
IN DE KRAAMKAMER VAN DE SPEELSE GEEST 
 

 
Als ik De Verlichting als kraam-
kamer in mijn handen neem, is het 
eerste wat ik denk: ‘Dat wordt een 
boek om van te smullen!’ De au-
teur, Jabik Veenbaas, ken ik van 
de drie Kritieken van Immanuel 
Kant. Samen met Willem Visser 
heeft hij die in het Nederlands ver-
taald, uitvoerig geannoteerd en 
van een inleiding voorzien. 
 

 
 
LICHTPUNTJES IN DE ‘VERLICHTING’ VAN JABIK VEENBAAS 
 
Gretig begin ik het boek te lezen, kan het niet meer loslaten en lees 
het nog een keer. Daar zijn meerdere redenen voor. Ik noem er vier. 
In de eerste plaats de intentie van de auteur: het beeld dat de Verlich-
ting de Rede alleen maar op een voetstuk zou hebben gezet, slaat hij 
aan gruzelementen. Het blijkt een vooroordeel. Door veel 18e-eeuwse 
denkers wordt de Rede juist gewantrouwd. Er is twijfel en velen zijn 
scepsisch tegenover de Rede. Juist de grote systeemdenkers uit de 17e 
eeuw die vanuit de rede fantastische theoretische bouwwerken op-
trekken waar geen speld tussen te krijgen is - Descartes, Spinoza en Leibniz voorop - 
krijgen er van langs. De scepsis van de 18e eeuw weet Veenbaas overtuigend voor het 
voetlicht te brengen. 
De tweede reden betreft de opbouw van het betoog. Die draagt ertoe bij dat Veenbaas 
zijn intentie waarmaakt: alle hoofdstukken, met uitzondering van de eerste twee - die 
zijn inleidend van aard - en het laatste hoofdstuk waarin min of meer de balans wordt 
opgemaakt, gaan over de meest uiteenlopende denkers. Per hoofdstuk staat één per-
soon centraal, maar komen ook andere denkers aan bod. Veenbaas behandelt niet al-

leen hun gedachtegoed, maar verstrekt tal van biogra-
fische gegevens en waar mogelijk legt hij relaties met 
denkers die hij al in een eerder hoofdstuk behandeld 
heeft. Daarmee is het boek niet alleen filosofisch maar 
ook historisch van aard. Het lijkt wel een Nederlandse 
Encyclopédie ou Dictinonaire Historique d’Illumina-
tion. Ik maak kennis met voor mij onbekende groothe-
den als Balthasar Bekker en Mary Wollstonecraft. Bij 
een figuur als Thomas Paine - Engelsman van geboor-
te, spil in de Amerikaanse Vrijheidsoorlog en actief 
met wetgeving in het Frankrijk van ná de Franse Re-
volutie - gaat er een wereld voor me open. Verrassend 
vind ik ook denkers als Pierre Bayle, Julien Offray de 
Lamettrie, Denis Diderot en Jean d’Alembert. En het 
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Kritieken, in zijn tijd weet te plaatsen. Dat lukt hem zelfs bij de grootste viezerik aller 
tijden: markies De Sade. Hij laat zien hoe dit heerschap tóch in het tijdsbeeld past. 
Nog een eye-opener: de ‘Romantiek’ staat niet tegenóver de Verlichting, maar is een 
bepaalde manier van omgaan met haar hoofdthema ‘alleen maar de natuur’. 
In de derde plaats schrijft Veenbaas niet alleen over de ontwikkeling van het 18e-
eeuwse speculatieve en natuurwetenschappelijke denken. Zijn palet is breder: hij 
schildert ook ontwikkelingen in het denken over ethiek, politiek, seksualiteit en man-
vrouwverhoudingen. 
Tenslotte: het boek leest als een roman. Veenbaas weet zijn denkers en schrijvers tot 
leven te brengen. Hij serveert tal van ‘sappige weetjes’. Een prettige bijkomstigheid is 
de lengte van de hoofdstukken, gemiddeld zo’n 15 pagina’s. Zijn schrijfstijl is luchtig 
en doorspekt met milde waardeoordelen tot ..... pagina 226! Dan gaat hij vol op het 
orgel en trekt alle registers open. Het is alsof hij zijn emoties 225 bladzijden lang 
heeft opgekropt en dán pas tot ontlading komt. Ik had het niet zien aankomen, maar 
misschien had ik het wel móeten zien: Veenbaas geeft herhaaldelijk aan dat als het 
geloof in het bovennatuurlijke wegvalt en ons alleen de natuur rest, de meeste den-
kers, soms krampachtig, naar nieuw houvast zoeken. Op pagina 226 geeft hij niet al-
leen Nietzsche en Sade, maar ook ónze tijd een flink paak slaag: 
 

Maar de libertijnen halen de kosmos niet uit zijn voegen, en de übermensch is 
een dwaze, gefrusteerde illusie. Sade en Nietzsche kunnen schreeuwen wat ze 
willen, ze zijn aan de aarde overgeleverd en zullen het met de aarde moeten 
doen. Dat geldt voor ons, hun erfgenamen, net zo goed. We hebben trouwens 
ook hun onvrede geërfd. Daarom hollen we zo onverzadelijk van prikkel naar 
prikkel. Daarom zijn we zo gek op cosmetische operaties om onze veroude-
ring te verhullen. En daarom dromen we ervan om ons te laten invriezen en 
langs die weg de eeuwigheid te bereiken. We lijken eigenlijk sprekend op die 
geblaseerde naarlingen van Sade. Dat maakt ze nu juist zo griezelig. 

 
Híer vliegt hij uit de bocht met een véél te 
korte en ongenuancerde analyse van onze 
tijd. Ik geef toe, dat als de vaste denksy-
stemen als illusies ontmaskerd zijn, de 
‘grote verhalen’ niet meer overtuigen, 
God dood is, de onsterfelijke ziel en ove-
rige bovennatuurlijke kapstokken als 
sneeuw voor de zon verdwenen zijn en 
‘we het voortaan alleen nog maar met het 

natuurlijke moeten doen’, er weinig houvast overblijft. Maar dat betekent nog niet, dat 
we dús massaal van prikkel naar prikkel hollen of ‘naarlingen van Sade’ zijn. Het ‘al-
leen maar aardse’ hoeft niet per se een zingevingsvacuüm op te leveren. De keuze óf 
de Rede óf de Natuur is te zwart-wit. Het ligt veel genuanceerder. Dat werk ik nu uit 
en permitteer me daarbij op de schouders van enkele door Veenbaas behandelde den-
kers te gaan staan. 
 
 



FILOSOFIE ALS ZIEL VAN DE GESCHIEDENIS 
 
Onder het lemma ‘Philosophie pyrrhonienne ou scepti-
que’ steekt Diderot in de Encyclopédie ou Dictionnaire 
de loftrompet voor de door hem en zijn collega-redacteur 
D’Alembert zeer bewonderde Pierre Bayle: 
 

Er waren maar weinigen die zich qua redeneer-
kunst met Bayle konden meten. Niemand kon zo 
fijnzinnig de zwakte van een systeem vatten, nie-
mand kon er zo duidelijk de sterke punten van 
doen uitkomen. Hij wordt gevreesd wanneer hij             
bewijst, en nog meer gevreesd wanneer hij tegen-     Pierre Bayle 

werpingen maakt; omdat hij begiftigd is met een  
lichte en vruchtbare verbeelding, amuseert, schildert en verleidt hij terwijl hij 
bewijst. Hij stapelt twijfel op twijfel, maar gaat altijd ordelijk te werk: het is 
een levende poliep die zichzelf opdeelt in poliepen die evenzeer allemaal le-
ven; hij laat de ene uit de andere voortkomen. Welke stelling hij ook wil be-
wijzen, alles staat hem ten dienste: geschiedenis, eruditie, filosofie. Als hij de 
waarheid aan zijn zijde heeft, is hij onweerstaanbaar; als hij zich uitspreekt 
voor de leugen, neemt die onder zijn pen alle kleuren van de waarheid aan. Hij 
lijkt altijd onpartijdig, of hij dat nu wel of niet is; de auteur zie je nooit, maar 
altijd de zaak. 

 
Bayle verbeeldt, amuseert, schildert en verleidt. Geschiedenis, eruditie en filosofie 
staan hem ten dienste. Ik ben geen Bayliaan, maar kan me in de beschrijving van zijn 
werkwijze vinden. Filosofie dient om vraagtekens te creëren en die zo scherp 
mogelijk uit te tekenen. Dat vraagt om sceptische houding. 

 
In dezelfde Encyclopédie schrijft hoofdredacteur 
D’Alembert in zijn artikel ‘Dictionnaire’ zelfs dat de lem-
ma’s in Bayles Dictionnaire ‘enkel een voorwendsel zijn 
voor de noten’. Verderop verklaart D’Alembert dat er in 
een historisch woordenboek ruimte moet zijn voor ‘filo-
sofische reflecties waartoe het onderwerp aanleiding 
geeft’, omdat ‘de filosofie de ziel van de geschiedenis is’. 
Hier stem ik van harte mee in: filosofie die haar naam 
waardig is plaatst kritische kanttekeningen bij de 
geschiedenis. Waarom? Omdat álle geschiedenis inter-
pretatie is. Hoe de ‘aardse ontwikkelingen’ - dat is waar 

 Jean le Rond d’Alembert                 geschiedenis over gaat - wérkelijk geweest zijn, is niet te   
                                             achterhalen, nóóit te achterhalen. Geschiedenis is het 
bééld dat we van het verleden hebben, niet meer dan een plaatje in onze hersenen. Dit 
is altijd ingekleurd vanuit de tijd waarin naar het verleden wordt gekeken en door 
persoonlijke, vaak onbewuste, voorkeuren en interesses van historici. Hoe 
geschiedbeelden in de loop der tijden kunnen veranderen, daarvan zijn legio 
voorbeelden te geven. Zelfs ons eígen geheugen gaat gemakkelijk met het 
persoonlijke verleden op de loop en meent zich soms gebeurtenissen te herinneren die 
níet hebben plaatsgevonden. Kortom, geschiedenis is altijd voorlopig. En het is de 



filosofie die met haar krititische vragen geschiedenis open kan, nee móet, houden. In 
díe zin is filosofie voor mij de ziel van de geschiedenis.  
 
Nadenken over geschiedenis is nadenken over het bestaan, want geschiedenis - ik 
herhaal het nog maar eens - verbeeldt het bestaan zoals wij dénken dat het zich tot nu 
toe ontwikkeld heeft. Die beelden zijn altijd tijdgebonden: niet alleen beelden van de 
Verlichting, maar ook beelden van kosmologische, evolutionaire of recente weten-
schappelijke ontwikkelingen.  
Veenbaas concentreert zich op beelden van de Verlichting als historische periode, 
maar erkent daarnáást ook ‘verlichting’ als procés. Die verlichting houdt niet plotse-
ling op aan het eind van de 18e eeuw, maar werkt tot in ónze tijd door en zal in de toe-
komst werkzaam blijven.  
De Verlichting als historische periode dus. Ik respecteer die keuze, maar er komen 
dan wel enkele historische en filosofische vragen in me op: welke denkers uit de 18e 
eeuw behandelt Veenbaas niet? Waarom niet? Hoe representatief is zijn boek voor de 
Verlichting als periode? De titel De Verlichting als kraamkamer roept de vraag op 
waar, door wie en door wat werd de Verlichting 
verwekt? Vindt de cohabitatie in de 17e eeuw 
plaats of zijn er (nog) andere en vroegere 
‘vruchtbare plaatsen’ aan te wijzen? Is de ‘bo-
reling’ inmiddels volwassen of pubert ie nog? 
Zal hij misschien altijd puber blijven? Las ik niet 
ergens over ‘het nooit voltooibare wezen dat 
altijd zand in de machine strooit’ (p.254)?   
 
 
NAAR EEN SPEELSE GEEST 
 
Jabik Veenbaas overtuigt: de Verlichting vergoddelijkt de Rede niet, maar bekritiseert 
haar veelvuldig. De grote rationele denksystemen van de 17e eeuw worden ten grave 
gedragen. Het bovennatuurlijke heeft afgedaan. De ‘onttoverde’ mens houdt ‘alleen 
maar natuur’ over. Grote 18e-eeuwse denkers worstelen daarmee, maken crises door, 
die ze vervolgens proberen te overwinnen. Immanuel Kant wantrouwt de zuivere rede 
als bouwsteen voor kennis, wetenschap en ethiek. Houvast vindt hij in de zogenaamde 
categorische imperatief van de praktische rede: handel op een manier waarvan je zou 
willen dat iedereen zo zou handelen. Welnu, de zedelijke handelingen die uit die 
gezindheid voortkomen staan los van wat anderen doen of vinden. Ze getuigen van de 
morele vrijheid waarmee de mens de natuur kan overstijgen. Zedelijke handelingen 
vragen om beloning: als die hier en nu niet gegeven wordt, moet een hiernamaals 
worden verondersteld waar beloond wordt. En dit vraagt weer om een onsterfelijke 
ziel en het bestaan van God. Wat volgens de zuivere rede niet bestaat - God én de 
onsterfelijke ziel – komt via de achterdeur van de praktische rede weer binnen. 
 
Het lijkt alsof in de 18e eeuw uit twee gekozen móet worden: ‘rede’ of ‘natuur’. Als ik 
mij niet vergis, staan wij in ónze tijd nog steeds voor die binaire keuze, waarbij 
massaal gekozen wordt voor ‘natuur’: de vrije wil bestaat niet, want de hersenen 
hebben al besloten vóór de wil denkt dat ie besluit. Het ‘ik’ is een illusie, want het is 
niet meer dan een toevallig conglomeraat van emoties. De ‘geest’, dus ook de ‘ziel’, is 
louter hersenfunctie. 
 



Ik heb de grootst mogelijke moeite met deze 
eeuwige zwart-witstelling. Het ligt veel genuan-
ceerder. De Rede, of de filosofie, kan het bestaans-
mysterie niet oplossen, de materialistische weten-
schap evenmin. Ik ben het met Kant eens, dat de 
Rede het Verstand niet kan overstijgen wat betreft 
het vaststellen van werkelijkheden buiten zintuig-
lijk gefundeerde kennis, wél wat betreft het formu-
leren van vermoedens en het plaatsen van vraagte-
kens. Waarom? Omdat - en nu spreek ik mijn ‘ge-
loofsbelijdenis’ uit - de Rede zich óók ophoudt in 

de ‘vrije ruimte’ van de menselijke geest, de oneindige ruimte van de verbeelding en 
de inuïtie. De menselijke geest is aan materie gebonden en als ik dood neerval is er 
geen ‘vrije ruimte’ meer, maar zolang het ‘materieel substraat’ de geest ‘faciliteert’ is 
er die fantastische ‘kraamkamer van de verbeelding’: gedachten, beelden, speculaties 
en fantasieën spelen en dartelen er dat het een aard heeft. En het levert nog iets op 
ook: Cultuur. Jawel, met een hoofdletter. Wie wordt niet door minstens íets in die 
‘wereld van betovering’ geraakt? Een muziekstuk, lied, boek, film ..... Of door de 
schoonheid van een theorie, een staaltje van medemenselijkheid? Mét De Lamettrie 
kan ik beamen, dat we ‘het wezen van de beweging en de materie niet begrijpen’, 
maar door die onbegrijpelijke ‘speelkamer’ van onze geest wordt de materie een 
leefbaar huis. Als de Rede buíten de materie geen ‘werkelijkheid’ kan aanwijzen, kan 
ze die nog wel verbéélden. We hebben er een woord voor dat bijna taboe is: transcen-
dentie!  
Ik geloof dus in een ‘speelse geest’. Die is soepel, 
kan tegen een stootje, is speels en sceptisch tege-
lijk en speelt graag met de ‘laatste vragen’ maar 
weet, dat hij er geen definitieve uitspraken over 
kan doen. Hij beseft dat speculaties en het bouwen 
van grote denksystemen spél zijn. De ‘speelse 
geest’ is zelfs gelovig: er is één god waarvoor hij 
buigt, Mysterie-van-het-Bestaan. 
Niet ‘Hoe ga ik met de natuur om?’ maar ‘Hoe ga 
ik met het Mysterie-van-het-Bestaan om?’ is voor 
mij op dit ogenblik de meest actuele vraag. 
 


