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IK DUUR, DUS IK BEN!  
 

door Frans Holtkamp 
 
 

 
Eind 2014 verdiep ik mij in Essays over bewust-
zijn en verandering van Henri Bergson. In het 
boekje zijn drie teksten gebundeld, de twee le-
zingen die Bergson in 1911 in respectievelijk 
Birmingham en Oxford gehouden heeft en een 
artikel voor Nordisk Tidskrift (1930). Alle drie 
essays draaien om ‘de duur’ of ‘la durée’, een 
thema dat Bergson na aan het hart ligt. Het zijn 

prachtige, beeldende beschouwingen! Bovendien valt mij op, dat Bergson in zijn 
betoog serieus rekening houdt met de evolutie. Niet verbazingwekkend, want het 
belangwekkende L'Évolution créatrice (1907) gaat eraan vooraf. In mijn essay 
Henri Bergson: een evolutionair filosoof avant la lettre steek ik er de loftrompet 
over. 1  
Niet minder lyrisch ben ik over Tijd en vrije wil. 2 Het is een erudiet, stapsgewijs 
opgebouwd betoog van een origineel denker over de duur als ‘zetel’ van de vrije 
wil. Het is doorspekt met prachtige, treffende beelden. Hoewel het in 1889 
geschreven is – de fysica waarmee Bergson ‘in gesprek’ gaat is inmiddels 
enigszins achterhaald en de evolutie is nog niet in beeld – blijkt het een uiterst 
actuele tekst. Ik kan ermee instemmen. Dat laat onverlet dat Bergsons behande-
ling van de vrije wil in het laatste hoofdstuk mij met een verontrustende vraag 
achterlaat. 
 
Voorwoord 
Veelzeggend zijn de zinnen waarmee Bergson zijn magnum opus op pagina 7 opent: 
‘Onszelf uitdrukken doen we noodgedwongen in woorden, denken doen we meestal 
ruimtelijk. Anders gezegd: het middel van de taal vergt dat we tussen onze ideeën 
hetzelfde duidelijke en precieze onderscheid maken, er dezelfde discontinuïteit tussen 
aanbrengen als tussen materiële objecten’. Intuïtief begrijp ik meteen, dat taal voor 
het innerlijke, psychische leven een stoorzender is. Dat is immers het domein van de 
duur, de kwalitatieve, ruimtelijk niet uiteen te leggen en dus niet te meten tijd. Als 
liefhebber van taal ben ik bij voorbaat gewaarschuwd! 
 
Opbouw 
Het betoog van Bergson bestaat uit drie hoofdstukken: in het eerste draait zijn 
beschouwing om het begrip intensiteit, het tweede is gewijd aan de duur en het laatste 
aan de vrije wil, het eigenlijke onderwerp. De eerste twee hoofdstukken zijn bedoeld 
als voorbereiding op het derde. 
Héél het betoog cirkelt rond enkele centrale begrippen, met name ‘buiten’ en ‘binnen’. 
Laat ik er een paar woorden aan wijden. Buíten ons is de kwantiteit, bínnen de 
kwaliteit. Of: ‘buiten’ is de homogene ruimte. Daarin treffen we de materiële objecten 
aan die zich naast elkaar bevinden, die duidelijk van elkaar onderscheiden zijn en die 
op door wetenschappers vooraf vastgestelde tijden – dit is de zogenaamde gemeten 
tijd – bepaalde posities innemen. Die posities kunnen vergeleken en op alle mogelijke  
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manieren gekwantificeerd worden. Dit is het terrein van de exacte wetenschap. Maar 
‘binnen’ is heterogeen en kent geen tijd, alleen duur. Psychische toestanden zijn niet 
scherp van elkaar afgebakend, werken op elkaar in, geven elkaar kleur of nuance en 
zijn als een continu proces ‘zetel’ van de eigenlijke vrijheid. Duur, noemt Bergson dat. 
Die is niet kwantificeerbaar, is pure kwaliteit, is geleefde tijd. 
 
Vrije wil 
Ik laat de eerste twee hoofdstukken voor wat ze zijn en licht dat éne thema uit het 
betoog dat mij het meest interesseert: de vrije wil. Bij tal van hersenwetenschappers is 
het bon ton die te ontkennen. Dat strijkt mij tegen de haren in. Ik wil gewoon dat hij 
vrij is! Maar ís hij dat ook? Wat schrijft Bergson erover? 
Daarvoor moeten we in hoofdstuk drie zijn. De auteur voert hierin een gefingeerd 
gesprek – een schitterende vondst! – met zijn opponenten, de ontkenners én de belij-
ders van de vrije wil. Hij laat ze allerlei argumenten aanvoeren om hun gelijk te 
bevechten. Maar Bergson weet hen stap voor stap te ontwapenen. Na zo’n schitterend 
gevecht zou hij gelauwerd moeten worden, als hij al niet in 1927 de Nobelprijs voor 
de literatuur gekregen zou hebben! 
 
Inderdaad, met betrekking tot de vrije wil zijn er 
ontkenners en belijders. Vrij vertaald redeneren 
de eersten ongeveer als volgt: zoals atomen in 
het heelal constant bewegen, daarmee alle kos-
mische bewegingen aansturen volgens een de-
terministisch opgevat schema van oorzaak en 
gevolg, zo menen veel psychologen dat in de 
hersenen precies hetzelfde gaande is. De voortdurend bewegende atomen aldaar bepa-
len wat we denken en hoe we handelen. De in wezen kinetische theorie van deze 
‘psychologen’ is schatplichtig aan die van de exacte wetenschappers. En mét deze 
natuurwetenschappelijke gijzeling van de ‘innerlijke ruimte’ zijn álle denkbare 
bewegingen op aarde gedetermineerd. Dit determinisme wordt een universeel principe. 
Einde vrije wil!  

De belijders benadrukken het tegenovergestelde: 
de mens is begiftigd met een vrije wil. Talloos zijn 
de momenten waarop hij tussen alternatieven kan 
kiezen. Kies ik A of kies ik B? Hij ziet die alter-
natieven als ‘gestolde mogelijkheden’ voor zich. 
Het ‘ik’ is in die visie evenzeer ‘gestold’. 
Bergson wijst deze uiterste standpunten af, want 
beide zijn in strijd met de tijd als duur. Adepten 
van beide denken in termen van noodzakelijkheid, 

denken ‘mechanicistisch’. Wat een persoon denkt en doet is de spontane manifestatie 
van duur, brengt Bergson er tegenin. Toekomstig handelen kan niet worden voorspeld. 
Er is alléén een achteruitkijkspiegel: het zich herinneren van wat gebeurd is.  
 
Wat Bergson op pagina 123 schrijft, zie ik als de kern van zijn betoog. Graag laat ik 
de auteur zélf aan het woord: 
 

Is de tijd eenmaal verstreken, ja, dan mogen ons de opeenvolgende momenten 
van de verstreken tijd voorstellen als zich buiten elkaar bevindend, dan mogen  
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we denken aan een lijn die door de ruimte gaat, maar het blijft dan toch nog 
een feit dat die lijn de verstreken tijd symboliseert, niet de tijd die bezig is te 
verstrijken. Dit wordt zowel door de voor- als door de tegenstanders van de 
vrije wil vergeten – de voorstanders wanneer ze stellen dat het mogelijk was 
anders te handelen dan in feite is gebeurd, en de tegenstanders wanneer ze die 
mogelijkheid ontkennen. De voorstanders redeneren als volgt: ‘De weg is nog 
niet uitgestippeld, dus hij kan in willekeurig welke richting gaan’. Het ant-
woord daarop zal zijn: ‘U vergeet dat er pas van een weg kan worden gespro-
ken wanneer de handeling is verricht, maar dan is die weg wel degelijk 
uitgestippeld’. – De tegenstanders zeggen: ‘De weg is aldus uitgestippeld, dus 
de mogelijke richting van die weg was niet een willekeurige, maar alleen deze 
ene richting’. 

 
Een magistrale passage! Alle nuanceringen van Bergsons voorafgaande betoog komen 
er compact in samen! En inderdaad, er ís niet zoiets als een geïsoleerd ik dat voor 
‘gestolde’ richtingen staat en dan kiest. Dit is duur opgevat als tijd die ‘langs de ato-
men glijdt’, als ‘in de ruimte uitgestrekt’. Zó werkt hij niet.  
Wat Bergson vervolgens op pagina 124 schrijft, mag beslist niet worden overgesla-
gen: 
 

Met andere woorden: deze discussie laat het punt van de vrijheid ongemoeid, 
en dat is niet verbazingwekkend, want de vrijheid dient te worden gezocht in 
een bepaalde nuance of kwaliteit van de handeling zelf, en niet in de relatie 
tussen enerzijds die handeling en anderzijds datgene wat ze niet is of wat ze 
had kunnen zijn. De verwarring ontstaat doordat voor- en tegenstanders zich 
het proces van het delibereren voorstellen als een schommeling in de ruimte, 
terwijl het in feite een dynamische voortgang is waarin het ik en de motieven 
zelf in voortdurende wording zijn als echte levende wezens. 
 

Voortdurende wording, zó is het leven. Het heeft zijn eigen dynamiek, de duur. Wat 
gebeurt is uniek, is eenmalig, is niet meer terug te draaien en kan experimenteel niet 
herhaald worden. 
 
 
Slotvragen 
Van harte bevestig ik met Bergson dat er een vrije 
wil is. De moeilijkheden beginnen pas als ik het 
vrije van die wil op mijn manier probeer te denken. 
Maar laat ik eerst op een rijtje zetten wat Bergson 
over dat vrije zoal schrijft: ‘kleur’, ‘nuance’ en 
‘kwaliteit’ zijn regelmatig terugkerende woorden in 
het betoog. Ik voeg er een veelzeggend, misschien 
wel samenvattend, citaat (pagina 117) aan toe: ‘We 
zijn dus vrij wanneer onze handelingen voortvloeien 
uit onze gehele persoonlijkheid en daar uitdrukking 
aan geven, wanneer ze met die persoonlijkheid de 
ondefinieerbare gelijkenis vertonen die we soms aantreffen tussen het kunstwerk en 
de kunstenaar’. Eigenlijk hoor ik Bergson zeggen: ‘De vrije wil ís niet te omschrijven. 
Door taal stolt hij tot een ding. En als hij iets níet is, dan is hij dat’. 
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Verontrustend is, dat hij mij overtuigt maar níet bevredigt. Er komen vragen in mij 
op: als er ‘binnen’ een continue stroom van op elkaar inwerkende en elkaar kleurende  
psychische feiten is, kiest díe dan niet voor mij en volg ik slechts? Wat betekent ‘ik’ 
in dat verband? Kan er vrijheid zijn zónder de mogelijkheid duidelijk omlijnde keu-
zen te maken?  
Het antwoord van Bergson op dit soort vragen zou kunnen zijn wat hij op pagina 120 
schrijft: ‘Het staat vast dat dit symbolische voorstellingen (de verschillende richtingen 
die het kiezende ik zou kunnen gaan, bijvoorbeeld OX en OY – red.) zijn, dat er in 
feite niet twee neigingen zijn en zelfs niet twee richtingen, maar dat er een ik is dat 
leeft en zich juist in zijn aarzelingen ontwikkelt, totdat de vrije handeling zich er als 
een overrijpe vrucht van losmaakt. Maar deze opvatting over het handelen vanuit 
wilsvrijheid is voor het gezonde verstand niet bevredigend, want dat gezonde verstand 
is wezenlijk mechanistisch georiënteerd, het houdt van scherp afgebakende verschil-
len, die worden uitgedrukt in helder gedefinieerde begrippen of door middel van 
verschillende posities in de ruimte’. 
Jawel, ik ben er eentje van het ‘gezonde verstand’. Het gelijk van Bergson duwt dat 
een andere richting op met déze verontrustende vraag: als taal en denken ons belem-
meren de duur in onszelf waar te nemen, waarom zou de evolutie deze psychische 
‘handicap’ dan voortgebracht hebben? 
 
Conclusie 
Het antwoord op deze vraag kan niet van Bergson worden verlangd. Hij heeft zijn 
sporen verdiend. Ik ben hem dankbaar voor het munten van het concept élan vital en 
de glans van la durée die hij het gegeven heeft. Dat begrip blijkt een geloof. Daarom 
schrijf ik tot slot, met een vette knipoog naar Descartes: ‘Ik duur, dus ik ben!’ 
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