theo-logie ist eine mogliche, aber immer nur ruckblickende Kennzeichnung der
Grundfrage der Philosophie.
Wir lehnen aber den Gebrauch dieser Titel ab, wenn damit, sei es bejahend oder vernei-
nend, eine Festlegung auf bisher libliche 'Ontologie' und philosophische Theologie
gemeint ist. 'Ontologie' bedeutet fur uns nie ein System, kein Lehrstuck und keine
Disziplin, sondern nur die Frage nach der Wahrheit und dem Grund des Seyns, und
'Theologie' heillt flir uns die Frage nach dem Sein des Grundes. Das Wesentliche ist
die innere Zusammengehorigkeit beider Fragen." (0.c. 113)



302

krijgt hier dus een andere betekenis. Heidegger eigent zich een theologische on-
tologie toe, min of meer onafhankelijk van de invulling die het theologiebegrip
in de traditie van de filosofie gekregen heeft.

Met deze uitspraak lost Heidegger de belofte in die hij in 1928 deed (G.A.
26,211, noot 3: zie boven, hoofdstuk 3, §4). De problematiek was: de transcen-
dentie van het Dasein is betrokken op het zijn, en vervolgens komt met de vraag
naar het zijn ook de vraag naar het heilige terug. Als plaatsen waar de vraag
naar het heilige terugkeert noemt Heidegger: zijn en bal,idviov resp zijnsver-
staan en baillovlov, zijn als grond, zijn en niets - angst. In het Schelling-com-
mentaar gaat het om de samenhang van zijn en grond. Op deze samenhang vin-
den we hier een verder zicht. De vraag naar de waarheid van het zijn slaat om

in de vraag naar het zijn van de waarheid. Scharnierpunt van deze omslag is de
16706.

Heidegger voegt aan zijn analyse van de filosofie als ontotheologie toe:
"Beter is het om zulke titels uberhaupt te vermijden"'

'Uberhaupt vermijden',
dat zou betekenen, in het geheel niet gebruiken: voor Heideggers eigen denken
niet maar ook voor de traditionele filosofie niet. Als het beter is zulke titels
uberhaupt te vermijden dan is Heidegger daar in ieder geval slecht in geslaagd.
Hij heeft met zijn gebruik van de term O,1totheologie een grote invloed gehad
op de filosofische discussie. Daarbij is die titel een eigen leven gaan leiden. Hij
staat voor een specifiek type filosofie - ontotheologische metafysica - dat Hei-
degger bekritiseerd zou hebben en dat men aldus tege,1 Heidegger zou moeten
verdedigen of met Heidegger af zou moeten valleni. In de boven uitgelegde
teksten ligt het echter zo, dat niet omdat de metafysica een ontotheologische
structuur heeft, zij aan de zijnsvraag niet zou toekomen, maar dat zij een onto-
theologische structuur heeft omdat zij aan de zijnsvraag, de vraag naar de
waarheid van het zijn, ontspringt. Zeggen dat filosofie niet ontotheologisch
mag of moet zijn is vanuit de hier gekregen bepaling hetzelfde als zeggen dat
de filosofie geen filosofie mag zijn.

b. 'Ontotheologie' binnen de systematiek van Heideggers denken

Heidegger legt de ontotheologische structuur van de metafysica uit aan de hand
van Schellings vraag naar de 'grond' van de zijnden. Deze vraagstelling zou
nog vallen onder wat Heidegger in zijn eigen systematiek omschrijft als 'de

' O.c. 113: "Besser ist es, solche Titel Oberhaupt zu vermeiden."
2 Zie hoofdstuk  L §3.
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leidende vraag van de filosofie'. De filosofische leidvraag komt echter pas
vanuit de grondvraag als vraag in beeld'. Immers, de filosofie begint meestal
niet bij een vraag maar bij een antwoord op een vraag. Bijvoorbeeld in de
stelling dat het zijnde is en het niet zijn niet. Om in deze stelling de vraag naar

het zijnde als onderliggend motief te zien moet al 66n stap over de bevestiging
heen gedaan worden. Plato geeft aan dat het eigenlijk zijnde de idee is. Ook
hier is de explicitering van een hieraan ten grondslag liggende vraag naar het
zijnde dEn stap over Plato heen. Pas bij Aristoteles is de vraag naar het zijnde
expliciet, voor diegene die het wil zien, want Aristoteles springt meteen van de
vraag naar het zijnde over naar de vraag naar het wezen: "xal Oft xal TO JIGXal
IE Xal Vt,V Xal CtiEi tnIOU,ZEvov xal aiEi 6[I[OQOOHEVOV, Ti T6 ov, rou-[6 ECITl,
'..'

riG n Oucia:" (Met. 1028 b 2-4) Heidegger vertaalt en legt uit: "En zo is dan
van oudsher en ook nu en altijd weer datgene waarheen (de filosofie) op weg
gaat en waartoe zij steeds weer de toegang niet vindt, (het gevraagde dit): Wat
is het zijnde? (Ti TO Ov). [...] Dit (namelijk Tl 1:6 Gv) betekent: wat is de zijnd-
heid van het zijnde?"2 Aristoteles schrijft dat de vraag, 'wat is het zijnde?', zo-
veel betekent als  'wat is de of,Gia?'. De vertaling van Heidegger laat, eerder

dan de traditioneel gebruikelijke vertaling met 'wezen' of 'substantie', de rela-
tie van de vraag naar de oilcia tot de vraag naar het zijn zien: het zijn van de
zijnden berust in de zijndheid, zegt Heidegger. Maar dan is alweer duidelijk
dat Heidegger de vraag van Aristoteles hier een kant optrekt die ook voor
Aristoteles nog niet onmiddellijk aan de oppervlakte lag. In de traditie van de
metafysica staat de vraag naar het zijnde zoals Heidegger die naar voren haalt
vaak achter de vraag naar het wezen.

Het gaat mij hier niet om de kwestie of het expliciteren van de vraag naar
het zijnde als de leidende vraag van de filosofie rechtmatig is of niet. Ik wil er
slechts de aandacht op vestigen dat er in de bepaling van de vraag naar het
zijnde als leidvraag van de filosofie niet bij een evident historisch feit aangeslo-
ten wordt. Hierin is Heidegger aan het werk, met name zijn systematiek die in
de vorige paragraaf behandeld is. Deze werkzaamheid is wat hij in tegenstelling
tot Historizittit. Geschichtlichkeit noemt: een inzicht dat aan de historische

'
"lm Unterschied zur Leitfrage hebt die Grundfrage an als gefajlte Frage, mit der

Frage-fassung selbst, um aus der zuruck in die ursprungliche Grunderfahrung des
Denkens der Wahrheit des Seyns einzuspringen." (BzPh, G.A. 65,233)
1 "Und so ist denn einstmals schon und auch jetzt und immerfort dasjenige, wohin (die
Philosophie) sich au f den Weg begibt und wohin sie immer wieder den Zugang nicht
findet, (das Gefragte dieses): Was ist das Seiende? (TE  [6 Ov). [...] Dies (numlich TI '[6
Ov) bedeutet: was ist die Seiendheit des Seienden?" (WiPh 24/25)
' WiPh, 25.
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gestalte van de filosofie ontleend wordt, maar in een specifieke problematisering.
Heideggers eigen wijze om de geschiedenis van de filosofie te interpreteren

brengt met zich mee: wat de leidvraag als dominante vraag van de filosofie
betekent, is voor de filosofie die onder die dominantie van de leidvraag staat
nog niet inzichtelijk. De explicitering van de leidvraag behoort niet tot het
domein  van die leidvraag zel f'.  Nu, de ontotheologische structuur van de  meta-

fysica wordt pas aangewezen naar aanleiding van een inzicht in de implicaties
van de leidvraag: de filosofie wordt uit de leidvraag, de vraag naar de funde-
ring van de zijnden, teruggedreven op de vraag naar de waarheid van het zijn,
en daar op dat niveau toont zich pas de ontotheologische structuur van het
filosofische vragen. Wat dus voor de leidvraag geldt, dat geldt a fortiori voor
de ontotheologie: bet o,itotheologisch karakter van de metafysica behoort niet
en kan niet behore,i tot het zelfbewustzijn van de nietafysica. Het bewijs hier-
voor kan al puur historisch geleverd worden: de term ontotheologie komt in de
geschiedenis van de filosofie - voorafgaand aan Heidegger - pas vanaf Kant
voor. Kant gebruikt de term als aanduiding voor die rationele theologie, die
berust op een ontologisch godsbewijs. Voor Kant is dat een deelprobleem bin-
nen het geheel van de rationele theologie, de rationele theologie een deelpro-
bleem binnen het geheel van de metafysica, en de metafysica een deelprobleem
binnen het geheel van de filosofie. Als Kants gebruik van de term het al in zich
heeft om zich zo te laten verbreden als Heidegger dat doet - en ik meen van
wel, ik kom in mijn slothoofdstuk op deze kwestie terug - dan is Kant zich
daarvan in ieder geval niet bewust. Pils door Heidegger wordt 'de filosofie als
zodanig' gekarakteriseerd als ontotheologie. Voorondersteld is hierbij een
explicatie van de vraag naar het zijnde als de leidvraag van de filosofie, dn de
overgang van de leidvraag naar de grondvraag.

Omdat Heidegger met het theologisch moment van de filosofie het funde-

ringsmoment van de filosofie als zodanig aanduidt, is hiermee niet per se het

wijsgerig godsbegrip bedoeld, zoals dat tot nog toe binnen de filosofie gefunc-
tioneerd heeft. Het gaat niet om God die soms het laatste fundament van de
filosofie uitmaakt, terwijl dat in een ander geval het subject is, maar om een
fundament van de filosofie uberhaupt, ongeacht of het gaat om een theYstische,

paganistische, monistische, pantherstische of atheYstische filosofie. Sinds Plato
en Aristoteles gaat de filosofie terug op de godheid, rille filosofie: "Al sinds

' Vgl. N-EWG, G.A. 44, 223/24 - voor een thematisering van de filosofische leidvraag
is voorondersteld: "...durch die Leitfrage hindurch hinter sie selbst zurlickgehen: denn
anders kann ja die Leitfrage als Leitfrage in ihrem Gefuge gar nicht in den Blick kom-
men; ja die anfangliche und herkommliche Frage der abendlandische Philosophie 'Was
ist das Seiende?' kann anders nicht einmal als Leitfrage sichtbar gemacht und vollzogen
werden."
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Plato en Aristoteles is de vraag naar het Ov [zijnde], d.w.z. naar zijn (itoxil
[grondbeginsel] als akia [oorzaken], de vraag naar het 0Eiov [de godheid] en
daarom de I[ed)In (pikoco(pia bric'[41.LTI HEOXOYLX'(1 [eerste filosofie een theolo-
gische wetenschap]..."' De godheid is hier een variabele: met de godheid is in
eerste instantie niets gegeven dan de aanduiding van het funderingsmoment van
de filosofie. Het zwaartepunt ligt niet op dit fundament zelf, want dat kan ver-
schillend ingevuld worden. Concreet gegeven is de vraag, namelijk de vraag
naar het zijnde, en met die vraag de teruggang op een fundament dat van ouds-
her, vanaf Plato en Aristoteles, als godheid geldtz.

Alle filosofie kent een theologisch moment. In eerste instantie is dit zeer al-
gemeen gezegd, nog zonder dat de concrete invulling van dit moment al be-
paald is. De theologische structuur gaat als zodanig ergens op terug, maar
ivaarop is nog variabel. Dat zal ook niet definitief ingevuld worden, tot Heideg-
ger in 1955 zegt: de Causa sui is de uiteindelijke invulling van het godsbegrip
van de ontotheologie. In de Causa sui ligt een voltooiing van het filosofische
denken die tegelijk de eerste oorzaak van de zijnden is. Daardoor is de causa

stti het hoogste bod dat binnen het bereik van de ontotheologie gedaan kan wor-
den. Of deze uitspraak definitief was gebleven als zij niet in 6dn van Heideg-
gers laatste werken was gedaan, is natuurlijk de vraag.

Heideggers uitspraken over de God van de filosofie hebben dit gemeen, dat
zij meestal zeer stellig zijn maar zeker niet altijd gelijkluidend. Wat we bij
Heidegger vooral missen is een goed boek over de filosofische godsvraag, een

' "Seit Platon und Aristoteles ist die Frage nach dem 6v, d.h. seiner dexil als ai'[La. die
Frage nach dem BELov und daher die Ired}In (plkoco(pia LJ[laril,ln BEoloyixlt.." (Die
Metaphysik des deutschen Idealismus, G.A. 49, IIL
2 Hoe open Heideggers opvatting van deze godheid is. blijkt wanneer hij fundering in
de moderne filosofie niet anders ziet dan variaties op hetzelfde thema, namelijk ver-
mommingen van 'God' begrepen als waarde: "Je mehr der moralische Gott selbst
verschwindet [de morele God, omdat Heidegger hier in discussie is met Nietzsche] und
damit die huchste Autoritat, um so mehr wird jetzt z.B. die Autoritiit in das Gewissen
geruckt, der Imperativ des reinen 'du sollst' um des Sollens willen wird jetzt maB-
gebend. [...] Oder es tritt an die Stelle des wirklichen Gottes selbst die absolute Ver-
nunft als das Gesetz alles Handelns und Seins. Oder es tritt an die Stelle der jenseitigen
Rettung aller unter sich gleichen Seelen die diesseitige Rettung aller als gleichberech-
tigter - der 'soziale Instinkt'. Oder es tritt an Stelle des ewigen Zieles der unendliche
Fortschritt und das Gluck der meisten. Alles dieses in seinen verschiedenen Abwand-
lungen und Verschrankungen und Auslegungen: die Gewissensmoral, die Vernunft als
MaBstab von al[em, der Fortschritt, die Geschichte tim der Geschichte Willen, der
Sozialismus - alles dies sind Verkleidungen des moralischen Gottes und seines Todes,
sind seine Schatten." (N-EWG, G.A. 44, 188, curs. HvV) Heidegger is hier bezig met
een Nietzsche-interpretatie, maar de afstand van Heidegger tot Nietzsche is in de tekst
niet meer uit te maken.
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boek dat zou steunen op de belangrijkste teksten uit de traditie en dat de diverse
aspecten van deze vraag tegenover elkaar zou afwegen. Nu behoort deze afwe-
ging tot de debet-stand van de nalatenschap. Heidegger bepaalt het theologische
moment van de filosofie als het principe of de oorzaak van alles, maar ook als
'het zijn van de waarheid' en 'het zijnde in zijn geheel'. Dat alles is niet zonder
meer hetzelfde. Met name dit probleem dringt zich op: wanneer we het zijnde
in zijn geheel bepalen als God-wereld-mens, behoort God (als principe of
oorzaak) dan niet zelf tot dat geheei9. Hier dreigen verschillende definities van
het theologische van de filosofie met elkaar in botsing te komen. Nu weten we:
de definitie van de God als oorzaak hoort voor Heidegger bij een 'niet-oor-
spronkelijk' theologisch moment van de filosofie. De definitie van het BELov

van de filosofie als 'het zijnde in zijn geheel' hoort bij een oorspronkelijker
ondervraging van hetzelfde thema. Maar dan nog: de vraag hoe het oorzakelijk
godsbegrip dan voortvloeit uit dat oorspronkelijkere godsbegrip, 'het zijnde in
zijn geheel', is nog niet beantwoord. Hoe heeft 'het geheel' als 'oorzaak' ver-
taald kunnen worden? Waarom zou het zijnde in zijn geheel opgevat kunnen
worden als de redelijke bestaansgrond van de werkelijkheid? De verbinding
tussen 'fundering' en 'geheel' kan pas gelegd wordt door 'het geheel' te betrek-
ken op de denker die dat geheel denkt en daarin fundering vindt. Pas als de be-
trekking op de denker eenmaal gerealiseerd is wordt duidelijk hoe de vraag naar
het geheel van het zijnde voor Heidegger met de filosofische godsvraag samen-

hangt.

c. Het probleem van de circulariteit van de filosofie

Een oorspronkelijke filosofische theologie stelt de vraag naar het zijnde in zijn
geheel. 'Het zijnde in zijn geheel' staat voor de God van de filosofie - en wel
omdat het funderend is. Het probleem is nu hoe 'het zijnde in zijn geheel' en
'fundering' samenhangen. Kort samengevat werkt dat als volgt: Het geheel is
het ontwerp waarin de vrager een perspectief op zijn werkelijkheid vindt - hij
fundeert zich in dat geheel. Zo kunnen we een verband leggen tussen 'het zijn-
de in zijn geheel' en 'fundering'. In principe wijkt Heidegger geen stap van zijn

'

Wanneer Heidegger een opsomming geeft van alles wat in het Seiende im Ganzen
inbegrepen is, brengt hij de God die drager en schepper van alles is inderdaad onder in
dit geheel: "Wir gebrauchen diesen Namen [das Seiende im Ganzen], um zunachst all
das zu benennen, was nicht schlechthin nichts ist: die Natur, die leblose und die leben-
dige, die Geschichte und ihre Hervorbringungen und Gestalter und Trager, den Gott,
die Gotter und Halbgotter." (0.c., 25)
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in Sei,1 und Zeit ingenomen uitgangspunt dat het Dasein het referentiepunt van
alle filosofie is. Daarom is het samenspel tussen ontologie en theologie niet te
doorgronden zonder dit op het Dasein terug te brengen.

Ik ga terug naar Heideggers definitie van filosofie in Sei,1 u,id Zeit: "Filo-
sofie is universele fenomenologische ontologie, uitgaande van de hermeneutiek
van het Dasein, die als analytiek van de existentie het einde van de leidraad van
al het filosofische vragen daar heeft vastgemaakt, waar het vragen ontspringt en
waarop het terugslaat." In andere bewoordingen blijft dezelfde problematiek

spelen: "De vraag, wie de mens is, moet in de vraagstelling de mens al in en
met zijn verhoudingen tot het zijnde in zijn geheel incalculeren en het zijnde in

zijn geheel in de vraag betrekken (het oorspronkelijkst gebeurt dat door de
zijnsvraag zelf). Maar, zo hoorden we toch, dit zijnde in zijn geheel wordt toch

pas door de mens uitgelegd, en nu moet de mens zelf vanuit het zijnde in zijn
geheel uitgelegd worden. Hier draait alles in een kring. Ja zeker. Want het is

juist de vraag, of en hoe het ons lukt, deze kring ten volle serieus te nemen in
plaats van er voortdurend de ogen voor te sluiten."1 Alles draait in een kring, de

kring van de hermeneutische cirkel. Deze cirkel kan net als in het vroege werk
slechts begrepen worden vanuit het uiteindelijke referentiepunt van de kring-
loop, het Dasein, en datgene waarop het Dasein uiteindelijk betrokken is, het
zijn.

De hermeneutische cirkel van Sein und Zeit speelt in het onderzoek naar de
geschiedenis van de filosofie als de verhouding tussen de vraag naar het zijnde
in zijn geheel en de betrekking van de mens tot dat geheel. Daar wordt door
Heidegger een cirkel getrokkenl. De cirkel die volgens Heidegger in alle filoso-
fie besloten ligt is niet inzichtelijk zonder de hermeneutiek van het Dasein erin
te betrekken. Niet alleen maar omdat de filosofie fundeert maakt zij een circu-
laire beweging door. Een oorzakelijke fundering is niet per se circulair. In-
tegendeel, bij een oorzakelijke fundering wordt juist vaak het probleem van de
(on-)mogelijke oneindige teruggang van de ene op de andere oorzaak gesteld -

' "Die Frage, wer der Mensch sei, muB in der Fragestellung den Menschen schon in und
mit seinen Bezugen zum Seienden im Ganzen in Ansatz bringen und das Seiende im
Ganzen mit in die Frage stellen (am urspronglichsten geschieht das durch die Seins-

frage selbst). Aber, so horten wir doch, dieses Seiende im Ganzen wird doch erst durch
den Menschen ausgelegt, und jetzt soil der Mensch selbst vom Seienden im Ganzen her

ausgelegt werden. Hier dreht sich alles im Kreis. Allerdings. Die Frage ist ja gerade die,
ob und wie es gelingt, mit diesem Kreis ernst zu machen, statt fortgesetzt die Augen vor
ihm zu schlieBen." (N-EWG, G.A. 44, 110)
1 SWF, G.A. 42,66 (m.b.t. Kant): "Indem die Philosophie hinaussieht auf diejenigen
Begriffe und Vorstellungen, von denen her alles Erkennen des Seienden geleitet ist und
auf die es zuruckgefuhrt wird, handelt sie von solchem, wobei das Ganze des WiBbaren
an sein es umschlieBendes Ende kommt. das zugleich Anfang ist.

"
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de regressus ad infinitum. Het beeld dat hierbij hoort is de lijn, niet de cirkel.
Pas als het Dasein de uiteindelijke fundering van alle filosofie geeft zal de
filosofie uiteindelijk altijd op haar eigen aanvang terugkomen.

Van het geheel van de werkelijkheid heeft de mens altijd al een beeld, het
maakt zijn wereld uit, en tegelijk laat zich dit beeld niet vormen zonder dat de
mens zichzelf in stelling brengt. Deze onontkoombare circulariteit komt echter
pas in de moderne filosofie aan de oppervlakte: bij Kant, in het Duitse idealis-
me, bij Nietzsche - omdat de filosofie in de moderne tijd het subject centraal
stelt. Zo wordt 'aan het einde' van de filosofie van de eerste aanvang pas zicht-
baar wat de aanvankelijke mogelijkheidsvoorwaarde was van alle filosofie:
zelfbetrokkenheid van het Dasei,1. De filosofie heeft haar cirkel rondgetrokken,
de slang bijt in haar eigen staart. Bij 'de laatste metafysische filosoof', Nietz-
sche - degene die zich ten doel had gesteld de aanvang van de filosofie (Plato)
om te keren - vindt Heidegger de verkondiging van de cirkel, de boodschap van
de ewige Wiederkelir des Gleichen'.

Bij Nietzsche komt de geschiedenis van de filosofie vanuit de leidvraag - de
'metafysica' - tot haar voleinding. Juist vanuit dat einde kan duidelijk worden
dat er een relatie bestaat van het einde tot de aanvang. "Nietzsches filosofie is
het einde van de nietajysica van het Avondland, omdat zij in de eerste aanvang
van die metafysica teruggaat en in deze terug- en deze inwending de gehele
voorbije geschiedenis van de filosofie als in een ring sluit.-2 Nietzsche heeft de
circulariteit als zodanig - de cirkel die bestaat tussen het begrip van de wereld
vanuit de mens en van de mens vanuit de wereld - gesloten omdat hij het sluit-
stuk is van de metafysica. Vanuit deze plaatsbepaling van Nietzsche in de
geschiedenis van de filosofie, interpreteert Heidegger Nietzsches leer van de
ewige Wiederkelir des Gleichen'.

Heidegger trekt deze leer in een filosofie-historisch perspectief. Deze leer is
niet slechts de gedachtevlucht van een individuele filosoof maar zegt iets over

1"Der Adler zieht seine weiten Kreise in der HOhe, kein beliebiges Kreisen irgendwo,
sondern weite Kreise in der Hohe. Das Kreisen ist das Sinnbild der ewigen Wieder-
kunft, aber ein Kreisen, das in sich zugleich sich in die Hehe schraubt und in der Hohe
halt. Am Adler hiingt die Schlange, um seinen Hals geringelt; wieder ist das Ringeln
und Geringel der Schlange Sinnbild des Ringes der ewigen Wiederkunft." (N-EWG,
G.A. 44,48)
2 "Nietzsches Philosophie ist das En(le der abendllindischen Metaphysik, weil sie in den
ersten Anfang derselben zuruckltiuft und in diesem Zurlick- und Einschwenken die
ganze bisherige Geschichte der Philosophie wie in einem Ring schlieBt." (N-EWG,
G.A. 44,226)

1 -..daB hier [in de leer van de eeuwige terugkeer van het gelijke] jener Kreis, jenes
Denken im Kreis, in einem ausnehmenden MaBe im Spiel ist: den Menschen von der
Welt her und die Welt aus dem Menschen zu begreifen." (O.c. 110)
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het wezen van de filosofie: dat de denker, waar het denken tot de grond van de
dingen probeert door te dringen, op zichzelf teruggeworpen wordt, hoort
wezenlijk bij de verworteling van de filosofie in het Dasein. "Dat uberhaupt bij
het denken van de gedachte van de eeuwige wederkeer van hetzelfde, dat wat te
denken staat op de denker terugslaat en hem in het gedachte betrekt, dat ligt er
niet op de eerste plaats aan dat hier de eeuwige wederkeer van hetzelfde ge-
dacht wordt, maar daaraan, dat deze gedachte het zijnde iii zij,1 geheel denkt.
Een dergelijke gedachte heet een 'metafysische' gedachte. Omdat de gedachte
van de eeuwige wederkeer de metajysische gedachte van Nietzsche is, daarom
bestaat die verhouding van de verwikkelende [einbeziehende] terugslag en de
terugslaande verwikkeling [Einbezug]."' Het probleem van de terugslag van de
gedachte - als metafysische gedachte - op de denker is een probleem van de
metafysica zelf. Iedere metafysische gedachte eist een positiebepaling en die
positiebepaling komt tot stand in die metafysische gedachte. Een metafysische
gedachte betekent standpunt-bepaling vanuit een perspectief en vanuit dat
standpunt een perspectief ontwikkelen, in de terminologie van Sein und Zeit,
een geworpen ontwerp zijn2.

Nietzsches gedachte van de 'ewige Wiederkehr des Gleichen' blijkt - als
grondgedachte van Nietzsches filosofie - op de denker van de gedachte terug te
slaan3. Let wel: nog steeds speelt hier de vraag van Sei,1  und Zeit  '...laat  de  on-

'
"DaB uberhaupt beim Denken des Gedankens von der ewigen Wiederkunft des Glei-

chen das zu Denkende auf den Denkenden zurtickslagt und ihn in das Gedachte ein-
bezieht, das liegt nicht zuerst daran, daB hier die ewige Wiederkehr des Gleichen
gedacht wird, sondern daran, daB dieser Gedanke das Seie,ide im Ganzen denkt. Ein
solcher Gedanke heiBt ein 'metaphysischer' Gedanke. Weil der Ewige-Wiederkunfts-
gedanke der metaphysische Gedanke Nietzsches ist, deshalb besteht jenes Verhaltnis
des einbeziehenden Ruckslags und des ruckschlagenden Einbezugs." (O.c. 205)
2 Deze problematiek van de metaphysische Grundstellung ofwel van het referentiepunt
van waaruit de filosofie het zijnde in zijn geheel opneemt, omschrijft Heidegger als
volgt: "Die metaphysische Grundstellung sagt, wie der die Leitfrage Fragende in das
nicht eigens entfaltete Gefilge der Leitfrage eingefugt bleibt und dadurch im Seienden
im Ganzen und zum Seienden im Ganzen zum Stehen kommt und so den Standort des
Menschen im Ganzen des Seienden mitbestimmt." (0.c. 223)
Vgl. o.c. 128: "...ob und wie bei der Ortsbestimmung der Ecke, in die der Mensch, und
zwar notwendig, zu stehen kommt, jener Ausblick auf das Seiende im Ganzen maB-
gebend mitspricht.

"

Vgl. hier ook SWF, G.A. 42, 142: "Wir stehen inmitten des Seienden im Ganzen - wir
"

verstehen das Seyn und richten das Seiende aus au f einen Grund.
3 Deze problematiek vinden we ook in N-Ku, G.A. 43, 149 (n.a.v. Nietzsche's: 'Was
allein kann uns wiederherstellen? Der Anblick des Vollkommenen'). "Aber Nietzsche
wuBte auch um die volle Schwere dieser Aufgabe, denn wer soll fest-setzen, was das
Vollkommene ist? Das konnen nur jene, die es selbst sind und deshalb wissen. Hier
Offnet sich der Abgrund jenes Kreisens, in dem das ganze menschliche Dasein sich



310

tologie zich ontologisch begronden of heeft zij ook hiertoe een ontisch funda-

ment nodig, en welk zijnde moet de funderingsfunctie op zich nemen?': "Hoe
het er verder ook mee staat, altijd weer is in het vragen van de leidvraag een
domein van het zijnde voor het doormeten van het zijnde in zijn geheel maat-
gevend. De leidvraag ontvouwt in zich steeds zo'n niaatstaf. Daaronder ver-
staan we het aanreiken van een bijzonder domein binnen het zijnde in zijn
geheel, van waaruit het overige zijnde niet zunsmatig afgeleid wordt, maar in
zijn verheldering geleid wordt."' Heidegger vraagt hier dus, net als in Sein und
Zeit, naar het referentiepunt van de filosofische vraagstelling. De cirkelgang be-
hoort tot de filosofie omdat alle filosofie deze twee componenten moet verdis-
conteren: een blik op het zijnde in zijn geheel (het theologisch moment van de
ontotheologie), en het eigen standpunt van waaruit deze blik op het geheel van
de zijnden genomen wordt. "We zien van meet af aan bij de presentatie van
Nietzsches grondgedachte, hoe dat wat te denken staat, het geheel van de we-
reid, en het denken van de denker, zich niet van elkaar laten losmaken. Nu
begrijpen we duidelijker waarop deze onlosmakelijkheid slaat en wat zij te zeg-
gen heeft: het is de noodzakelijke betrekking van de mens, als een zijnde dat
een positie inneemt temidden van de zijnden in het geheel, op dit zijnde zelf.
M/4 [curs. HvV] drukken deze basisverhouding in de beslissende aanzet van het
mens-zijn uberhaupt zo uit, dat ;vi) [curs. HvV] zeggen: Het zijn van de mens,
en - voorzover we weten - allee,i maar van de mens, is gefundeerd in het Da-
sein; het 'Da' is de mogelijke plaats voor de steeds noodzakelijke positie van
het zijn. We ontlenen echter meteen aan deze wezenssamenhang het inzicht: De
vermensing IVermenschung, term en problematiek aan Nietzsche ontleend:

problematiek van het perspectivisme] wordt steeds onwezenlijker als het in
gevaar brengen van de waarheid (6lkileela), naarmate de mens op een oorspron-
kelijker wijze positie inneemt in een wezenlijke hoek [opnieuw n.a.v. Nietz-
sches beschouwingen over het perspectivisme: 'das nicht um die Ecke sehen

konnen'], d.w.z. het Dasein als zodanig erkent en begrondt. De wezenlijkheid
van de hoek echter wordt bepaald vanuit de oorspronkelijkheid en het bereik
van waaruit het zijnde in zijn geheel ervaren en begrepen is, en wel in het

bewegt. Was Gesundheit sei, kann nur der Gesunde sagen - aber wer gesund ist, bemiBt
sich nach dem Wesensansatz von Gesundheit. Was Wahrheit sei, kann nur der Wahr-
haftige ausmachen - aber wer ein Wahrhaftiger ist, das bestimmt sich nach dem
Wesensansatz von Wahrheit."
' N-EWG, G.A. 44,219: "Wie immer es damit bestellt sein mag, jedesmal ist im Fragen
der Leitfrage ein Bezirk des Seienden for die Durchmessung des Seienden im Ganzen
maBgebend. Die Leitfrage entfaltet in sich jeweils eine solche Majlgabe. Darunter
verstehen wir die Vorgabe eines ausgezeichneten Bezirks innerhalb des Seienden im
Ganzen, von dem aus das ubrige Seiende nicht etwa seinsmaBig abgeleitet, aber in
seiner Erhellung geleitet wird.

"
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alleen bepalende opzicht: namelijk in het opzicht van zijn zijn. En weer, en niet
toevallig, stoten we hier op de cirkel. (De keer, die tot het wezen van de wezing
en de waarheid van het zijn behoort.)-I

Hier zien we hoe Heidegger via de circulariteit die in de metafysische vraag-
stelling als zodanig ligt, doorstoot naar het Dasein als het fundament van alle
filosofie en van daaruit naar het zijn. De filosofie voltooit zich, daar waar haar
cirkel zich sluit tussen aanvang en einde. Wanneer zij tot die voltooiing komt,
wordt de fundering van de filosofie in het Dasein duidelijk. En pas door de
terugvoering van de filosofie op het Dasein wordt een inzicht gewonnen in het
waaron, van de circulariteit van de filosofie. De filosofie maakt maar een
circulaire beweging omdat haar uiteindelijke orientatie - de orientatie op het
geheel - onwillekeurig de positie van de vrager mee in het spel brengt. Hoe
uitgesprokener de (filosofische) vrager die positie aan de orde stelt, des te
minder wordt door dit noodzakelijke filosofische perspectivisme aan de waar-
heid tekort gedaan. Kortom: de bepaling van het perspectief van de filosofie
vanuit het Dasein als laatste fundering is er de beste garantie voor dat de waar-
heid van het zijn getroffen wordt. Nog steeds geldt hier, net als in Sein und
Zeit: het gaat er niet om aan de cirkel te ontsnappen, maar er op de juiste wijze
in te geraken.

Een soortgelijke problematiek is in Heideggers interpretatie van Kant aan te
treffen. 1. De menselijke oordeelsvorming is naar zijn basisconstitutie circulair.
2. Deze circulariteit moet vanuit de positie van de mens (uiteindelijk het Da-
sein) verhelderd worden. Bij Kant treedt de circulariteit aan het licht in de
oberste Grundsatz van de synthetische oordelen: "De voorwaarden van de
„iogelijkheid van de ervaring uberhaupt zijn tegelijk de voorwaarden van de

' "Wir sehen von Anfang an bei der Darstellung seines INietzsches] Grundgedankens,
wie das zu Denkende, das Weltganze, und das Denken des Denkers sich von einander
nicht ablosen lassen. Jetzt fassen wir deutlicher, was diese Unablosbarkeit betrifft und
besagt: Es ist der notwendige Bezug des Menschen als eines standurtlich Seienden
inmitten des Seienden im Ganzen auf dieses selbst. Wir drucken dieses Grundverhtiltnis
im entscheidenden Ansatz des Menschseins uberhaupt so aus, daB wir sagen: Das Sein
des Menschen, und - soweit wir wissen - nur des Menschen, grundet im Da-sein; das
'Da' ist der mogliche Ort flir den je notwendigen Standort des Seins. Wir entnehmen
aber zughich aus diesem Wesenszusammenhang die Einsicht: die Vermenschung wird
um so unwesentlicher als Gefahrdung der Wahrheit (6140£la), je ursprunglicher der
Mensch den Standort einer wesentlichen Ecke bezieht, d.h. das Da-sein als solches
erkennt und grundet. Die Wesentlichkeit der Ecke aber bestimmt sich aus der Ursprung-
lichkeit und Weite, in der das Seiende im Ganzen hinsichtlich der allein entscheidenden
Hinsicht, namlich der seines Seins erfahren und begriffen ist. Und wieder und nicht
zufallig stoBen wir hier auf den Kreis. (Die Kehre, die zum Wesen der Wesung und der
Wahrheit des Seins als solchen gehOrt.)" (0.c. 129)
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mogelijkheid van de objecten van de ervaring."  Ook hier wijst Heidegger cir-
culariteit aan: "De grondstellingen van het zuivere verstand zijn alleen mogelijk
door datgene wat ze zelf mogelijk maken, door het wezen van de ervaring. Dat
is zonneklaar een cirkel, en wel een noodzakelijke cirkel. De grondstellingen
worden bewezen in een teruggang op datgene wat ze mogelijk maken, omdat
deze stellingen niets anders aan het licht moeten brengen dan deze cirkelgang

zelf; want deze maakt het wezen van de ervaring uit.'.2 Het Dasein laat zich niet
met een van de posities die Kant expliciteert vereenzelvigen. Het is niet het
subject zelf, maar de transcendentie van het subject dat naar de dingen uitgaat.
Precies daar ligt het wezenlijke voor de filosofie: zij is niet gefundeerd in het
subject en niet in een object, maar in de transcendentie van het Dasein die hun

wederzijdse afhankelijkheid en betrokkenheid mogelijk maakt. Het gaat om het
midden tussen object en subjectieve ervaring van het object. Dit midden is er
pas terwijl de mens ergens op betrokken is. De mens grijpt vooruit naar de din-
gen en wordt tegelijk in die beweging op zichzelf teruggeworpen. In de dyna-
miek van die beweging bestaat het Daseini. In deze uitgaande beweging vindt
de mens een dimensie van zijn existentie die boven de dingen uitgaat en die het
diepere wezen van zijn eigen existentie blootlegt.1.

'

"...die Bedingungen der Maglichkeit der Er/bhru,ig uberhaupt sind zugleich Bedin-
gungen der Muglichkeit der Gegenstande der Erfahrung..." (Kritik der reinen Vernunft
A 158, B 197)
2 , ..Die Grundsatze des reinen Verstandes sind durch dasjenige moglich, was sie selbst
ermoglichen, durch das Wesen der Erfahrung. Das ist ein offenkundiger Zirkel, und
zwar ein notwendiger. Die Grunds:itze werden bewiesen im Ruckgang auf das, dessen
Hervorgang sie ermoglichen, weil diese Stitze nichts anderes ans Licht heben sollen als
diese Kreisgang selbst; denn diese macht das Wesen der Erfahrung aus." (FD, G.A. 41,
244)
3 66

Die Hauptschwierigkeit des Verstandnisses dieses Grundstuckes der 'Kritik der
reinen Vernunft' und des ganzen Werkes liegt darin, daB wir aus der alltbglichen oder
wissenschaftlichen Denkweise herkommen und in ihrer Haltung lesen. Wir sind entwe-
der auf das gerichtet, was vom Gegenstand selbst gesagt wird, oder auf das, was Ober
die Weise seiner Erfahrung erortert wird. Das Entscheidende ist aber, weder nur auf das
eine noch nur auf das andere, auch nicht nur auf beides zusammen zu achten, sondern
zu erkennen und zu wissen:

1. daB wir uns immer im Zwischen, zwischen Mensch und Ding bewegen
mussen;

2. daB dieses Zwischen nur ist, indem wir uns darin bewegen;
3. daB dieses Zwischen sich nicht wie ein Seil vom Ding zum Menschen

spannt, sondern daB dieses Zwischen als Vorgriff ilber das Ding hinausgreift und
ebenso hinter uns zuruck. Vor-griff ist Rtick-wurf." (0.c. 245)
4 6. ...Der Mensch ist als jener zu begreifen, der immer schon die Dinge Uberspringt, aber
so, daB dieses Oberspringen nur moglich ist, indem die Dinge begegnen und so gerade
sie selbst bleiben - indem sie uns selbst hinter uns selbst und unsere Oberflache zuruck-
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We zien hier dat Heidegger nog steeds de uitweg uit de gesloten circulariteit
naar een open circulariteit via Kant kan zoeken. Het gaat ook hier om het vin-
den van het centrum van de circulariteit van de filosofische beweging, en om
het onderzoeken van de oorspronkelijke openheid die in dit centrum te vinden

is. De problematiek is nog dezelfde als bij de vroege Heidegger. Je zou kunnen

zeggen dat Heidegger zijn hermeneutiek operationaliseert aan de hand van de
geschiedenis van de filosofie. Hij is in de geschiedenis van de filosofie op zoek
naar de blik op het geheel, in termen van Sei,1 und Zeit  'op de wereld', om niet
vanuit de ontkoppeling, de objectivering, maar juist vanuit de noodzakelijke
geynvolveerdheid van dit perspectief in het Dasein en van het Dasein in dit
perspectief, de weg naar een oorspronkelijke opvatting van het Dasein te vin-
den'.

Toch heeft de cirkel hier een filosofisch statuut dat hij in Sei,1 und Zeit nog
niet had. Weliswaar speelde de circulariteit in de hermeneutiek van het Dasein
een centrale rol, maar als het erom ging die circulariteit te expliciteren schrok
Heidegger daarvoor terug. Hij liet de problematiek van de circulariteit liever
aan de traditie om zich vervolgens daartegen teweer te kunnen stellen. Circula-
riteit, voor het bewijs terugvallen op hetgeen bewezen moet worden, heet in de
logica een petitio principii en maakt een bewijsgang ongeldigz. Dus is de oor-

spronkelijke logische betekenis van het 'vitiosus' in de circulus vitiosus: de
cirkel zou vermeden moeten worden. Welnu, in Sein und Zeit leert Heidegger
dat het Dasein in zijn diepste grond een structuur van zelfbetrokkenheid heeft
en de cirkel dus niet kAn vermijden. Wat Heidegger daar dus van zich af moet
houden is op de eerste plaats dat circulariteit vitiosus Zou Zijn : "De cirkel is
echter naar de meeste elementaire regels van de logica circulus vitiosus. [...]
Maar in deze cirke! een vitiosum zieii en uitkijken,iaar manieren oin hem te
vermijden, ja ook de cirkel sleclits als oitvolkonienheid 'ondergaan'. betekent
het verstaa,1 principieel misverstaan."3 Vervolgens echter valt ook de term
'cirkel' onder de bijl van de systematiek van Sein und Zeit. De cirkel zou beho-

schicken. In Kants Frage nach dem Ding wird eine Dimension eroffnet, die zwischen
dem Ding und dem Menschen liegt, die uber die Dinge hinaus- und hinter den Men-
schen zuruckreicht." (0.c. 246)
' Vgl. ook BzPh, G.A. 65,20: "Was klinftig und in Wahrheit Philosophie hei Ben darf,
hat als Erstes und Einziges dies zu leisten: erst den Ort des denkerischen Fragens der
wieder anfanglichen Frage wieder zu finden, d.h. zu grunden: das Da-sein C...)."
2 66Wissenschaftlicher Beweis darf nicht schon voraussetzen, was zu begrunden seine

Aufgabe ist." (SuZ, G.A. 2,202)
3 6Der Zirkel aber ist nach den elementarsten Regeln der Logik circulus vitiosus. [...]
Aber in diesem Zirkel ein vitiosum sehen und nach Wegen Ausschau halten, ihn zu
vermeiden, ja ihn auch nur als unver,neidliche Unvollkonimenheit 'empfinden', hei,Ilt
das Verstehen von Grund aus miDverstehen." CO.c. 202/3)
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ren tot de sfeer van de voorhandenheid en dus op het Dasein niet van toepas-
sing zijn: "De 'cirkel' in het verstaan behoort tot de structuur van de zin, welk
fenomeen in de existentiale constitutie van het Dasein, in het uitleggende ver-
staan verworteld is. Zijnde dat het als in-de-wereld-zijn om zijn zijn zelf gaat,
heeft een ontologische cirkelstructuur. Als men er echter rekening mee houdt
dat 'cirkel' ontologisch tot een zijnsaard van voorhandenheid behoort, zal men
het uberhaupt moeten vermijden met dit fenomeen ontologisch zo iets als
Dasein te karakteriseren."1

In de dertiger jaren komt Heidegger op zijn tegenzin tegen het beeld van de
cirkel terug. Hier wordt de cirkel voor hem wel tot een beeld dat hij zich toe
kan eigenen om de filosofie in haar grondbeweging te karakteriseren: "Terwijl
alle wetenschappelijk onderzoek, figuurlijk gesproken, steeds langs een lijn
gaat en daar verder kan gaan, waar ze eerder ophield, moet het denkende den-
ken voor iedere stap steeds van te voren de sprong in het geheel voltrekken en
zich verzamelen in het midden van een cirkel. 9,2

De circulariteit van de filosofie is dus oorspronkelijk in het wezen van de
filosofie verankerd en wel omdat de filosofie verankerd is in het Dasein. Alle
filosofie zal zich door deze structuur kenmerken, ook de filosofie van Heideg-
ger, en wel omdat juist Heidegger deze structuur expliciet maakt. Nogmaals:
het gaat er niet om aan de cirkel te ontsnappen maar er op de juiste wijze in te
komen. De onjuiste manier om in de cirkel terecht te komen, is om er in opge-
sloten te raken - wanneer de beweging van het denken zich afsluit in een totaal-
visie, een gesloten visie op het geheel: "De totale wereldbeschouwing moet zich
voor de opening van haar grond en de doorgronding van haar werkterrei,1 [das
Reich ihres Schaffens] afsluiten: d. w.z. haar werken kan nooit tot het wezen
geraken en tot het boven-zich-uit-werken worden, onidat de totale wereldbe-

schouwing daarmee ziclizelf zou i,ioeten betwijfelen:'  En dit probleem is geen

' "Der 'Zirkel' im Verstehen gehort zur Struktur des Sinnes, welches Phanomen in der
existenzialen Verfassung des Daseins, im auslegenden Verstehen verwurzelt ist. Seien-
des, dem es als In-der-Welt-sein um sein Sein selbst geht, hat eine ontologische Zirkel-
struktur. Man wird jedoch unter Beachtung, daB 'Zirkel' ontologisch einer Seinsart von
Vorhandenheit (Bestand) zugehort, Oberhaupt vermeiden mussen, mit diesem Phiino-
men ontologisch so etwas wie Dasein zu charakterisieren." (O.c. 204)
2 "Withrend alle wissenschaftliche Forschung, im Bilde gesprochen, stets einer Linie
entlang lauft und an der Stelle weitergehen kann, an der sie vorher authorte, muB das
denkerische Denken fur jeden Schritt jedesmal zuvor den Sprung in das Ganze voll-
ziehen und sich in die Mitte eines Kreises sammeln." (N-Er, G.A. 47, 14)
  "Die totale Weltanschauung mitjl sich der ErOffnung ihres Grundes und der Ergrun-
dung des Reiches ihres 'Scha#ens' verschlieflen: d.h. ilir Schaffen kann nie ins Wese,i
kommen und zum Ober-sich-hinaus-schajfen werden, weil die totale Weltanschauung
damit sich selbst in Frage stellen muBte." (BzPh, G.A. 65.40)
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probleem van de meer profane wereldbeschouwingen dat de hoge toren van de
filosofie niet aan zou gaan. De onmacht van het wereldbeschouwelijke om door
te dringen tot zijn eigen wortels is een filosofisch probleem. Het probleem is
hier niet zozeer het wereldbeschouwelijke, maar de totaliteits-aanspraak daar-
van. En die aanspraak is als mogelijkheid van de filosofie gegeven, en wel in
het tlieologisch aspect van haar vraagstelling: de filosofie vraagt immers naar
het zijnde in zijn gelieel. Daarin ligt al een totaliteits-aanspraak: "Heeft nu
echter niet ook de filosofie en zij voorop de aanspraak op 'het totale', temeer
als we haar bepalen als het weten van het zijnde in zijii geheeR Inderdaad, zo-
lang we denken in de vorm van de filosofie tot op heden (de metafysica) en we
deze in haar christelijke vormgeving (in de systematiek van het Duitse idealis-
me) nemen. Maar juist hier is de filosofie (modern) al op weg naar de 'wereld-
beschouwing'..."' Het Duitse idealisme wordt hier, net als in het vroege werk,
genoemd binnen de context van enerzijds de afgeslotenheid en anderzijds het
niet doordringen tot de oorsprong van deze afgeslotenheid. Maar wat hier van
het Duitse idealisme gezegd wordt geldt voor alle moderne filosofie, net zo
goed voor Hegel als voor Kant en Nietzsche: "Noch Nietzsche, noch enig den-
ker voor hem, ook en juist die denker niet die, voor Nietzsche, als eerste de ge-
schiedenis van de filosofie filosofisch ontdekte - Hegel - kwam bij de aan-
vankelijke aanvang..."2 Wat geldt dus voor Nietzsche (en Hegel) wel? "Het
wezenlijke blijft echter: terwijl Nietzsches denken terugbuigt naar de aanvang
sluit zich de cirkel; omdat hierbij echter niet de aanvankelijke aanvang maar de
reeds stilgezette aanvang zich laat gelden draait de cirkel vast in zijn niet meer
aanvankelijke verstarring. Dat wil zeggen: de zich zo sluitende cirkel geeft nu
geen mogelijkheid meer vrij voor het wezenlijke vragen van de leidvraag, de
metafysica, de behandeling van de leidvraag is aan haar eind gekomen.

„3

l„Hat nun aber nicht auch die Philosophie und sie allen voran den Anspruch auf 'das
Totale', vollends, wenn wir sie bestimmen als das Wissen vom Seienden als solchen int
Ganzen? In der Tat, solange wir in der Form der bisherigen Philosophie (der Metaphy-
sik) denken und diese in ihrer christlichen Auspragung (in der Systematik des deut-
schen Idealismus) nehmen. Aber hier gerade ist die Philosophie (neuzeitlich) schon auf
dem Wege zur 'Weltanschauung'..." (0.c. 41)
2 "Nietzsche und kein Denker vor ihm, auch und gerade jener nicht, der vor Nietzsche
erstmals die Geschichte der Philosophie philosophisch entdeckte - Hegel - kamen in
den anfanglichen Anfang..." (N-EWG, G.A. 44,230)
3 -Das Wesentliche aber bleibt: Indem Nietzsches metaphysisches Denken in den
Anfang zuruckschwingt, schlieBt sich der Kreis; indem aber hierbei nicht der anfling-
liche Anfang, sondern der bereits stillgestellte Anfang zur Geltung kommt, verflingt
sich der Kreis in seiner eigenen nicht mehr anfanglichen Erstarrung. Das will sagen: der
so sich schlieBende Kreis gibt jetzt keine Moglichkeit des wesentlichen Fragens der
Leitfrage mehr frei, die Metaphysik, die Leitfragenbehandlung, ist am Ende." (0.c.
231)
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En zo is onze eigen cirkel ook weer rond: we zijn weer terug bij het pro-
bleem van een filosofie die juist in haar circulariteit een Janus-kop heeft: De
circulariteit van de filosofie komt tot haar voltooiing in de moderne tijd, met
name in het Duitse idealisme en bij Nietzsche. Daar waar deze circulariteit van
de filosofie aan de dag treedt is haar afgeslotenheid maximaal. Tegelijk is daar
waar deze circulariteit aan de dag treedt de betrekking op het subject expliciet,
en pas vanuit de verdere ontwikkeling van deze betrokkenheid is een doorbraak
naar het fundament van alle filosofie in het Dasein mogelijk, en via het Dasein
naar het zijn. Wo die Gefalir ist. wachst das Rette,ide auch. Deze door Heideg-
ger gekoesterde strofe van Holderlin is hier bijzonder manifest aan het werk.

De filosofie wordt getekend door een ontotheologische structuur. Voorzover in
die ontotheologische structuur besloten ligt om een blik op het geheel te geven,

ligt er een hermeneutische cirkel in besloten. Deze cirkel is hier nog niet bin-
nengebracht in het theologisch moment van de ontotheologie zelf maar plakt er
als een implicatie tegenaan. De circulariteit wordt nog niet als element van de
ontotheologie zelf geexpliciteerd. Dat zal pas in 'Die onto-theo-logische Ver-
fassung der Metaphysik' gebeuren: in de causa sui. Vooralsnog komt de circu-
lariteit voort uit de betrokkenheid van de mens op het geheel. Pas vanuit die
betrokkenheid is duidelijk waarom 'het geheel van de zijnden' funderend is en
dus het theologisch moment van de filosofie in kan vullen.

De wijsgerige circulariteit is open of gesloten. Dat hangt af van de wijze
waarop de structuur is ingevuld. Wordt de structuur ingevuld vanuit het subject
dan is de structuur gesloten. Wordt het laatste referentiepunt gekozen in het
Dasein dan is de structuur open. De structuur als zodanig blijft dezelfde. Open-
heid of geslotenheid hangen af van de drager van het denken: is dit een drager
die het geheel van de werkelijkheid vanuit een representatie daarvan wil recu-
pereren, dan zal het denken een gesloten beweging doormaken. Laat het denken
zich opgaan in zijn verbondenheid aan de waarheid van het zijn, dan wordt de
circulaire verhouding van het denken tot het in het denken gedachte een open
verhouding.

Pas in de explicitering van de relatie van de ontotheologische structuur tot
het menselijk standpunt wordt de circulariteit en daarmee de openheid of geslo-
tenheid van die circulariteit van belang. Het gaat dan om het referentiepunt van
de filosofie en hoe dat ingevuld wordt. Daarbij is het de vraag: als we dit refe-

rentiepunt invullen met 'de waarheid van het zijn', of 'het Dasein', is het dan
nog mogelijk om het funderende moment in de filosofie als 0Eiov aan te dui-
den, of vervalt met deze invulling het goddelijke van de ontotheologie en bijge-
volg uiteindelijk het theologische? M.a.w., is vanuit een fundering in het Da-
sein uiteindelijk nog slechts ontologie, en niet meer de ontotheologie relevant?
Ik wil hieronder laten zien dat Heidegger minstens op 66n moment in zijn
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werkzaamheid tot een invulling van het 8Eiov is gekomen die in overeenstem-

ming is met een fundering van de filosofie in het Dasein.
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§5. De ontwikkeling van een wijsgerig godsbegrip uit de onto-
theologische structuur van het filosofische denken

De toegang tot dit filosofische godsbegrip vinden we in Heideggers bespreking
van Nietzsches leer van de 'ewige Wiederkehr des Gleichen'. Dat het bij de
'ewige Wiederkehr des Gleichen' niet gaat om een filosofisch probleem maar

om het wezen van de metafysica is hierboven al aangeduid. De 'ewige Wieder-
kehr des Gleichen' staat voor het tot voltooiing komen van de filosofie, in een
terugkeer op haar aanvang. Beeld van de eeuwige wederkeer is de slang. De

slang staat voor de werkelijkheid als geheel, niet als statisch geheel maar als
een in zichzelf ronddraaiende beweging van het worden: "Het leven niet als het
zich vastmakende en vastgemaakte, in zijn bestand zich verzekerende en geze-
kerde, maar het leven als slang - als het kringelende en slingerende en het zich
in zichzelf, in zijn eigen wezensring, terug- en steeds inrollende en in de ring
als ring steeds voortrollende, eeuwig wordende - het leven als slang, wier rust
slechts schijnbaar en alleen maar een aan zichzelf houden van een opsnellen en
opspringen is."' De cirkelende en draaiende beweging van het worden is eeu-

wig, maar is geen 'eeuwig gelijk blijven'. Het momentane is de instantie van de

eeuwigheid. Nietzsche schrijft: "Tegen de waarde van het eeuwig-gelijkblijven-
de (vgl. Spinoza's naYviteit, van Descartes net zo goed) de waarde van het kort-
ste en vergankelijkste, de verleidelijke schittering van goud op de buik van de
slang vita.

-2

De eetiwige beweging van het worden legt zich uiteindelijk bij Nietzsche
niet vast op een hoogste zijnde. Als ook bij Nietzsche een godsbegrip aan de
orde komt, en dat is volgens Heidegger zo, dan zal het in de lijn moeten staan
van het momentane, het zeldzame, van een oplichten van goud op de buik van
de slang van het leven. En deze rol speelt dit Nietzscheaanse godsbegrip ook bij
Heidegger: op zeker moment in Heideggers Nietzsche-interpretaties duikt het
op. Het is moeilijk om de juiste impact ervan vast te stellen. Van de andere kant

' "...das Leben nicht als das sich Festigende und Festgemachte, in seinem Bestand sich
Sichernde und Gesicherte, sondern das Leben als Schlange - als das sich Ringelnde und
Schlingende und in sich selbst, in den eigenen Wesensring, Zurtick- und stets sich
Einrollende und im Ring als Ring stets Fortrollende, ewig Werdende - das Leben als
Schlange, deren Ruhe nur scheinbar und nur das Ansichhalten eines Aufschnellens und
Aufspringens ist." (N-Er, G.A. 47, 125)
2 -Gegen den Wen des Ewig-Gleichbleibenden (vgl. Spinozas Naivitat, Descartes'
ebenfalls) den Wert des Kurzesten und Verganglichsten, das verfuhrerische Goldauf-
blitzen am Bauch der Schlange vim." (\Ville zur Macht. n. 511, geciteerd in N-EWG,
G.A. 44,62.)
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zijn de lijnen naar 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik' evi-
dent. Het laat zich ook weer niet als een incident terzijde stellen. Juist de zekere
God op wie je altijd terug kunt vallen laat zich ook terzijde stellen, schrijft Hei-
degger in het verband van 'Nietzsches godsbegrip'. De impact van Heideggers
interpretatie van dit godsbegrip laat zich dus slechts in het gebruik bewijzen.
Hier betekent dat vooral: in de uitleg van 'Die onto-theo-logische Verfassung
der Metaphysik'.

Ik begin met een citaat uit Nietzsches Jenseits von Gict und Base dat in Hei-
deggers interpretatie van doorslaggevend belang is:

"Wie zich, net als ik, met een of ander raadselachtig verlangen lang inge-
spannen heeft om het pessimisme in de diepte te denken en uit de half chris-
telijke, half Duitse engheid en eenvoud te verlossen, waarmee het pessimis-
me zich in deze eeuw uiteindelijk gepresenteerd heeft, namelijk in de vorm
van de filosofie van Schopenhauer; wie eens werkelijk met een Aziatisch en
boven-Aziatisch oog bij de wereld-ontkennendste van alle mogelijke denk-
wijzen binnengekeken en erop neergekeken heeft - aan gene zijde van goed
en kwaad, en niet meer, zoals Boeddha en Schopenhauer, in de ban en de
waan van de moraal -, die heeft misschien juist daardoor, zonder dat hij het
eigenlijk wilde, de ogen geopend voor het omgekeerde ideaal: voor het
ideaal van de overmoedigste levendigste en wereld-beamendste mens, die
niet alleen geleerd heeft uit te komen met datgene wat was en is, en het te

verdragen, maar die het, zoals bet was en is, opnieuw wil hebben, tot in alle
eeuwigheid, onverzadigbaar roepend: da capo, niet alleen tegen zichzelf
maar tegen het hele stuk en toneelspel, en niet alleen tegen een toneelspel,
maar in principe tot Degene, die juist dit toneelspel nodig heeft - en nodig

maakt - - Wat? En dit zou niet zijn - circulus vitiosus deus?-i

' N-EWG, G.A. 44.68 (citaat uit Jenseits von Glit und Bi)se. hoofdstuk 3, nr. 56):
"Wer, gleich mir, mit irgend einer ratselhaften Begierde sich lange darum bemuht hat,
den Pessimismus in die Tiefe zu denken und aus der halb christlichen, halb deutschen
Enge und Einfalt zu erlosen, mit der er sich diesem Jahrhundert zuletzt dargestellt hat,
namlich in Gestalt der Schopenhauerischen Philosophie; wer wirklich einmal mit einem
asiatischen und uberasiatischen Auge in die weltvemeinendste aller moglichen Denk-
weisen hinein und hinunter geblickt hat - jenseits von Gut und Bose, und nicht mehr,
wie Buddha und Schopenhauer, im Bann und Wahne der Moral -, der hat vielleicht
eben damit, ohne daB er es eigentlich wollte, sich die Augen fur das umgekehrte Ideal
aufgemacht: fur das Ideal des ubermatigsten, lebendigsten und weltbejahendsten Men-
schen, der sich nicht nur mit dem, was war und ist, abgefunden und vertragen gelernt
hat, sondern es. so wie es war und ist, wieder haben will, in alle Ewigkeit hinaus,
unersattlich da capo rufend, nicht nur zu sich, sondern zum ganzen Stucke und Schau-
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Heidegger: "We geloven onze ogen en oren niet: Circillus Vitiosus deus'! Circu-
lus: de cirkel en ring, dus de eeuwige wederkeer, en wel vitiosus; vitium: het
gebrek, het lijden, het vernielende; circulus, de ring, die ook dit vitium steeds
als noodzakelijk terugbrengt; deze weerspannige ring, circulus vitiosus is deus?
Zel f de God? De eeuwige wederkeer van hetzelfde, de grondtrek van het zijnde
in zijn geheel: de wereld. 'En rondom God wordt alles - hoe? Misschien tot
'wereld'? -" luidt de vraag in hetzelfde boek n. 150. Wereld en God dus hetzelf-
de?"'

Bij Heideggers interpretatie van de 'ewige Wiederkehr des Gleichen' keert
het probleem van het tweede hoofdstuk van deze studie, dat van de verhouding
tussen het Dasein en God, beide als fundering van de filosofie, terug. Het kos-
mologische wereldbegrip neemt de wereld als het geheel van de voorhanden
zijnden. Fundament van deze wereld is God als Schepper. Daartegenover stelt
Heidegger een existentieel wereldbegrip. De wereld als het geheel van de 'om-
te-betrekkingen' moet uiteindelijk begrepen worden vanuit de zorg van het
Dasein. Hier lezen we 'Wereld en God dus hetzelfde?' Het gaat mij hier niet
om Nietzsche maar om Heidegger. Hoe kan Heidegger wereld en God als het-

zelfde denken? Het aanknopingspunt vindt hij in een ander Nietzsche-citaat
waar hij hierboven al op toegespeeld heeft. Heidegger begint en besluit er zijn
interpretatie van de 'ewige Wiederkehr des Gleichen' mee. Het citaat bevat
naar Heideggers zeggen de leidende gedachte van het college:

'Rondom de held wordt alles tot tragedie,
rondom de halfgod wordt alles tot sater-spel;
en rondom God wordt alles - hoe?
misschien tot >wereld<? - ,2

spiele, und nicht nur zu einem Schauspiele, sondern im Grunde zu Dem, der gerade
dieses Schauspiel notig hat - und notig macht - - Wie? Und dies ware nicht - circulus
vitiosus deus?"

1 66

Wir trauen unseren Augen und Ohren nicht: circulus vitiosus deusl Circulus: der
Kreis und Ring, also die ewige Wiederkehr und zwar vitiosus; vitium: das Gebrechen,
das Leiden, das ZerstOrerische; circulus, der Ring, der auch dieses vitium immer als
notwendig wiederbringt; dieser widrige Ring, circulus vitiosus ist deus? Selbst der
Gott? Die ewige Wiederkehr des Gleichen, der Gesamtcharakter des Seienden im Gan-
zen: die Welt. "Und um Gott herum wird Alles - wie? Vielleicht zur 'Welt'? -" lautet
die Frage in derselben Schrift n. 150. (...) Welt und Gott somit dasselbe?" (O.c. 68/69)
1 "Um den Helden herum wird Alles zur Tragodie,
um den Halbgott herum Alles zum Satyrspiel;
und um Gott herum wird Alles - wie?
vielleicht zur >Welt<? -' (Jenseits von Gut und Base, nr. 150, geciteerd N-EWG, G.A.
44,1 + 233.)
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Cruciaal is hier het 'rondom': 'rondom God wordt alles - hoe? misschien tot

>wereld<?' Ik herinner hier aan het vroege werk: "Het omwille van, als primair
karakter van de wereld, dat betekent van de transcendentie, is het oerfenomeen
van grond uberhaupt. Omdat we zijn op de wijze van het transcenderende exis-
teren, op de wijze van het in-de-wereld-zijn, en dit tijdiging is, daarom vragen
we naar het waarom."' Ik heb er in het verband van het existentiele wereldbe-
grip van Heidegger, en van de samenhang van dit wereldbegrip met de waarom-

vraag, op gewezen dat er hier een nabijheid is aan wat traditioneel de theolo-
gisch-filosofische vraagstelling is, dat Heidegger zich echter precies daaraan
opponeert. Hier overweegt hij - vragend - de mogelijkheid deze tegenstelling
terug te draaien, in aansluiting op Nietzsche, met een invulling van het godsbe-

grip door Nietzsche die aansluit bij Heideggers wereldbegrip: God is mogelijk
'hetzelfde' als de wereld. Hij is dat als de God waar oni-hee,1 alles tot wereld
wordt. God is dus mogelijk hetzelfde als de wereld, en hij is dat als 'grond' van
de wereld.

Heidegger vindt de verbinding van zijn wereldbegrip met een theologische

fundering vAn de wereld, in een vraag van Nietzsche: 'Wereld en God dus het-
zelfde?' Hij trekt van daaruit een lijn naar voren, naar het allervroegste getui-
genis van Nietzsches filosofische zelfbewustzijn. De korte tekst Mein Leben die
Nietzsche op negentienjarige leeftijd schrijft (18 september 1863), sluit met de
volgende overweging: "En zo ontgroeit de mens aan alles wat hem eens om-
sloot; hij hoeft de boeien niet te breken. maar onvermoed, als een God het zo
geeft, vallen ze af; en waar is de ring, die hem uiteindelijk nog omvat? Is het de
wereld? Is het God?"2 In deze vragen van Nietzsche komt opnieuw de tegenstel-
ling tussen een fundering in en vanuit de wereld, en een fundering in en vanuit
God, op de helling. Heidegger: "...of deze ring de wereld of God is of geen van
beide of beide in de oorspronkelijke eenheid, de beantwoording van deze vra-
gen staat op 66n lijn met de uitleg van de leer van de 'ewige Wiederkehr des
Gleichen'.-3 In tegenstelling tot zijn vroegere werk voelt Heidegger zich hier

' "Das Um,villen, als primarer Charakter der Welt, d.h. der Transzendenz, ist das
Urpluinomen von Grund uberhaupt. Weil wir sind in der Weise des transzendierenden
Existierens, in der Weise des In-der-Welt-seins, und dieses Zeitigung ist, deshalb fragen
wir nach dem Warum." (MAL, G.A. 26,276)
2 "Und so entwachst der Mensch allem, was ihn einst umschlang; er braucht nicht die
Fesseln zu sprengen, sondern unvermutet, wenn ein Gott es gebeut, fallen sie ab; und
wo ist der Ring, der ihn endlich noch umfaBt? Ist es die Welt? Ist es Gott?" Geciteerd
door Heidegger in EWG, G.A. 44,8. Heidegger wijst erop dat deze tekst van de jonge
Nietzsche op zijn instigatie is uitgegeven.
3 46

...ob dieser Ring die Welt oder Gott ist oder keines von beiden oder beides in der
ursprunglichen Einheit, die Beantwortung dieser Fragen ist gleichbedeutend mit der
Auslegung der Lehre von der ewigen Wiederkunft des Gleichen." (O.c. 10)
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niet genoodzaakt de vraag ten gunste van de wereld en dus ten gunste van het
Dasein te beantwoorden. Dat heeft te maken met de bijzondere positie van
Nietzsche en het soort godsbegrip dat Nietzsche hier ontwikkelt. Het gods-
begrip dat hier bij Nietzsche aan de orde is, is niet het godsbegrip van de tradi-
tionele metafysica. De circulus vitiosits deus treedt op 'jenseits von Gut und
Base', d.w.z. aan gene zijde van de morele God, als welke Nietzsche de christe-
lijke God ziet. De teloorgang van het traditionele metafysische godsbegrip is bij
Nietzsche voorondersteld'. En juist daarom kan voor Heidegger een tegenstel-
ling tussen 'Nietzsches God' en zijn eigen wereldbegrip - beide als gestalte van
het geheel van waaruit en waarop toe de mens zijn werkelijkheid uitlegt en
ervaart, overbodig worden.'Nietzsches godsbegrip'  is een begrip dat Heidegger
in zijn denken kan integreren, dat - door de formuleringen van Nietzsche -
Heidegger in ieder geval voor de vraag stelt of zijn tegenstelling tussen een
fundering van de filosofie in het Dasein en een fundering van de filosofie in
God wei gehandhaafd kan worden.

God en wereld zijn mogelijk hetzelfde. Wat betekent dit? Omhelst Nietzsche
hier het pantheYsme en Heidegger in zijn voetspoor? Heidegger weet dat hij
Nietzsche in de nabijheid van het pantheYsme brengt: "Als het al pan-theYsme
was, zou hier ook eerst gevraagd moeten worden wat hier dan I[av, het geheel,
en 8864, God, betekent. In ieder geval staat hier een vraag !-2 Nu, we weten dat
Heideggers wereldbegrip een heel andere richting inslaat dan het totaal van alle
voorhanden zijnden. Maar hier gaat het godsbegrip in die nieuwe inhoudelijke
bepaling mee.

66De denker vraagt naar het zijnde in zijn geheel als zodanig, en daarmee
denkt hij met de eerste stap altijd al boven de wereld uit en zo tegelijk op haar
terug. Zijn denken gaat uit op datgene, waar ondwen een wereld tot wereld
wordt. En juist daar, waar dit 'waar-omheen' niet voortdurend en luid genoemd
maar in het innerlijkste vragen verzwegen wordt, is het het diepste en zuiverste
gedacht. Want het verzwegenste is het eigenlijk bewaarde en als het bewaardste
het meest nabije en werkelijkste.-1 Wat we hier zien is niet minder dan een

' Vgl. o.c. 69: "Der 'moralische' Gott, der christliche Gott ist tot; der 'Vater', zu dem
man sich rettet, die 'Personlichkeit: mit der man verhandelt und sich ausspricht; der
'Richter' mit dem man rechtet, der 'Belohner', durch den man sich for seine Tugenden
bezahlen liiBt, jener Gott, mit dem man seine 'Geschafte' macht. [...] Dieser 'moralisch'
gesehene Gott - und nur dieser - ist gemeint, wenn Nietzsche sagt: 'Gott ist tot'. "

Wenn es Pan-theismus ware, muBte auch erst gefragt werden. was hier J[av, das
Ganze, und 0£66, Gott. denn heiBt. In jedem Falle steht hier eine Frager' (lbidem)
10.c. 232/33: "Der Denker fragt nach dem Seienden im Ganzen als solchem, nach der
Welt als solcher, und damit denkt er immer mit dem ersten Schritt schon liber die Welt
hinaus und so zugleich auf sie zuruck. Er denkt hinaus auf jenes, worum herum eine
Welt zur Welt wird. Und gerade dort, wo dieses Worumherum nicht stlindig und laut
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totale omduiding van Nietzsches atheisme. Juist in die enkele aanduiding van
Nietzsche verraadt zich een theisme dat veel wezenlijker is en dieper graaft dan
de gebruikelijke theYstische filosofie. Juist hier komt de God in zijn eigenlijke
waarheid in de filosofie aan de orde: "Wat er voor het gewone verstand uitziet
als 'atheYsme' en er zo uit moet zien, is eigenlijk het tegendeel. En omgekeerd:
Wat zichzelf aanprijst als 'religiositeit' en verbondenheid met God, is mis-
schien zwendel. [...] Als ver-zwijgende (Er-schweigender) stoot de denker op
geheel eigen wijze door naar de rang van de dichter en blijft toch eeuwig van

hem gescheiden - net als de dichter van de denker.'
Voor Nietzsches godsbegrip is het verzwijgen wezenlijk. De goddelijkheid

van Nietzsches God wordt (mede) uitgemaakt door de schijn van atheysme die
om zijn filosofie heen hangt. De gedachte dringt zich op dat Heidegger zich
hier ten diepste met Nietzsche verwant voelt, waar hij ook de schijn van atheis-
me prefereert boven een aansluiting bij een traditionele theologisch gefundeer-
de filosofie. In de formuleringen die Heidegger aanhaalt komt het 'godsbegrip
van Nietzsche' slechts naar voren als een vraag. En juist daarin vinden Nietz-
sche en Heidegger elkaar: "De God is dus toch alleen maar een vraag? Zeker
wel 'alleen maar' een vraag, dus geen berekenbare gladde zekerheid. Inder-
daad; want hier keert voor ons de vraag terug of de God goddelijker is in de
vraag naar hem of dan, wanneer hij zeker is en als zekere God dan tussendoor
als het ware terzijde gesteld kan worden, om naar behoefte erbij gehaald te
worden. -2

En nu geloven wij onze ogen en oren niet. De tegenstelling tussen 'de
goddelijke God' en 'de zekerheids-god' is bekend uit 'Die onto-theo-logische
Verfassung der Metaphysik'. Maar de invulling die deze tegenstelling hier
krijgt laat zich uit 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik' niet
vermoeden. Hier gaat het om een tegenstelling tussen twee wijsgerige benade-

ringen van de God: de God wordt als zekerheid gesteld of verzwege,i. De zeker-

genannt, sondern im innersten Fragen verschwiegen wird, ist es am tiefsten und reinsten
gedacht. Denn das Verschwiegene ist das eigentlich Bewahrte und als das Bewahrteste
das Nachste und Wirklichste."
' "Was fur den gemeinen Verstand wie 'Atheismus' aussieht und so aussehen muB, ist
im Grunde das Gegenteil. Und Umgekehrt: Was als 'Religiositat' und Gottverbunden-
heit sich anpreist, ist vielleicht ein Schwindel. 1...] Als Er-schweigender rlickt der
Denker in seiner Art und seiner Weise in den Rang des Dichters und bleibt doch ewig
von ihm geschieden - wie der Dichter vom Denker." (0.c. 233)

Der Gott ist dann also doch nur eine Frage? Allerdings 'nur' eine Frage, also keine
errechenbare glatte GewiBheit. In der Tat; denn hier kommt fur uns die Frage noch
einmal, ob der Gott gottlicher ist in der Frage nach ihm oder dann, wenn er gewiB ist
und als gewisser dann ja zwischendurch gleichsam auf die Seite gestellt werden kann,
um nach bedarf herbeigeholt zu werden." (0.c. 71)
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heid van God verwijst onomstotelijk naar het godsbegrip van de moderniteit,
met name naar Descartes. en naar de achtergrond daarvan in de christelijke
theologie, waarvan heilszekerheid het kenmerk is'. Zekerheid is voor Descartes
het absolute ken-ideaal, en in dat streven naar zekerheid wordt God - onder de
hypothese dat hij een ,iiali,i genie zou kunnen zijn - terzijde gesteld. Historisch
is deze God die zeker is en zekerheid garandeert de causa sui. Daartegenover
stelt Heidegger hier een verzwijgen van de God, waarbij de goddelijke God in
de vorm van een vraag naar voren treedt.2

Daarmee kunnen we vermoeden dat we hier stuiten op een voorfase van de
gedachtegang van 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik'. Het
gaat hier net als daar om de vraag naar het wezen van het voorkomen van de
God in de filosofie. Het verband met de ontotheologische structuur van de
metafysica wordt hier door mij gelegd. Heidegger zelf geeft dat niet aan. Wei is
duidelijk dat het godsbegrip samenhangt met de circulariteit van de filosofie.
Het is net als de causa stii een God die de circulaire beweging tot zijn wezens-
bepaling heeft. Rondom de God wordt alles tot wereld. God is mogelijk hetzelf-
de als de wereld, en wei als datgene waarom (-heen) de wereld wordt - moge-
lijk is God de wereld, als 'grond' van de wereld. Hier vinden we opnieuw de
Suggestie die ook bij de vroege Heidegger in een enkele voetnoot aan de orde
kwam, en in Der Satz rom Grund aan Heideggers citaten van Silesius werd

' Vgl. N-Nih, G.A. 48, 164: "Das Neue der neuen Zeit gegenuber der mittelalterlichen,
christlichen besteht darin, daB der Mensch von sich aus und mit eigenem Vermogen
sich aufmacht, seines Menschseins inmitten des Seienden im Ganzen gewiB und sicher
zu werden. Gerade der wesentlich christliche Gedanke der HeilsgewiBheit wird uber-
nommen, aber das 'Heil' ist nicht die jenseitige ewige Seligkeit; der Weg dahin ist nicht
die Entselbstung. Das Heile und Gesunde wird ausschlieBlich in der freien Selbstent-

"

faltung aller schaffenden Vermogen des Menschen gesucht.
O.c. 182: "Jetzt [in de moderne tijd] heiBt Freisein, daB der Mensch an die Stelle der fur
alle Wahrheit maBgebenden HeilsgewiBheit eine solche GewiBheit setzt, kraft deren er,
und in der er sich seiner selbst gewiB wird als des Seienden, das dergestalt sich selbst
auf sich stellt."
Voor de toespitsing op Descartes, vgl. o.c. 186.
2 Dat deze gedachte van Heidegger niet een louter incident is laat een tekst uit  1959
zien. In taal en probleemstelling is de discussie met Nietzsche uit de dertiger jaren
bewaard gebleven: "Vergessen wir nicht zu fruh das Wort Nietzsches (...) aus dem Jahr
1886: 'Die Widerlegung Gottes - eigentlich ist nur der moralische Gott widerlegt.' Dies
sagt fur das sinnende Denken: Der Gott als Wert gedacht, und sei er der hochste, ist
kein Gott. Also ist Gott nicht tot. Denn seine Gottheit lebt. Sie ist sogar dem Denken
nliher als dem Glauben, wenn anders die Gottheit als Wesendes seine Herkunft aus der
Wahrheit des Seins empfangt und das Sein als ereignender Anfang Anderes 'ist' denn
Grund und Ursache des Seienden." (EdD, G.A. 13, 153/54)
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ontleend: dat met datgene wat Heidegger aanduidt als het zijn, als 'Grund' en
als X6yos, mogelijk iets goddelijks is bedoeld'.

Maar hoe moeten we deze suggestie interpreteren? Alles blijft in laatste in-
stantie gevraagd en niet gezegd. Komen we hier weer uit bij een theologische
implicatie van het verband tussen zijn en fundering? Moet Heideggers denken
dus ook, zo niet vooral, een 'ontotheologisch' denken genoemd worden? Het
goddelijke komt hier alleen aan de orde in verband met de uitleg van Nietz-
sches 'ewige Wiederkehr des Gleichen', en vooral: er worden vragen gesteld,
geen antwoorden gegeven. De bron is net zo onvast als in Der Satz vom Grund
toen aan de hand van Silesius over Mozart werd gesproken. Dat Heidegger er
zelf bij voortduring op wijst dat voor hem de filosofische godsvraag niet per
ongeluk maar opzettelijk verzwegen wordt maakt de zaak er niet eenvoudiger
op. In ieder geval weten we dit: In het werk van de dertigerjaren speelt naast of
achter de door Heidegger expliciet gestelde vragen, de vraag naar het zijnde en
de vraag naar de zin van zijn, nog een derde vraag: de vraag naar God. Deze
laatste vraag wordt vaker verzwegen dan gesteld en uiteindelijk ook niet beant-
woord. En toch: vanuit de basisintunies van waaruit Heidegger werkt, het be-
lang dat hij aan het vragen als zodanig hecht, zouden we op grond daarvan
moeten denken: dat deze laatste vraag voor hem de belangrijkste was?

' Zie boven, hoofdstuk 2, §1.
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§6. Conclusies

Tenslotte vat ik hier kort de resultaten van dit vierde hoofdstuk samen:

a) Heidegger vat de geschiedenis van de filosofie op als een geschiedenis van
antwoorden op de vraag naar het zijnde. Die geschiedenis heeft met de terug-
voering van alle zijnden op de vrager zelf, op het subject, haar eigen cirkel
rondgetrokken en haar oorspronkelijke mogelijkheden opgebruikt. Dat voltrekt
zich bij Hegel en bij Nietzsche. De aanwijzing van de hermeneutische circulari-
teit verliest hier zijn formele karakter. Deze circulariteit wordt concreet zicht-
baar in de wijze waarop het subject in de filosofie uiteindelijk de plaats krijgt
toebedeeld die het iii de aanva,ig al innam: als maat van alle werkelijkheid,
hotiio lizensura. De vraag naar het zijnde, de filosofische leidvraag, is daarmee
tot beantwoording gekomen: zijnde is wat object is voor een subject, dan wel,
zijnde is wat onder de wil van het subject tot stand komt. De enige mogelijk-
heid die de filosofie overblijft om nog verder te kunnen is om tot een oorspron-
kelijker vraagstelling door te dringen: om de antwoorden op de vraag naar het
zijnde vanuit de oorspronkelijker vraag naar het zijn te hernemen.

b) Tegen de achtergrond van deze discussie met de geschiedenis van de filoso-
fie is Heideggers denken over het wijsgerig godsbegrip op drift. Vier relevante

godsbegrippen kunnen hier onderscheiden worden:
1) Zoals in zijn vroege werk onderscheidt Heidegger ook nu nog een causaal

godsbegrip dat van de eigenlijke vraagstelling afhoudt, zowel van de theologi-
sche als van de filosofische vraagstelling. Dit geldt in deze fase ook voor het
causa-Sui-begrip. Heidegger kent aan het Callsa-Sui-begrip nog geen aparte

systematische plaats toe.
2) Daarnaast staat Heideggers concept van ontotheologie, d.w.z. het inzicht dat
een theologisch moment een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van Alle filosofie:
voorzover ontologie is de filosofie ook theologie. Heidegger bedoelt hiermee
dat de ontologische vraag uit haar eigen aard een funderingsmoment met zich
meebrengt. Dit theologisch moment van de filosofie valt niet samen met het
traditionele filosofische godsbegrip. In zijn later werk zal het traditionele gods-
begrip in dit theologisch moment van de metafysica geYmpliceerd zijn. Die
synthese is hier nog niet tot stand gekomen. Het immanente filosofische theo-
logiebegrip komt hier, nog in tegenstelling tot het traditionele godsbegrip, wel
tegemoet aan de ontologische vraagstelling. Het is geent op de hermeneutiek
van het Dasein. Fundering betekent hier niet fundering in een eerste oorzaak
maar in de waarheid van het zijn, een waarheid van het zijn die in het Dasein en
zijn blik op het geheel van de zijnden gefundeerd is. Het theologisch moment
van de filosofie wordt nog zo breed genomen dat het ook Heideggers eigen
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denken kan betreffen. Ook Heideggers eigen denken vraagt naar de waarheid
van het zijn als fundament (Grund) en kent zo een theologisch moment.
3) Uit dit theologisch moment van de filosofie kan zich een godsbegrip
ontwikkelen. Heidegger komt dit godsbegrip op het spoor bij de uitleg van
Nietzsches ewige Wiederkelir des Glekhen. Hier komt een godsbegrip aan de
orde dat enerzijds gelijkenis vertoont met het causa-sui-begrip bij de late Hei-
degger, maar dat anderzijds in verband gebracht kan worden met het hermeneu-
tische wereldbegrip. Dit godsbegrip valt voor Heidegger nfet samen met het
traditionele wijsgerige godsbegrip. Nietzsches thema 'de dood van God' is
voorondersteld. Het staat in samenhang met het thema 'zijn en fundering', het
thema dat Heidegger in 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik'
zal aanwijzen als de kern van alle filosofische theologie, ook van die van de
traditie.

We kunnen zien dat aan 'Die ontotheologische Verfassung der Metaphysik'
een fase voorafgaat waarin er geen duidelijke scheidslijn bestaat tussen onto-
theologie en een zijnsdenken dat tot een oorspronkelijker vraagstelling zou
doordringen. 'Ontotheologie' is minstens in zijn herkomst niet een kritiek 6p
maar een analyse vAn de grondstructuren van de filosofie, een analyse die maar
in relatie tot de zijnsvraag mogelijk is. Het met de ontotheologische structuur
van de metafysica samenhangende godsbegrip hoort hier bij de 'verzwegen'
goddelijke God van 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik', maar
draagt toch een aantal kenmerken van de God als causa sui. In het later werk
heeft Heidegger dit godsbegrip kennelijk teruggegeven aan de traditie. Het lijkt
daardoor vooral terug te verwijzen naar historisch voorhanden filosofische
antwoorden op de godsvraag, die door Heidegger in andere en eerdere teksten
bekritiseerd worden - causale filosofische godsbegrippen. De studie van het
vroegere werk laat echter ook een andere achtergrond van dit thema in zijn
filosofie zien.

Voor het slothoofdstuk houden we dus de volgende vragen over:
Ten eerste: wat betekent de samenhang tussen Heideggers invulling van het

causa-sui-begrip en zijn eigen denkbewegingen voor de historische verwijzing
die in Heideggers analyse van 'Die onto-theo-logische Verfassung der Meta-
physik' ligt? In welke zin betrekt Heidegger zich wel, en in welke zin niet op
wat traditioneel als de wijsgerige godsvraag verstaan werd? Wat is precies de
relatie tussen een traditioneel oorzakelijk godsbegrip en Heideggers begrip van
de God als Catisa sui? Hoe verhoudt zich Heideggers causa-sui-begrip tot de
godsbewijzen, met name tot het ontologisch godsbewijs waar het causa-siti-
begrip oorspronkelijk thuishoort?
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Ten tweede: wat betekent die samenhang voor het geheel van Heideggers
oeuvre? Is Sein und Zeit ontotheologie of is de ontotheologie een product van
een hermeneutische lezing van de filosofie? Is het Dasein van Sein und Zeit €En
van de gestalten waaronder het theologisch moment van de ontotheologie
manifest is geworden, behoort het Dasein tot het domein van de God als causa

sui, of is de causa sui in het Dasein gefundeerd?
Ten derde en tenslotte de oogst: welk inzicht heeft Heidegger bijgedragen

aan de discussie rond de wijsgerige godsvraag en wat valt buiten zijn perspec-
tief?
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Hoofdstuk 5

Ik recapituleer de hoofdlijn van het onderzoek:
In hoofdstuk 2 hebben we gezien hoe de traditionele wijsgerige fundering

door Heidegger 'gedestrueerd' wordt. Het causaliteitsprincipe verwijst uitein-
delijk niet primair naar een bepaalde ontische orde, naar een ordening in de
werkelijkheid, maar is primair een vulgaire variant van het rationaliteitsprinci-
pe. Wanneer we de ratio echter losmaken uit haar causale interpretatie valt ook
de noodzaak haar theologisch te interpreteren weg. De geschiedenis van de
filosofie heeft de wijsgerige fundering uit haar causale interpretatie bevrijd, van
haar theologische impact ontdaan, en zo gevoerd naar een pitur rationale uitleg,
een uitleg uit reine Ver,tunft. Historisch trekt Heidegger hier een lijn van Leib-
niz naar Kant. Alle causaliteit, inclusief een door het causale denken voortge-
bracht godsbegrip, moet begrepen worden vanuit de rationaliteit, vanuit de ratio
die causaal denkt. Het is niet Heidegger die dit verzint, het gaat hier om de
zogenaamde kritische wending van het moderne denken. Heidegger onder-
schrijft deze wending echter voor zover hij geen pogingen onderneemt om het
causale godsbegrip tegen deze oplossing in het denkende subject te verdedigen.
Zonder de toespitsing van de filosofische vraagstelling op het denkende subject
blijft ook Heideggers doorbraak naar het 'denken van het zijn' zonder bodem.

Hiermee schijnt het laatste gezegd te zijn over een theologische fundering
van de filosofie. Immers, een fundering in het subject is een a-therstische fun-
dering van de filosofie. We hebben echter gezien dat Heidegger filosofische
fundering Oberhaupt, dus met inbegrip van een fundering in het subject, samen-
vatin een filosofisch godsbegrip, het causa-sui-begrip. De fundering van de

filosofie in de re i,ze Vernunft heeft dus kennelijk toch weer een theologische
betekenis. Historisch is dit de stap van Kant naar Hegel: het subject blijkt als
laatste filosofische grond toch weer 'God' te zijn. Alle wijsgerige fundering
van de filosofie is uitdrukking van de ontotheologische structuur van de meta-
fysica, die de samenhang van de vraag naar het zijn met een teruggang op
zijnde aanduidt. De onderliggende noodzakelijkheid van deze teruggang wordt
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gevonden in het feit dat het zijn ons gegeven is als X6yos, in een leidende zin,
in taal, in een samenvattend geheel. Ik heb gewezen op aanduidingen dat ook
hier niet iedere theologische implicatie is verdwenen, dat ook hier de suggestie
van een betrokkenheid op de godsvraag aanwezig blijft.

Vervolgens ben ik vanuit deze probleemstelling van de late Heidegger
teruggegaan naar de vroege Heidegger. Ik heb het probleem van 'de God van de
filosofie' als Caltja Sui niet teruggevonden in Heideggers vroege behandeling
van de wijsgerige godsvraag maar in de wijsgerige fundering in het Dasein. De
zijnsvraag wordt ontwikkeld vanuit en gericht op degene die het zijn maar kan
verstaan, het Dasein. Het Dasein is het zijnde dat het eerst-laatste fundament is
van alle filosofie. Heidegger begrijpt alle filosofische fundering vanuit de
vrijheid van het Dasein. De vraag naar fundering voert niet van het Dasein af
naar een fundament waarop het kan rusten, maar naar het Dasein zelf dat het
altijd al ergens om gaat.

Met de manier waarop Heidegger in zijn vroege werk het Dasein in de
filosofie centraal stelt, plaatst hij zich in continuTteit met de subjectsfilosofie,
en met name ook in continuYteit met wat hij in zijn later werk aanduidt als
'ontotheologie': het feit dat het zijn verstaan wordt vanuit het zijnde, dat als
funderend en gefundeerd tegelijk opgevat wordt, als zelf-funderend dus, als
Cau.wa Swi. Het heeft er alle schijn van dat Heideggers latere analyse van de

metafysica als ontotheologie, en de uiteindelijke fundering van de ontotheolo-
gie in de causa sui, gemodelleerd is naar zijn eigen hermeneutiek. Dit heeft
zowel consequenties voor de interpretatie van de hermeneutiek als voor het
thema ontotheologie. Interpreteren we de hermeneutiek vanuit het thema onto-
theologie, dan moeten we constateren dat Heidegger naar de maat van zijn
eigen analyse van de metafysica, prototype is van een 'ontotheoloog', dat de
ontotheologische constitutie van de metafysica bij uitstek in Sei,1 und Zeit lot
uitdrukking komt. Een vreemd fenomeen, zeker zolang we het thema ontotheo-
logie lezen als een 'kritiek op de metafysica'. We kunnen op deze manier
Heidegger zijn wapenen tegen zichzelf laten richten, maar voorlopig is het nog
helemaal niet duidelijk of het hier wel om wapenen gaat. Eerder lijkt mij de
omgekeerde beweging zinvol: vanuit de hermeneutiek van het Dasein bezien,
verliest Heideggers latere spreken van ontotheologie het karakter van kritiek op
een aan zijn denken extrinsiek fenomeen. Het gaat eerder om een voortzetting
van wat in zijn vroege werk 'fundamentaal-ontologie' heette, een onderzoek
naar de fundamenten van alle ontologie. 'Onto-theo-logie' is dan niets anders
dan een vertaling van 'fwidamentaal-ontologie', het fundamentele is nu ver-
taald als het theologische, het funderende moment is aangewezen als een god-

delijk fundament. Ik heb gewezen op een voetnoot bij de vroege Heidegger die
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de weg naar deze gedachte al openstelt: dat 'het zijn als grond' een toegang is
tot een oorspronkelijke filosofische vraag naar het heilige'. Dertig jaar later
vinden we vergelijkbare aanduidingen bij Heidegger. In Der Satz vont Grund,
waar hij via het rationaliteitsbeginsel het zijn als 'grond' thematiseert, lijkt
Heidegger daarmee aan te willen leunen tegen het godsbegrip van de mystiek:
Maar nergens werkt Heidegger een dergelijke positieve betrokkenheid op de
godsvraag expliciet uit. Steeds waar de godsvraag opduikt, beklemtoont Hei-
degger het belang van het verzwijgen. De aanduidingen van een latente gods-
vraag zijn echter duidelijk genoeg.

In het werk van de dertiger jaren heb ik nog extra argumenten gevonden om
het theologische moment van de ontotheologie te interpreteren vanuit Heideg-
gers eigen denken. Ten eerste ontwikkelt Heidegger in zijn Schelling-commen-
taar het thema ontotheologie in relatie tot de filosofische grondvraag, de vraag
naar de waarheid van het zijn. Het theologisch moment behoort tot de filosofie
als zodanig: "Het vragen van de filosofie is altijd en op zichzelf allebei, onto-
logisch en theo-logisch, in (de) zeer brede zin. Filosofie is ontotlieologie. Hoe
oorspronkelijker ze allebei ineen is, des te eigenlijker is ze filosofie."1 Het
theologische moment van de filosofie omschrijft Heidegger als de vraag naar
het zijn van de waarheid en als de vraag naar het zijnde in zijn geheel. De
verbinding tussen beide moet begrepen worden vanuit het Dasein. Het zijnde in
zijn geheel is nooit los gegeven van het perspectief op dat geheel, vanuit de
positie van de mens, die zo het 'Da' van het Dasein uitmaakt. Omgekeerd wordt
de positie van de mens vanuit een optiek op het geheel bepaald. In de circulari-
teit van deze verhouding komt de waarheid van het zijn 'tot stand', wordt het
zijn 'gefundeerd' in het Dasein en het Dasein gefundeerd in het zijn4

Vervolgens heb ik laten zien hoe Heidegger aan de hand van Nietzsche een
godsbegrip ontwikkelt dat in overeenstemming is met zijn hermeneutiek, en in
overeenstemming is met een oorspronkelijke ontwikkeling van de zijnsvraag5.
De tegenstelling die in het vroege werk bestaat tussen een fundering van de
filosofie in het Dasein en een theologische fundering van de filosofie wordt
overwonnen. In dit godsbegrip kunnen we een vooraankondiging zien van de

' Hoofdstuk 3, §4c.
z Hoofdstuk  2,  § ld.
' "Das Fragen der Philosophie ist immer und in sich beides, onto-logisch und theo-
logisch, im ganz weiten Sinne. Philosophie ist Ontotheologie. Je ursprunglicher sie
beides in einem ist, um so eigentlicher ist sie Philosophie." (SWF, G.A. 42,88) Zie
voor de uitwerking hoofdstuk 4, §4a.
4 Zie met name hoofdstuk 4, §4c.
' Hoofdstuk 4, §5.
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problematiek van 'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik'.  De
goddelijke God die Heidegger daar zocht blijkt nu mogelijk niet op een on-
filosofisch, zuiver religieus godsbegrip te duiden, maar op een oorspronkelijker
filosofisch godsbegrip. Voor Heidegger is het wezenlijk dat de filosofie zich
ten aanzien van deze thematiek met de grootste terughoudendheid opstelt:
vragend en zwijgend. Inspiratie is voor hem niet de filosofie die geprobeerd
heeft God te bewijzen, maar juist Nietzsche, wiens filosofie altijd voor atheYs-
tisch is doorgegaan. We vinden hier extra argumenten om de aanduidingen van
een 'latente' godsvraag bij Heidegger zeer serieus te nemen.

De mogelijke toegang tot een positief begrip van ontotheologie en tot een
godsgedachte bij Heidegger wordt mijns inziens niet teniet gedaan doordat het
zou gaan om incidenten waarin Heidegger zich laat meevoeren door zijn
enthousiasme, bijvoorbeeld voor Schelling of Silesius. Vooralsnog is het niet
duidelijk dat de meer kritische en afstandelijke teksten ten aanzien van de
godsvraag de voorrang zouden hebben op teksten die eerder blijk geven van een
affiniteit.

Over de ontotheologie heb ik twee langere teksten van Heidegger besproken,
die beide een ander accent zetten. In het Schelling-commentaar is ontotheologie
een implicatie van de zijnsvraag zelf. In 'Die onto-theo-logische Verfassung der
Metaphysik' hoort ontotheologie bij de metafysica, echter wel op grond van de
aard van de zijnsvraag zelf. Het gaat hier niet om een radicale tegenstelling,
maar eerder om een verschuiving van accent. In de inleiding bij 'Was ist Meta-
physik' slaat Heidegger echter een werkelijk andere toon aan: hier wordt het
ontotheologische wezen van de metafysica gekoppeld aan 'het uitgesloten zijn
van de ervaring van het zijn''. Hoewel het hier niet gaat om een intensieve
uitwerking van het thema, maar eerder om een terzijde in de tekst, is dit toch
het beeld dat in de Heidegger-receptie beklijft: het beeld van een duidelijke
oppositie tussen zijnsdenken en ontotheologie. Ik meen niet alleen te hebben
laten zien dat die oppositie niet eenduidig is, maar dat die interpretatie boven-
dien in tegenspraak is met belangrijke teksten over dit thema.

Om Heideggers verhouding tot de ontotheologie preciezer te bespreken zal ik
nu ingaan op de vele wijzen waarop een filosofisch begrip van God bij Heideg-
ger aan de orde gesteld wordt. Hoe verhouden zich de causa sui, het steeds
afgewezen causale begrip van God uit de traditie, het theologisch moment van
de ontotheologie en het mogelijke verzwegen theologische motief van Heideg-
ger zelf tot elkaar? Wanneer en in welke zin is er bij Heidegger sprake van een

' 'Einleitung zu Was ist Metaphysik?', WEG, G.A. 9,379. Zie hoofdstuk 4, §4a.
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kritiek op een theologische fundering van de filosofie en wanneer niet? En
waarin berusten deze verschillen in waardering? Ik neem voor mijn slotconclu-
sies drie stappen: Ten eerste zal ik proberen enige orde aan te brengen in de
diverse filosofische godsbegrippen die bij Heidegger voorkomen (§1). Vervol-
gens zal ik deze verschillende begrippen en de waarderingen die daarmee

samenhangen interpreteren (§2). Tenslotte zal ik proberen Heidegger met een
zacht lijntje binnen te voeren in een historische samenhang waarbinnen hij niet
altijd gezien wil worden (§3).



334

§1. Godsbegrippen en periodes

In het causale wijsgerige godsbegrip wordt de filosofie teruggebracht op een
fundament dat voor Heidegger op geen enkele manier ultiem mag heten. Funda-
menteler is de fundering in het subject, vervolgens de fundering in het Dasein
en tenslotte de fundering in het zijn. Het causale godsbegrip staat in de samen-

hang van God-wereld-mens, een samenhang die als zodanig nog een wijsgerige
fundering nodig heeft. Van het causale godsbegrip kan veilig gezegd worden
dat Heidegger hierover niet dan met grote distantie spreekt. Onder deze afwij-
zing valt zijn kritiek op een vertaling van de scheppingstheologie in termen van
causaliteit, de vermenging van geloofsvragen met de filosofie, en van het niet
doordringen van een theologisch gefundeerde filosofie tot een eigenlijke onto-
logische vraagstelling. En soms lijkt het zo te zijn dat Heidegger precies d6ze
theologische fundering bedoelt wanneer hij spreekt over de metafysica als
ontotheologie. Maar bij nader toezien blijkt het in de teksten waarin hij dit
concept ontwikkelt om iets anders te gaan, namelijk een wijsgerige fundering
Liberhaupt, met abstractie van het fundament waarin gefundeerd wordt. Deze
fundering is eigen aan het filosofisch denken als zodanig en behoort dus w61
oorspronkelijk tot de ontologische vraagstelling: daarom is de metafysica
ontotheologie. Vervolgens - om de verwarring totaal te maken - spreekt Hei-
degger ook nog over een filosofische fundering in 'God' die geheel met de
filosofische fundering in het zijn samenvalt, en dus op geen enkele manier meer
extrinsiek is aan Heideggers denken. De kern van het probleem van een goede
interpretatie, als het gaat om Heideggers waardering en analyse van het filoso-
fisch godsbegrip, is dus dat er verschillende godsbegrippen door elkaar lopen.
Ik wil de verhouding tussen deze godsbegrippen hier verduidelijken door ze te
verdelen over verschillende niveaus van filosofische vraagstelling. Ik onder-
scheid hier drie niveaus:

Niveau  1.

Heidegger geeft een analyse van het wijsgerig godsbegrip zoals dat binnen
de geschiedenis van de filosofie gefunctioneerd heeft.

Niveau 2.

Heidegger geeft een analyse van de motieven die aan het voorkomen van
uberhaupt een godsbegrip in de filosofie ten grondslag liggen.

Niveau 3:
Heidegger geeft een analyse van de motieven die aan de filosofie als zoda-
nig ten grondslag liggen - zoekt naar de oorsprong van alle filosofie.
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Vervolgens kunnen we de verschillende godsbegrippen uit de drie periodes van
Heideggers werk, zoals ik die in deze studie onderscheiden heb, verdelen over
deze niveaus. In zijn vroeger werk is alleen op het eerste niveau een wijsgerig
godsbegrip in het geding. Het tweede niveau wordt ingevuld vanuit het Dasein.
In de hermeneutiek van het Dasein worden de motieven gevonden die leiden tot
de vorn,ing van een filosofisch godsbegrip. Niet het Dasein moet begrepen wor-
den vanuit een goddelijke eerste oorzaak, maar omgekeerd moet het begrip van
God als eerste oorzaak begrepen worden vanuit het Dasein, en wel vanuit zijn
neiging alle dingen als voorhanden dingen te begrijpen. Het wijsgerig godsbe-

grip valt onder de noemer 'ontologie van de voorhandenheid'. Het derde niveau

vult Heidegger in met 'de zin van zijn', zoals die in het zijnsverstaan van het
Dasein aan het licht komt. Heidegger opponeert deze fundering van de filosofie
aan een theologische fundering.

In de middenperiode wordt het eerste niveau nadrukkelijker ingevuld met
het wijsgerig godsbegrip als een calisaal godsbegrip. God is in de filosofische
traditie primair oorzaak. Heideggers strijd met het traditionele filosofische
godsbegrip heeft zich in deze periode nog geradicaliseerd. Tussen het eerste
niveau van de vraagstelling, het causale begrip van God in de traditie, en het
tweede en derde niveau, het nadenken over de onderliggende motieven die de
filosofie leiden, gaapt een diepe kloof. Niet alleen dringt het causale godsbegrip
niet tot een eigenlijk begrip van de filosofische theologie door, het geeft Hei-
degger bovendien ook verder geen aanleiding voor reflectie. Heidegger zoekt
andere ingangen tot een eigenlijke filosofische vraagstelling. zowel ten aanzien
van het thema 'God' als ten aanzien van de filosofie als zodanig: het subject. de
wil, de vraag naar de eerste en de andere aanvang van de filosofie. Het thema
'onto-theo-logie' blijkt niet primair betrokken op het traditionele filosofische
godsbegrip, op de vraagstelling van het eerste niveau dus. Eerder beweegt het
zich tussen het tweede en derde niveau. Het begint bij de vraag naar het 'waar-
om' van een theologische fundering van de filosofie, en stoot van daaruit door
naar de waarheid van het zijn zelf.

Bij de late Heidegger is op alle drie de niveaus een filosofisch godsbegrip in
het geding. Op het eerste niveau, dat van de filosofische traditie, gaat het om de
catisa pri,ila dan wel de ulti,na ratio. Op het tweede niveau staat nu het
theologische moment van de ontotheologie, samengevat in de causa sui. Op het
derde niveau staat het zijn als X67O6. Heidegger geeft aanduidingen dat ook dit
zijnsdenken zijn God heeft, en wel nog steeds in samenhang met de thematiek

'zijn en fundering'.
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Als ik de drie niveaus van filosofische ondervraging met de bijbehorende
funderingen, verdeeld over drie periodes, in schema breng, ontstaat het volgen-
de beeld:

Periode 1 Periode 2 Periode 3

Niveau 1 God als hoogste God als oorzaak God als causa prima tn
zijnde, als 'Maker' ultima ratio

Niveau 2 De hermeneutiek Het theologisch Het theologisch moment
van het Dasein moment van de onto- van de ontotheologie:

theologie: het zijnde de causa sui
in zijn geheel

Niveau 3 De zin van zijn De waarheid van het Het zijn als X6706
zij n

Wanneer Heidegger gelezen wordt als iemand die een kritiek op een wijsge-
rige theologie gegeven heeft, dan is die lezing slechts gerechtvaardigd voorzo-
ver we ons bewegen op het eerste niveau. Daar is in alle drie de periodes sprake
van een kritiek, in die zin dat volgens Heidegger het traditionele wijsgerige
godsbegrip, God als hoogste zijnde, als oorzaak of als ratio, noch toekomt aan
de taak van de geloofstheologie, noch aan de eigenlijke filosofische vraagstel-
ling, die in tegendeel belemmert. Dit is een constante in Heideggers denken.
Het theologisch moment van de ontotheologie valt echter niet samen met deze
traditionele filosofische fundering. Waar Heidegger het heeft over ontotheolo-
gie gaat het niet om het filosofische godsbegrip van de traditie, maar om een
onderzoek naar de mogelijkheidsvoorwaarden van iedere wijsgerige fundering,
het filosofische godsbegrip inbegrepen. De verhouding van het denken tot het
zijn levert een funderingsmoment op. In het vroege werk vinden we de analyse
van dit gegeven in de hermeneutiek van het Dasein. Later gebruikt Heidegger
hiervoor de formule 'ontotheologie'. In 'Die onto-theo-logische Verfassung der
Metaphysik' vult Heidegger het theologisch moment van de ontotheologie in
met de causa sui.

Op het derde niveau zijn we bij Heidegger zelf, zijn denken van de zin of
waarheid van het zijn. Hier kitn een filosofisch godsbegrip in het geding zijn.
Van een afwijzing is hier uberhaupt geen sprake, wel echter van een reserve,
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van het gevoel dat het noodzakelijk is hier zeer terughoudend te spreken, dan
wel een productief zwijgen in acht te nemen.
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§2. Interpretatie

Hoe moeten we nu Heideggers analyse van het filosofische godsbegrip waarde-
ren? Heidegger is zeer uitgesproken in de gedachte dat die begrippen van God
die bi,t,ze,1 de traditie van de filosofie ontwikkeld zijn - in het schema op het
eerste niveau - tekort schieten. Dat is een stelling die hij in zijn vroege werk
inneemt en waar hij nooit op terug komt. Hij argumenteert echter tamelijk
summier. Voor de vroege Heidegger geldt: het traditionele filosofische godsbe-
grip beschouwt God vanuit een ontologie die afgeleid is van de voorhandenheid
van het zijnde. Voor al het denken dat uitgaat van de voorhanden zijnden als
model van wat 'zijn' betekent, geldt: een dergelijk denken is eigenlijk niet tot
filosofie in staat, is niet in staat om het Dasein te denken, niet om het zijn te
denken en niet om God te denken. Heidegger destrueert deze ontologie van de
voorhandenheid op zoek naar een oorspronkelijker denken van het zijn, dat
voorwaarde is voor een eigenlijkere filosofie. Daarbij is de godsvraag echter
een thema dat zich als zodanig aan het denken schijnt te onttrekken. Vanuit zijn
eigen vraagstelling eigent Heidegger zich traditionele thema's opnieuw toe: de
vraag naar het zijnde en de vraag naar de mens. Maar de vraag naar God keert
niet expliciet als filosofische vraag in het onderzoek terug. Ik denk dat Heideg-
ger pretendeert dat dit altijd zo gebleven is. Dat hij blijvend de vraag naar God
aan het geloof en (later) aan de dichters heeft overgelaten. Dat betekent dat we
bij Heidegger niet een uitgebreide en intensieve lezing van wijsgerige teksten
over God kunnen vinden, zoals hij wel intensief gezocht heeft naar de wijze
waarop in de geschiedenis van de filosofie de mens en het zijnde begrepen zijn.
Noch het thema 'God' als zodanig, noch meer specifiek de godsbewijzen van
de geschiedenis van de filosofie worden diepgaand besproken. Daardoor blij-
ven Heideggers stellige uitspraken over het tekortschieten van de filosofische
theologie iets onbevredigends houden. Terwijl Heideggers bezwaar tegen de
'voorhandenheid' als filosofisch uitgangspunt nog goed uitgebouwd is, maakt
hij niet duidelijk aan de hand van maatgevende filosofische teksten dat het
bestaan van God daar inderdaad als voorhanden wordt voorgesteld. De kritiek
dat het denken in termen van causaliteit ten aanzien van de godsvraag princi-
pieel tekort zou schieten blijft een bewering. Voor Heidegger lijkt het echter te
gaan om een zaak die volstrekt duidelijk is en dus een verdere argumentatie kan
ontberen.

Het probleem is hier dus dat Heidegger al bij voorbaat schijnt te weten dat
de traditie van de filosofie ten aanzien van de godsvraag op het verkeerde pad
zit. Hij hoeft daarvoor de teksten niet eens te lezen. We moeten op grond daar-
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van vermoeden dat zijn kritiek niet berust op het feit dat hij zich stoot aan de
ddtails of de uitwerking van de gedachte, maar dat zijn denken zo fundamenteel
anders georienteerd is dat iedere oversteek bij voorbaat onmogelijk is. Een eer-
ste reden daarvoor kan een blijvende invloed van Luther zijn, die bij de jonge
Heidegger diepgaand heeft doorgewerkt in zijn afscheid van 'het systeem van
het katholieke denken' i. In ieder geval vinden we in dat 'systeem' de voorrang
van het causale godsbegrip, een voorrang die vanuit de breedte van de geschie-
denis van de filosofie niet totaal vanzelfsprekend is. Maar als we werkelijk
exclusief hier de motieven moeten zoeken van Heideggers afkeer van een
oorzakelijk godsbegrip, dan gaat het uiteindelijk om een confrontatie van ge-
loof met wijsbegeerte. De wijsbegeerte zou uberhaupt niet in staat zijn om zich
een begrip van God te vormen, en al zeker niet langs de weg van de causaliteit.
Dit lijkt de teneur van het vroege werk te zijn. Maar hoe is dat te rijmen met
Heideggers latere stelling dat er een eige,1 theologisch moment in de filosofie
bestaat dat vanuit de filosofie begrepen moet wordeni? Hierin ligt een zekere

tweespalt in het denken van Heidegger. We kunnen dit eige,1 theologische
moment van de filosofie zo begrijpen dat hierin weliswaar een filosofische
fundering tot stand komt maar dat de identificatie van dit fundament met de
God van het geloof onrechtmatig is. Dat blijft een Lutherse positie. De teksten
geven echter nog een andere mogelijkheid aan. Weliswaar is een invulling van
het filosofische fundament met 'God als oorzaak' niet oorspronkelijk genoeg,
maar de grotere oorspronkelijkheid kan binnen de filosofie zelf gezocht en
gevonden worden. Het verband tussen dit oorspronkelijkfilosofische godsbe-
grip tot de God van het geloof blijft verbroken. Dientengevolge blijft de twee-
spalt gehandhaafd. Maar toch hoeft de niet-oorspronkelijkheid van een filoso-

fisch godsbegrip bij Heidegger - op den duur - niet meer alleen maar gelezen
te worden in contrast tot de oorspronkelijkheid van het geloof. Deze kan ook
gelezen worden in contrast tot een oorspronkelijker filosofisch godsbegrip. Hier
- in verhouding tot deze filosofische oorspronkelijkheid - kunnen we dan ook
preciezer naar de motieven zoeken waaroni Heidegger niet in het oorzakelijke
filosofische godsbegrip geYnteresseerd is.

Met zijn karakterisering van de filosofie (later de nietabisica) als ontotheo-
logie zegt Heidegger meer dan alleen dat alle filosofie op een funderend mo-

' Voor Heideggers breuk met de neothomistische filosofie en zijn affiniteit met Luther,
zie hoofdstuk  1,  §1  en  §4a.
1 Hoe het theologische van de filosofie volgens Heidegger vanuit de filosofie zelf,
vanuit haar vrijheid, begrepen moet worden, en niet vanuit een verband met de religie,
heb ik met name uitgewerkt in hoofdstuk 2, §2c.
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ment berust. Hij zegt bovendien dat deze funderings-noodzaak zelf aan het
filosofische denken a priori is gegeven. Filosofie is per defi,zitie ontotheologie.
Is dat evident? Is het evident dat een beweging van het denken a priori een
wijsgerig godsbegrip voortbrengt, dat de theologie in de filosofie voortkonit \lit
de ontologie? Wat Heidegger noemt 'de teruggang in de grond van de meta-
fysica' keert van het geheel van het metafysische denken terug naar het denken
zelf, naar de denker, en naar de voorwaarden van dat denken in het zijn. De
hele filosofie wordt dus door de sluis van het subject naar Heideggers pro-
bleemstelling gevoerd. Daar staan Hegel en Nietzsche, die zijn die sluis. Bij
hen wordt alle uitleg van het zijnde in het subject teruggenomen, en vervolgens
kan Heidegger doorstoten naar de fundamenten van deze metafysica. Via het
Dasein naar het ziJn in zijn zin en waarheid. Deze 'grond' is de laatste 'grond',
daarachter ligt voor het Dasein geen begaanbare weg meer. Dat betekent: uit-
eindelijk kunnen we filosofisch uit een samenhang van 'zijn, denken en grond'
nooit weg. En precies die samenhang duidt Heidegger in zijn Schelling-com-
mentaar aan als ontotheologie. Ik stel: op deze manier betekent de term ontothe-
ologie meer dan 'alle ontologie kent een theologisch moment'.  Het gaat hier
niet om een empirische constatering. Ontotheologie heeft hier bovendien de
meer toegepaste betekenis die de term bij Kant oorspronkelijk had: het wijsge-
rige godsbegrip komt a priori tot stand. Het theologische moment behoort a
priori tot de filosofie, en daarom behoort het ook tot Heideggers filosofie.
Heidegger heeft zelf aangegeven dat dat zo is, en waarom dat volgens hem zo
moet zijn. Niet alleen geldt de analyse van de filosofie als ontotheologie voor
Heidegger ook, zij geldt zelfs bij uitstek voor Heidegger, omdat zij direct en
intrinsiek samenhangt met wat Heidegger als de grond van alle filosofie ziet.

Door de wijze waarop bij Heidegger het godsbegrip a priori voortkomt uit

het filosofische denken, bestaat er een verband tussen de traditie van het onto-
logisch godsbewijs en Heideggers filosofie. Ik zal dat verband nu nog verder
uitwerken door Heideggers begrip van ontotheologie te vergelijken met de
begripsbepaling van Kant.

Voor Kant is het begrip 'ontotheologie' geen omvattende aanduiding voor alle
metafysica zoals voor Heidegger. Het begrip treedt op als onderscheiding
binnen de rationele theologie, die naast kosmologie en antropologie de ,netafy-
sica uitmaakt. Aldus beperkt Kant het bereik van de metafysica tot wat traditio-
neel de metaphysica specialis heet. Binnen het kader van de metafysica (specia-

lis) dus, wordt ten eerste de theologie onderscheiden van kosmologie en antro-
pologie, en vervolgens de rationele theologie van de openbaringstheologie,
theologici rationalis van theologia revelata. Binnen de rationele theologie
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maakt Kant een onderscheid tussen transcendentale en natuurlijke theologie.
De transcendentale theologie kan dan weer onderscheiden worden in een kos-
motheologie en een ontotheologie. Aan de hand van de Kritik der reinen Ver-
nu'ift kan ik het volgende schema opstellen:

Metafysica

Antropologie Kosmologie Theologie

Rationele theologie Openbaringstheologie

Transcendentale theologie Natuurlijke theologie

Ontotheologie Kosmotheologie Fysicotheologie Moraaltheologie

Kants begrip van ontotheologie is bepaald vanuit zijn begrip van het ontolo-
gisch godsbewijs. De ontotheologie gelooft "...door louter begrippen, zonder
behulp van de minste ervaring, zijn bestaan [namelijk van het oenvezen] te ken-
nen..."' Ontotheologie is voor Kant aldus een speciaal geval binnen het geheel
van de rationele theologie. Op de achtergrond van Kants onderscheidingen staat
zijn indeling van de godsbewijzen: het ontologische bewijs, het kosmologische
bewijs, het fysico-theologische bewijs en een bewijs uit de morele vrijheid2.

' "...durch blojle Begriffe. ohne Beihilfe der mindesten Erfahrung, sein Wes Urwesensl
Dasein zii erkennen..." (Kritik der reinen VernunD, A 632, B660)
2 Ontotheologie is dus een afleiding van het begrip 'ontologisch godsbewijs', dat ook,
net als de term kosmologisch godsbewijs, een bijdrage van Kant aan de wijsgerige
discussie is. Kant gebruikt deze termen voor het eerst in zijn Der einzig m8gliche
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Dat is een heel andere situatie dan bij Heidegger, bij wie de term o,itotheologie
de aanduiding is voor het geheel van de metafysica. Toch wil ik verdedigen dat
Heideggers gebruik van de term ontotheologie in continuiteit staat met de be-
gripsbepaling van Kant, en dat dus ook een relatie tot het ontologisch gods-
bewijs bewaard blijft. Met andere woorden: het feit dat Heidegger de term
ontotheologie toepast op het geheel van de metafysica betekent dat bij hem het
geheel van de metafysica getekend wordt door de karakteristieken van de ratio-
nele theologie en meer speciaal door de karakteristieken van het ontologisch
godsbewijs. Om dat duidelijk te maken vergelijk ik de onderscheidingen die
Kant binnen de metafysica maakt met de begripsbepaling van Heidegger:
1) De onderscheiding tussen rationele theologie en openbaringstheologie. Ook
Heidegger laat in zijn bepaling van de ontotheologie de openbaringstheologie
als iets geheel anders terzijde. In de ontotheologie gaat het om een aan de wijs-
begeerte immanent theologiebegrip. Heidegger volgt hier dus de onderschei-
ding van Kant.
2) Het onderscheid tussen transcendentale en natuurlijke theologie. Kant: "[de
theologia rationalis]...denkt nu haar object ofwel alleen maar door zuivere
rede, middels louter transcendentale begrippen, (ens originarium, realissi,nuni,
e,is entiltin,) en heet de transcendentale theologie, ofwel door een begrip, dat
zij aan de natuur (van onze ziel) ontleent, als de hoogste intelligentie, en zou de
natuurlijke theologie moeten heten."' Om te weten of Heidegger ook hier Kant
volgt moeten we Kants nadere bepaling van de natuurlijke theologie natrekken:
66De natuurlijke theologie concludeert de eigenschappen en het bestaan van een

demiurg [Welturheber] uit de eigen aard [Beschaffenheit], de ordening en een-
heid, die in deze wereld aangetroffen wordt, in welke tweeerlei causaliteit en
hun regels aangenomen moet worden, namelijk natuur en vrijheid. Vandaar
stijgt ze van deze wereld tot de hoogste intelligentie op, als het principe van

alle natuurlijke, dan wel van alle zedelijke ordening en volkomenheid. In het
eerste geval heet ze fysico-theologie, in het laatste moraaltheologie.

9,1

Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes (1763). Vgl. G.B. Sala, Kant
und die Frage nach Gott, 69, noot  1  +  164,  noot 6.
1 66 [Die theologia rationalisl...denkt sich nun ihren Gegenstand entweder bloB durch
reine Vernunft. vermittelst lauter transzendentaler Begriffe, (ens originarium. realissi-
mum,  ens  entium,) und heiBt die transzendentale Theologie, oder durch einen Begriff,
den sie aus der Natur (unserer Seele) entlehnt, als die hikhste Intelligenz, und muBte
die naturliche Theologie heiBen." (Kritik der reinen Vernunft, A 631, B 659)
1. •

Die naturliche Theologie schlieBt auf die Eigenschaften und das Dasein eines Welt-
urhebers, aus der Beschaffenheit, der Ordnung und Einheit, die in dieser Welt ange-
troffen wird, in welcher zweierlei Kausalitat und deren Regel angenommen werden



343

Gaat Heidegger ook hier met Kant mee? We hebben gezien dat Heidegger in
'Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik' het oorzakelijk godsbe-
grip meeneemt in zijn definitie van de Causa Stli. Een fysico-theologie, d.w.z.
de vraag 'Is er een God die als Schepper transcendente 'oorzaak' is van hemel
en aarde?' wordt echter in de analyse genegeerd. Als Heidegger die vraag se-
rieus zou nemen, dan zou de terugvoering van het oorzakelijke godsbegrip op
de eigen structuur van het wijsgerige denken, vanuit de ontologische differen-
tie, onrechtmatig zijn. De eerste verklaring van het voorkomen van 'de God in
de filosofie' zou dan altijd de kennis van God uit de natuur zijn. Wat op die
manier gegeven is mag de filosofie niet negeren, daarom zou God dus in de
filosofie gekomen zijn. In de middenperiode ontbreekt de integratie van de cau-
saliteit in de ontotheologie Oberhaupt nog. Hier blijft de causaliteit, en daarmee
de fysico-theologische godsbewijzen van de natuurlijke theologie, buiten de
wezenlijke filosofische beslissingen. Het oorzakelijk godsbegrip blijft uiteinde-
lijk buiten Heideggers begrip van ontotheologie. Hier zien we dus al iets van de
eigen filosofische redenen van Heidegger om het oorzakelijk godsbegrip als
niet adequaat ter zijde te stellen. lk kom op deze kwestie nog terug.

Een directe toegang tot een godsbegrip vanuit de morele vrijheid heeft
Heidegger bij mijn weten nooit overwogen. In zijn vrijheid wordt het Dasein in
eerste instantie op zichzelf teruggeworpen, op zijn eigen eindigheid. Grieks ge-
dacht: de vrijheid wijst in de richting van het typisch menselijke, de mens als
de sterfelijke, precies dat domein waarin de goden niet delen'. Toch moeten  we
bij Heidegger het filosofische godsbegrip wel vanuit de vrijheid begrijpen. Het
gaat Heidegger echter niet om een moreel maar om een ontologisch probleem.
De verbinding tussen vrijheid en God is geen directe verbinding maar loopt
langs een lange weg, langs het verstaan van de zin van zijn: vrijheid, eindig-
heid, zijnsverstaan, waarheid van het zijn, godsbegrip.

muB, namlich Natur und Freiheit. Daher steigt sie von dieser Welt zur hochsten Intel-
ligenz auf, entweder als dem Prinzip aller naturlichen, oder aller sittlichen Ordnung und
Vollkommenheit. Im ersteren Falle heiBt sie Physikotheologie, im letzten Moraltheolo-
gie." (Kritik der reinen Vernunft, A 632, B 660)
' Vgl. deze al aangehaalde tekst (hoofdstuk 3, §3c) uit het vroege werk: "Wenn die
Freiheit Grund der Moglichkeit des Daseins ist, die Wurzel von Sein und Zeit und da-
mit der Grund der Ermoglichung des Seinsverstandnisses in seiner ganzen Weite und
Fulle, dann ist der Mensch, grundend in seiner Existenz auf und in dieser Freiheit,
diejenige Statte und Gelegenheit, an der und mit der das Seiende im Ganzen offenbar
wird, und dasjenige Seiende, durch das sich das Seiende im Ganzen als solches hin-
durchspricht und so ausspricht. I...1 Der Mensch ist so ungeheuerlich, wie ein Gott nie
sein kann, weil er ganz anders sein muBte. (Vom Wesen der menschlichen Freiheit,
G.A. 31,135)
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Heidegger kiest dus met zijn begrip van ontotheologie geen van beide wegen
die Kant kenschetst als natuurlijke theologie. Ook Heideggers begrip van onto-
theologie moet gezocht worden in het verlengde van wat bij Kant heet 'trans-
cendentale theologie', een vorm van theologie die zich a priori constitueert,
althans dat beoogt.
3) Gaan we verder met de onderscheiding binnen wat Kant de transcendentale
theologie noemt. "De transcendentale theologie is ofwel die, welke het bestaan
van het oerwezen van een ervaring uberhaupt (zonder van de wereld waartoe
die ervaring behoort een nadere bepaling te geven) af denkt te kunnen leiden,
en heet kosmotheologie, ofwel gelooft door louter begrippen, zonder behulp
van de minste ervaring, zijn bestaan te kennen, en wordt ontotheologie ge-
noemd."'

Kunnen we ook voor Heidegger wat Kant hier de Kosmotheologie noemt
elimineren? De onderscheiding die Kant hier maakt, is subtiel. De kosmotheo-
logie valt in tegenstelling tot de fysico-theologie onder de transcendentale theo-
logie. Omdat slechts teruggegaan wordt op een ervaring uberhaupt, op de
basiscondities van iedere ervaring, gaat het om een theologie die zich a priori
opbouwt. De vraag is dus of er bij Heidegger ook sprake is van 'voorwaarden
van  ervaring als zodanig',  en of die voorwaarden  al  dan niet buiten beschou-

wing blijven in zijn definitie van ontotheologie.
Bij 'voorwaarden van alle ervaring' moeten we bij Heidegger denken aan:

ten eerste het verstaan van de zin van zijn, en ten tweede de tijd2. We hebben

gezien dat het denken van het zijn voor Heidegger juist de kern is van zijn be-
grip van de samenhang van ontologie en theologie. In die zin gaat Heidegger
wel terug op de voorwaarden van de ervaring als zodanig. Hier gaan dus de
wegen van Heidegger en Kant uit elkaar, en wel omdat zij een andere opvatting
hebben van het a priori. Bij Kant gaat het om een begrippelijkheid die nog niet
door de ervaring is heengegaan. Voor Heidegger betekent het filosofische a
priori eerder een ervaring die nog niet in begrippen (in een theorie) vertaald is.

Een niet in ervaring gewortelde begrippelijkheid bestaat voor Heidegger hele-
maal niet. Dat geldt met name ook voor de ontologie en dus ook voor de onto-

' "Die transzendentale Theologie ist entweder diejenige, welche das Dasein des Ur-
wesens von einer Erfahrung uberhaupt (ohne uber die Welt, wozu sie gehort, etwas
naher zu bestimmen,) abzuleiten gedenkt, und heiBt Kosmotheologie, oder glaubt durch
bloBe Begriffe, ohne Beihilfe der mindesten Erfahrung, sein Dasein zu erkennen, und
wird Ontotheologie genannt." (Kritik der reinen Vemunft, A 632, B 660)

2 Vgl. Grph, G.A. 24, 412/13: "Der Umgang mit innerweittichem Seienden grundet,
wenn anders das Dasein In-der-Welt-sein ist und die Grundverfassung des Daseins in
der Zeitlichkeit liegt, in einer bestimmten Zeitlichkeit des In-der-Welt-seins."
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theologie.
Puur definitorisch zou wat Heidegger onder ontotheologie verstaat, omdat

het teruggaat op de voorwaarden van de ervaring als zodanig, bij Kant onder
kosmotheologie vallen. Dit gezegd zijnde is de term kosmotheologie voor Hei-
degger, waar het gaat om het Zij,1 als a priori, toch niet toepasbaar. De term

kosmotheologie verwijst immers naar het geheel van de zijnden, eerder dan
naar het zijn zelf. In termen van Heidegger zouden we moeten zeggen: iedere
kosmotheologie berust op een ontotheologie, geen enkele '-logie' is echter
louier begrippelijk.

Een volgend probleem ligt bij de mogelijke betrokkenheid van Heideggers
definitie van ontotheologie op de tijd als voorwaarde van iedere ervaring. De
vraag is dan of de tijdelijkheid een rol speelt bij Heideggers bepaling van de
metafysica als ontotheologie. Bij nietafysica gaat het voor Heidegger - vanaf
een zeker moment - om de filosofie in haar historiciteit. Er ontstaat bij Heideg-
ger een grondplan  van de geschiedenis  van de filosofie, dat in grondwoorden
weergegeven kan worden: van het begrip (flog naar de aanschouwing van de
idee. daarna de verklaring van het zijn van het zijnde vanuit een hoogste oor-

zaak, enzovoorts. Maar de bepaling van de filosofie als ontotheologie duidt nu

juist op het blijvende in deze historische ontwikkeling. De ontotheologische
structuur verandert niet met de wisselende gestalten van de filosofie. De aan-
duiding ontotheologie betreft het filosofisch denken als zodanig en is in die zin
buite,itijdelijk: "1:let vragen van de filosofie is altijd en op zichzelf allebei,
onto-logisch en theo-logisch, in (de) zeer brede zin. Filosofie is 011totheologie.
Hoe oorspronkelijker ze allebei ineen is, des te eigenlijker is ze filosofie. -I

De term ontotheologie duidt een bepaalde structuur van het filosofische vra-
gen aan. Ontotheologie is bijgevolg gebonden aan de historiciteit en locus van
de westerse wijsbegeerte, maar deze historiciteit is in deze structuurbepaling als
zodanig geen themal. Dat betekent dat Heidegger hier wel in continuYteit staat

'SWF, G.A. 42,88.
2 Vgl. Haeffner, Heideggers Begriff der Metapliysik, 95."Wie also ist die Identitat 'der'
Metaphysik mit sich selbst zu beschreiben? Es liegt Heidegger viel daran, ein Ver-
stb:ndnis dieser Selbigkeit im Sinne einer 'gleichgultigen Beschaffenheit' fernzuhalten,
mehr noch, die Unmoglichkeit zu betonen, jenes Selbige durch einen allgemeinen
Begriff vorzustellen und als roten Faden aus dem Geschichtsgang herauszuziehen.
Dennoch trifft er verschiedentlich selbst Kennzeichnungen dieses Selbigen. Folglich
kann dieses Verdikt nicht unbedingt gelten, sondern kann sich nur auf eine bestimmte
Interpretation der Allgemeinheit des Strukturbegriffes beziehen. [...] Die Einsicht in das
Wesen der Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit, die in ihren Grundzugen in 'Sein und
Zeit' entfaltet worden ist, erlaubt es, die 'gediegene Stetigkeit' der Metaphysik in ihrem
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met Kant. Heidegger gaat in zijn bepaling van de metafysica als ontotheologie
niet terug op de tijd.

Bij Heidegger wordt het concept van ontotheologie uit de gerichtheid van het
filosofische vragen als zodanig ontwikkeld. Dat plaatst Heideggers begrip van
ontotheologie, net als Kants begrip daarvan, in continuYteit met de thematiek
van de ontologische godsbewijzen: de definitie van de term ontotheologie
wordt uit de verhouding van denken en zijn als zodanig opgesteld. Het is een
theologie die zich uit de onto-logie ontwikkelt, met abstractie van alle invulling
die aan deze samenhang gegeven kan worden. Het theologie-begrip dat hier
wordt ontwikkeld is een filosofisch a priori.

Als Heidegger zo in de buurt blijft van de kantiaanse definitie van de term
ontotheologie, moeten we ons vervolgens afvragen hoe deze term ontotheologie
zijn machtsbereik zo kan uitbreiden als bij Heidegger gebeurt. In de uitspraak
van Heidegger 'metafysica is ontotheologie', ligt kennelijk: metafysica en het
ontologische godsbewijs hebben intrinsiek iets met elkaar te maken. Dat wordt
ook aangegeven door de aanwijzing van het causa-sui-begrip als het godsbegrip
bij uitstek. Kennelijk is volgens Heidegger het causa-sui-begrip in staat de an-
dere wijsgerige godsbegrippen die Kant er nog naast laat staan, maar ook iedere
andere wijsgerige fundering uberhaupt, in zich op te nemen. Het calisa-sui-

begrip is het enige godsbegrip dat het zijn van de zijnden in de zin van 'funda-
ment' adequaat aanduidt. En omdat het causa-sui-begrip dit is, kan de gehele
filosofie ook, geheelin overeenstemming met de specificaties die Kant geeft,

ontotheologie genoemd worden.
Hier zien we wat ik zou willen noemen het idealistische moment van

Heideggers denken. Laten we er eens - bij wijze van hypothese - van uitgaan
dat het causale godsbegrip het meest eigenlijke filosofische godsbegrip zou
zijn. Het godsbegrip is dan niet gefundeerd in het denken va,1 het zijn maar in
een bepaalde ervaring van de zijnden: dat de dingen, mensen, dieren, planten,
planeten, in hun vorm, hun orde, hun eindige zijn, getuigen van een afhanke-
lijkheid van en een afgestemd zijn op een transcendente oorzaak. Deze ervaring
is, zolang zij geldt, pre-kritisch, is in laatste instantie niet terugvoerbaar op het

subject maar op de zijnden zelf en datgene waarvan zij getuigen. Het is een
ervaring die de sfeer van de subjectiviteit transcendeert. Deze ervaring wordt

Identischen sowohl wie in ihren geschichtlichen Wandlungen prinzipiell zu verstehen.
Danach wird die in der Identitat liegende Gegenwart, das Wahren im FluB der Zeit,
dadurch konstituiert, daB das geschichtliche Dasein auf es selbst als das, was es schon

"

gewesen ist, in immer erneuter Weise zuruck-kommt.
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gevoed en ondersteund vanuit de bijbelse openbaring. De integratie van beide
momenten levert de christelijke scheppingstheologie op. Dit godsbegrip heeft
zijn oorsprong in aan het wijsgerige denken extrinsieke momenten. Het laat
zich niet a priori begrijpen. Er is geen enkele aan het denken immanent voorge-

geven reden dat het zo zou zijn. De natuur getuigt ervan, een goddelijke open-
baring getuigt ervan, het is ook te denken, maar het moet niet, tenminste niet
vanuit aan het denken intrinsieke motieven, zo gedacht worden. Wat zou er
voor Heidegger op tegen zijn om het godsbegrip zo te zien?

In ieder geval moeten we constateren dat een dergelijk godsbegrip indruist
tegen een teneur in Heideggers werk die van meet af aan de toon zet. De filoso-
fie gaat uit van het Dasein en keert terug op het Dasein. Als de filosofie een be-
grip van God ontwikkelt, dan binnen deze condities. Binnen deze condities ech-
ter kan de pretentie van een causaal filosofisch godsbegrip, dat het terug zou
vallen op aan het denken extrinsieke momenten, niet waargemaakt worden.
Precies dat zien we bij de vroege Heidegger. Hij brengt het zogenaa„id extrin-
sieke moment van het wijsgerig godsbegrip terug naar aan het Dasein imma-
nente motieven. Onder de ervaring van de zijnden als afhankelijk van een trans-
cendente oorzaak ligt een bepaalde ontologie, namelijk een ontologie van de
voorhandenheid. Daarom weten we bij voorbaat dat de God die hier gedacht
wordt niet God is en dat ook niet kAn zijn.

Dat is een teneur in het denken van Heidegger die zich doorzet bij zijn le-
zing van de geschiedenis van de filosofie. Alle filosofie moet door de sluis van
het subject, en vervolgens is pas een doorbraak mogelijk, namelijk langs het
Dasein als de locus van de waarheid van het zijn. De moderne filosofie is
wezenlijk zelf-funderend, causa sui, d.w.z. stelt zich in vanuit haar eigen be-
grip. De hele filosofie moet door de sluis van een zelf-funderende subjectiviteit
naar het denken van het zijn dat pas de doorbraak geeft. Iedere filosofie die de
afhankelijkheid van het denken van een gegevenheid eerder en van buitenaf wil
binnensmokkelen neemt het probleem van de filosofie niet serieus genoeg.
Heidegger gaat weliswaar niet uit van een filosofische autonomie, maar wei van
een eigen filosofische oorspronkelijkheid. De filosofie kan zich in laatste in-
stantie uit niets anders begrijpen dan vanuit de eindigheid van het Dasein en de
openheid die van daaruit gegeven is op het zijn.

Het gaat hier om grondintuYties van Heideggers denken. Ze bestempelen zijn
hermeneutiek in gelijke mate als zijn lezing van de geschiedenis van de filoso-
fie. Het is het beeld van een fataal verloop van de geschiedenis van het denken,
dat slechts op een radicale manier kan worden geopend. Tegelijk vindt Heideg-
ger overal aanduidingen dat de opening van het denken niet pas in een andere
aanvang gevonden kan worden, maar dat die altijd al gegeven is in de geschie-
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denis van de filosofie: in Kants denken van het 'Zwischen''; in Schellings
vrijheidsbegrip dat hem verhindert zijn systeem te sluitenz; in het verzwegen
theologische motief van Nietzsches denken3. Als dat niet zo zou zijn zou Hei-

degger het nergens over hebben: de wereld van het Dasein is - in zijn eindig-
heid - altijd al open. De afgeslotenheid van het denken is slechts de weerschijn
van de wereld. Zo blijft deze spanning bestaan: het Dasein is altijd al open,
maar deze opening is tegelijk nog nooit gezie,i - niemand is er nog doorgebro-
ken, uit de ban van een zelf-funderende rationaliteit, uiteindelijk ook Heidegger
zelf niet, ook Sei,1 und Zeit niet. Het werk ligt nog steeds voor ons, het zijn is
nog nooit gedacht. Edn van de vooronderstellingen van de innerlijke noodzake-

lijkheid van de beweging die Heidegger maakt is dat de filosofie inderdaad een

ontotheologie is, d.w.z. dat het godsbegrip uit het denken voortkomt en nog niet
een opening naar buiten verschaft. Er is dus voorondersteld dat het godsbegrip
nfet een begrip uit de morele vrijheid is en niet uit een kosmologie voortkomt.
Bovendien dat de filosofie niet in een oorspronkelijke verhouding tot de gods-
dienst staat. In dat geval is namelijk Heideggers moeilijke doorbraak uit de

subjectsfilosofie overbodig, omdat de deur altijd al wagenwijd openstaat: de
meeste mensen zijn al buiten, de kinderen spelen op straat, alleen Heidegger
probeert op de moeilijkste manier door zijn eigen muur heen te komen4.

De wijsgerige godsvraag staat bij Heidegger in de spanning van zelf-fundering
en de noodzaak om de ban van een zelf-funderend denken te doorbreken, de
noodzaak van het zoeken naar een opening. Het gaat om een circulariteit die
noodzakelijk is, noodzakelijk tot het zijnsverstaan als zodanig behoort, maar
die zelf niet de grond van haar eigen mogelijkheden uitmaakt. Vergelijkbare
motieven duiken overal in het werk van Heidegger op. Beide aspecten zijn even
sterk in het denken van Heidegger aanwezig. Zelf-fundering kan bij hem zowel
de positieve betekenis hebben van het Dasein dat het altijd om het eigen zijn

' Zie boven, hoofdstuk 4, §4c.
2 Vgl. SWF, G.A. 42,37: "...die Arbeit [van Schelling aan zijn 'systeem van de vrij-
heid'] scheiterte. Und zwar an inneren wesentlichen Schwierigkeiten, die Schelling
selbst als solche sah... [...] Der Begriff der Freiheit ist mit dem System Uberhaupt unver-
traglich."
3 Hoofdstuk 4, §5
4 Ingeborg Koza, Das Problem des Grundes in Heideggers Auseinandersetrung mit
Kant, 58: "Sobald aber ein kosmologischer Welitbegriff, verbunden mit der Annahme
eines Schopfers, d.h. Gottes als letzter Ursache die Oberhand gewinnt, wird die Hei-
deggersche Auffassung vom Grunde als eines im Dasein sich verwirklichenden Seins-
grundes hinflillig..."
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gaat, van de verbinding van het denken van het geheel van het zijnde aan de
denker, als de negatieve betekenis van de structurele afgeslotenheid voor wat
aan het denken gegeven is. Niet de circulariteit als zodanig isfbut, deze behoort
juist tot de mogelijkheidsvoorwaarden van alle filosofie. Hetzelfde geldt voor
het thema ontotheologie. De filosofie is ontotheologie omdat zij het zijn denkt.
De ontotheologische structuur is met de structuur van het filosofische denken
meegegeven. Een godsbegrip behoort a priori tot de filosofie. Vervolgens is het
de vraag hoe dit godsbegrip wordt ingevuld: open, in het verzwijgen van het al-
tijd al geYmpliceerde theologische van de filosofie, of gesloten, wanneer het-
zelfde motief in het causa-sui-begrip aan de opperviakte komt en de ring tussen

aanvang en einde sluit.
Pas vanuit een begrip van deze situatie krijgt de filosofie een inzicht in haar

eigenlijke mogelijkheidsvoorwaarden. Filosofie is geen wetenschap die haar
begin kan nemen bij een gegeven object. Filosofie is ook geen theologie die
haar begin kan nemen bij een geopenbaarde God. Filosofie is een oorspron-
kelijke uiting van de menselijke vrijheid. Daarin ligt haar doem en daarin ligt
haar redding. De doem doet zich voor in het scenario van de moderniteit. Het
vrije en autonome subject maakt zich zijn eigen werkelijkheid waar met techni-
sche middelen. De zelffundering van het moderne denken wordt zo een self-
fulfilling prophecy. Het laat zich niet meer corrigeren, heeft geen oren meer om
te luisteren naar wat het niet op eigen gronden kan bevestigen. De redding ligt
echter in precies ditzelfde inzicht: dat een doorbraak naar de openheid van het
denken radicaal moet zijn, omdat alle zogenaamde openheid die in het moderne
gedachtegoed gewoon gehandhaafd blijft (voor God, voor het transcendente,
voor de wetenschappelijke objecten) het westerse denken niet van zijn fatale
koers af heeft kunnen brengen. Alle pogingen om de filosofie in iets anders te
funderen dan in de eigen grondslagen van het filosofische denken zelf laten de
filosofie net zo bodemloos.

De filosofie is ontotheologie zou dus kunnen betekenen: de filosofie ZOU

haar godsbegrip uit de structuur van haar eigen denken 111oeten begrijpen, zij
zou moeten begrijpen dat haar godsbegrip in de ontologie geworteld is. Pas als
zij begrijpt hoe dat godsbegrip met haar denken meegegeven is, kan zij oog
krijgen voor de eigenlijke goddelijke grond waar zij op teruggaat. Zolang zij
leentjebuur speelt bij de theologie en het christelijk geloof, of bij een weten-
schappelijk geYnspireerde causaliteit, komt zij nooit tot een dergelijk inzicht.

Hiermee meen ik een filosofisch antwoord gegeven te hebben op de vraag
waarom het traditionele filosofische godsbegrip voor Heidegger niet kan vol-
doen. Het geeft een antwoord op de filosofische vraagstelling dat niet met die
vraag zelf verweven is, dat het volhouden van die vraag dus overbodig maakt.
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Het is als voorzeggen bij een proefwerk. Je bent er in 6dn klap uit, maar wint er
niets mee. Ten opzichte van een eenvoudig causaal godsbegrip, God als de
causa pri,iia, is het causa-siti-begrip een verbetering. Hier wordt immers het
causale godsbegrip met een lus teruggevoerd naar de filosofische ratio. Van
daar af kan Heidegger verder.

Hoe beter we zien hoe weinig voor de hand liggend Heideggers lezing van de
filosofie is - en van de plaats die hij binnen de filosofie aan het godsbegrip toe-
kent - des te meer oog krijgen we voor het belang van zijn inzichten. Dat de
filosofie ontotheologie zou zijn, is, zeker als we de binding aan het ontologisch
godsbewijs in het oog houden, geen inzicht dat op de stoep ligt. Het is ook niet
een voorhanden historische situatie die Heidegger vervolgens onder kritiek
stelt. Eerder ligt er ook - hoe paradoxaal dat ook mag klinken - een opdracht
in. De moderne filosofie loopt uit op een zelffundering betekent ook: de filoso-
fie zou zelf-funderend moeten zijn, zou niet moeten blijven hangen op extrin-
sieke fundamenten en motieven. Heidegger duwt de moderne filosofie ook naar
zijn eigen probleemstelling toe. Zo zuiver zelf-funderend als Heidegger de mo-
derne filosofie leest is zij nooit geweest. De zelffundering wordt in de moderne
filosofie wel ondernomen, in het cogito van Descartes, in het streven naar een
morele autonomie bij Kant, in de bevrijding van de morele God bij Nietzsche.
Tegelijk roept de moderne filosofie zelf al de gedachte van de onmacht van het
moderne subject op: onderworpen aan de natuurwetten, onderworpen aan socia-
le mechanismen, onderworpen aan de onbedwingbare innerlijke natuur, de libi-
do. Volledig geslaagd is het streven naar autonomie nooit. Heideggers lezing
van de moderne filosofie maakt de moderne filosofie dan ook tot iets wat zij
wellicht wilde zijn maar wat zij nooit geweest is: helemaal modern'. Hij geeft
het nooit volledig volbrachte streven naar zelffundering enerzijds een formeel
hermeneutisch statuut, namelijk in het Dasein dat altijd al op zichzelf betrokken
is, en anderzijds ook een achtergrond van waaruit dat streven pas te begrijpen
is: de verworteling van het denken in het zijn. Heidegger schijnt zo de wijsgeri-
ge zelf-fundering, de moderne emancipatie waarin zij zichzelf nieuw fundeert
op haar eigen vrijheid, ook te eisen: omdat het denken moet wortelen in een
oorspronkelijke ervaring van het zijn, en niet eerder al de weg linksaf of rechts-

' In zijn inaugurale rede Vergeten Ithaka, De odyssee van de moderne tijd, laat Donald
Loose zien hoe de moderne tijd altijd al haar ande re gezicht, dat wat zij denkend niet
kan recupereren, met zich meedraagt, terwijl het tegelijk tot de structuur van het moder-
ne denken behoort daar geen oog voor te hebben. In zekere zin brengt het modernisme
altijd al wat we nu het postmodernisme noemen als een schaduw met zich mee.
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af moet nemen naar andere ervaringen (naar de wetenschap of de theologie bij-
voorbeeld) die het denken niet werkelijk kunnen dragen. De moderniteit wordt
zo voor Heidegger een noodzakelijke tussenstap, vergelijkbaar met de rol die de
burgerlijke maatschappij voor Marx speelde. Wat als tussenstap nodig is, is een
soort Verelendung, een totale ontworteling van het denken, die ook een uitzui-
vering is van oude wortels waarin geen groei-kracht meer zit.
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§3. De weg terug

We kunnen op grond van Heideggers analyse concluderen: er behoort kennelijk
tot het westerse denken over God ook een oorspronkelijk filosofisch moment,
dat niet uit een natuurervaring begrepen kan worden, ook niet uit een open-
baringstheologie, maar dat gefundeerd is in het denken zelf. Dit is een eigen
filosofische wortel van ons denken over God. Dit inzicht stemt overeen met de
dubbele oorsprong die het christendom heeft, in het jodendom en in de Griekse
filosofie. Maar als Heidegger op zijn eigen manier een inzicht heeft gegeven in
de oorspronkelijke filosofische wortels van 'het godsbegrip', dan kunnen we

daarbij niet zomaar blijven staan. Zoals ik in het eerste hoofdstuk beklemtoond
heb, is het godsbegrip in de geschiedenis van het westerse denken steeds een

samenhang van filosofische en religieuze motieven. Een zuivere scheiding blijft
hier altijd kunstmatig. Uiteindelijk heeft datgene wat Heidegger als de filosofi-
sche oorsprong van het godsbegrip aanwijst ook weer een werking op de reli-
gie.

De totale scheiding tussen filosofie enerzijds en anderzijds al wat behoort
tot de bronnen van het christelijke denken '„zinus de filosofie' kan niet volge-
houden worden. De terugkeer van Heidegger in de geschiedenis van het wester-

se denken, en het amalgaam van invloeden dat daarin door elkaar loopt, is ge-
geven met een inzicht in de historiciteit van de filosofie. Dit inzicht waaraan

Heidegger zo'n grote bijdrage heeft geleverd, zegt ons dat de woorden en de
betekenissen waarmee de filosofie werkt niet vrij in het laboratorium van de
denker gemaakt kunnen worden, maar historisch bepaald zijn. Dat geldt ook
voor het godsbegrip. Wat wij onder 'God' verstaan is gevormd in een traditie
waarin verschillende sferen, waaronder de filosofie, voortdurend door elkaar
lopen en elkaar bernvloeden. Dat is niet pas zo in de christelijke wereld, alsof
die zou putten uit een joods zuiver religieus denken en een Grieks zuiver filoso-
fisch denken, en alsof een 'post-christelijke' wereld tot een zuivere filosofie
terug zou kunnen keren. Ook in de voor-christelijke Griekse filosofie speelt de
religie door, en in de bijbelse joodse wereld de filosofie. Een zuivere scheiding
is er nooit geweest terwijl een volledige synthese nooit heeft stand gehouden.

Een inzicht in het verschillende en het eigene van de stromen van het wes-
terse denken, die samen een bepaald begrip van het goddelijke gebracht heb-
ben, kan ons alleen maar verrijken. Het kan dat echter maar op voorwaarde dat
we ervan uitgaan dat de diverse bronnen niet slechts per ongeluk samengeko-
men zijn, maar dat daar een innerlijke zin in ligt, ook al lijken de verschillende
invloeden nog zo onverzoenbaar. Vanuit de vooronderstelling dat het in de
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filosofie en in andere bronnen van het denken over God niet om iets totaal ver-
schillends gaat, wordt Heideggers bijdrage belangrijker. Hij leert ons er dan iets
over waarom en hoe de filosofie zelf en zelfstandig thuishoort in het denken
over God. Heel in het kort samengevat: omdat wij denken, en omdat denken
uiteindelijk is 'de waarheid van het zijn denken', omdat deze waarheid denkend
tot stand komt maar tegelijk ook aan het denken gegeven is, het denken draagt,
is het zijn dat we denken vddr ons denken ook 'iets'. Wij weten ons in ons den-
ken niet alleen maar funderend, begrondend, reden gevend, maar wij weten ons
ook fundering, grond en reden gegeve,1. Het zijn als X6705 loopt altijd op ons
denken vooruit, is het a priori van ons denken. Daarin ligt een mogelijkheid.
De mogelijkheid om geheel vanuit een filosofisch denken, en eventueel zelfs in
oppositie tot een geloofstheologie, tot een oorspronkelijke godsgedachte te
komen; eerder momentaan, in een ogenblik, dan als vast constitutief moment
van de filosofie, maar toch... Ik zou daaraan toe willen voegen: als er zo'n oor-
spronkelijke filosofische godsidee mogelijk is, dan is dat alleen maar een reden
te meer om de band tussen filosofie en religie, hun samengaan maar ook hun
wederzijdse afstoting soms, vol te houden.

Als ik dit met Heideggers denken doe, als ik zijn denken zo terug plaats in
de samenhang met de godsdienst en in de traditionele filosofische probleem-

stelling, als een verdere verdieping van ons inzicht in het filosofische godsbe-

grip, realiseer ik me dat ik mogelijk doe wat hij precies niet gewild heeft.
Heidegger schrijft aan het slot van 'Die onto-theo-logische Verfassung der
Metaphysik': "Het kan (...) zijn, dat alles wat op de weg van de Schritt zuruck
gewonnen is, door de voortbestaande metafysica op haar wijze, als een resultaat
van een voorstellend denken, slechts gebruikt en verwerkt wordt. Zo zou de
Schritt zuruck onvoltrokken en de weg, die erdoor geopend en gewezen wordt,
onbegaan blijven."' Ik denk dat het terugplaatsen van Heidegger in de geschie-
denis van de metafysica onvermijdelijk en noodzakelijk is. De hoop op het
andere, op een oorspronkelijk en eigenlijk stellen van vragen, kan niet verwe-
zenlijkt worden door aan het vorige vast te houden. Heidegger kan zich met zijn
bezweringen en verzuchtingen niet afschermen tegen het noodlot een figuur uit
de geschiedenis te moeten worden, de weg terug te gaan naar zijn oudere colle-
ga's die allen hebben geprobeerd om op een oorspronkelijke wijze tot een
filosofische vraagstelling te komen.

' "Es konnte (...) sein, daB alles, was sich auf dem Weg des Schrittes zuruck ergibt, von
der fortbestehenden Metaphysik auf ihre Weise als Ergebnis eines vorstellenden Den-
kens nur genutzt und verarbeitet wird. So bliebe der Schritt zuruck selbst unvollzogen
und der Weg, den er Offnet und weist, unbegangen." (IuD, 65)
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Zusammenfassung

In der heutigen Zeit ist es fast gang und gabe, den Gott der Philosophen fur tot
zu halten. Dabei wird Heidegger oft jenen Philosophen zugeordnet, die diesen
Gott zu Grabe getragen hatten. In dieser Dissertation wird Heideggers Bestim-
mung des philosophischen Gottes untersucht. Heidegger zeigt, wie und warum
der philosophische Gottesbegriff zu der Tradition der Philosophie gehort.

Die Untersuchung fbingt beim spaten Heidegger an, weil sich Heidegger erst
in seinen Spiitarbeiten mit dem philosophischen Gottesbegriff ausfuhrlicher
auseinandergesetzt hat. Heidegger versucht, die Stelle des philosophischen
Gottesbegriffs innerhalb der Philosophie zu bestimmen. Weil sich die Philo-
sophie in dem Gottesgedanken vollendet und sich auch notwendigerweise von
daraus versteht, deshalb ist die Philosophie 'Ontotheologie: Der Gott ist fur
die Philosophie das Erste und das Letzte. In dem Sinne ist der Gott der Philo-
sophie cal(sa siti - selbstbegrundend.

Heideggers Begriff des philosophischen Gottes wurzelt in seinen Einsichten
in die Problematik der philosophischen Begrundung Nicht aus einer Beziehung
zur Religion oder zur christlichen Theologie, sondern aus immanent philoso-
phischen Motiven her sollen wir den Gott der Philosophie verstehen - aus dem
Zusammenhang zwischen dem Denken und dem Sein, das dem Denken als
Grund gegeben ist.

Stellt aber ein Gottesgedanke, der rein aus der Philosophie, aus der eigenen
Art des philosophischen Denkens herkommt, nicht gerade die Thematik der on-
tologischen Gottesbeweise, der Gottesbeweise a priori, dar? Eine Beziehung zu
den ontologischen Gottesbeweisen wird ebenfalls in dem Begriff 'Ontotheolo-
gie' gefunden. Denn Kant verwendet diesen Begriff fur eine Theologie, die auf
einem Gottesbeweis a priori gegrundet ist. SchlieBlich trifft man diese Relation

noch in Heideggers Bezeichnung des philosophischen Gottes als Callsa sui  an.
Diese Beziehung zwischen dem Gott der Philosophie und der Frage nach

dem Apriori bringt uns zum fruhen Heidegger. Denn die Frage nach dem
Apriori der Philosophie ist fur den fruhen Heidegger - als Transzendentalphi-
losophen - eine, so nicht die zentrale Frage. Eine Verbindung mit dem fruhen
Heidegger finden wir ebenfalls im Begriff der Selbstbegrundung: das Dasein ist
Selbstzweck, dem Dasein geht es um sein eigenes Sein. Das Dasein ist deshalb
genau wie die causa sui beim spaten Heidegger das Erste und das Letzte der
Philosophie. Deshalb ist es moglich, Heideggers Bestimmung des philosophi-
schen Gottesbegriffs als causa sui nicht sosehr als eine Kritik der vorherigen
philosophischen Tradition zu lesen, sondern vielmehr als eine Auswirkung sei-
ner eigenen Hermeneutik. Der spate Heidegger zeigt - mit der Ontotheologie
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und der causa sui - in der Geschichte der Philosophie dieselbe Begrundungs-
struktur auf, die er in der Hermeneutik seiner Frilharbeiten dargestellt hat. Jetzt
aber wird diese Begrundungsstruktur als eine theologische Struktur gedeutet.

Eine weitere Unterstutzung dieser Interpretation finden wir in Texten aus
den dreiBiger Jahren, wo Heidegger den Begriff der Ontotheologie fur die in-
nere Bestimmung der Philosophie einschlieBlich der eigenen Philosophie, ver-
wendet. Der Gottesbegriff, der mit dem theologischen Aspekt der Philosophie

angedeutet ist, ist moglicherweise ein ursprunglich philosophischer Begriff, der
aus dem Denken des Seins selbst hervortritt, und nicht nur ein Erbe der vorhe-

rigen Tradition.
Aus der Untersuchung geht hervor, daB Themen wie Selbstbegrundung und

Ontotheologie, die gewohnlich als eindeutige Ablehnung der Tradition der
Metaphysik verstanden werden, auch andere InterpretationsmOglichkeiten zu-
lassen. Es betrifft hier Themen, die aufs engste mit Heideggers eigenem Den-
ken zusammenhangen. Der Platz, den die Begriffe der causa sui und der Onto-
theologie bei Heidegger innehaben, kann nur aus Motiven, die zum eigenen
Denken Heideggers gehoren, wirklich erhellt werden.

Gerade auf Grund dieses inneren Zusammenhangs kann man verstehen, wie
Heidegger oft schnell und ohne Angabe von Grunden das Begreifen Gottes als
causa emciens oder causa pri,na kritisieren kann. Es betrifft hier in der Tat

Gottesbegriffe anderer Art als die causa sui, namlich kosmotlieologische
Gottesbegriffe. Solche Gottesbegriffe a posteriori beruhen auf einer anderen
Art des Denkens, auf einem Denken, das sich am vorhandenen Seienden orien-
tiert und von daher seine Begrundung sucht und findet. Eine solche Orientie-
rung am vorhandenen Seienden hat Heidegger immer konsequent abgewiesen.
Die Ontotheologie jedoch wurzelt zumindest aus der Sicht Heideggers tiefer
und sie hangt mehr zusammen mit der eigenen philosophischen Problematik als

die Kosmotheologie. Hier wird das Theologische der Philosophie nicht von der
Natur oder dem Glauben her, sondern vom philosophischen Denken selbst her-

beigebracht. Daher kann die Ontotheologie auch Einsatz einer fundamentellen

Auseinandersetzung mit der philosophischen Tradition werden.
So zeigt diese Untersuchung, daB das Denken Heideggers nicht unbedingt

AnlaB gibt, das Denken uber Gott einzustellen. Im Gegenteil, aus Heideggers
Denken ergeben sich Argumente, weshalb die Gottesfrage nicht nur eine Frage
des Glaubens, sondern auch der Philosophie ist. Solche Argumente konnen wir
gerade auch deshalb bei Heidegger finden, weil er seine Philosophie immer
streng vom Glauben trennen wollte und dennoch die Gottesfrage unumg:inglich
in seine Philosophie hineinspielte.
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