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De Griekse filosoof Aristoteles vergelijkt het menselijke cognitieve vermogen met
een schrijftafeltje waarop
nog niets geschreven is.
Vanaf de late Oudheid tot
op de dag van vandaag heeft
deze vergelijking van het intellect met een tabula rasa
aanleiding gegeven tot zeer
uiteenlopende interpretaties. Is het werkelijk zo dat
ons intellect van nature volkomen blanco en zonder
inhoud is? Wordt alle cognitieve inhoud veroorzaakt
door zintuiglijke prikkels? Of beschikken we toch over
bepaalde vormen van cognitie die niet tot de ervaring
kunnen worden herleid? Wat voor soort cognitie is
dat dan en welke functie heeft zij? In zijn inaugurele
rede als hoogleraar Filosofie van Middeleeuwen en
Renaissance bespreekt Paul Bakker een aantal antwoorden op deze vragen. Hij beschrijft hoe filosofen
uit de Middeleeuwen en de Renaissance Aristoteles’
vergelijking hebben geïnterpreteerd en, in discussie
met Aristoteles, hun eigen opvattingen over aangeboren cognitie hebben ontwikkeld.
Paul Bakker (1966) studeerde theologie en filosofie
aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de
Ecole Pratique des Hautes Etudes (Parijs). Na zijn promotie in 1999 werd hij medewerker aan de Faculteit
der Filosofie van de Radboud Universiteit. Sinds juni
2008 is hij hoogleraar Filosofie van de Middeleeuwen
en de Renaissance. Hij is leider van het NWO Vidiproject over de geschiedenis van de cognitiefilosofie,
Form of the Body or Ghost in the Machine? The Study of
Soul, Mind and Body (1250–1700).
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Mijnheer de rector magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders,
Over ons cognitieve of intellectieve vermogen spreken we veelvuldig in metaforen en
vergelijkingen. We duiden het aan als een licht of als een spiegel, als een camera of een
computer, of in poëtischer termen als een eiland van waarheid omgeven door een wijde
en stormachtige oceaan van nevelige schijn.1 De geschiedenis van wat ik hier kortheidshalve de ‘cognitiefilosofie’ zal noemen, is daarom in belangrijke mate een geschiedenis
van metaforen en hun connotaties (en tevens van de problemen en misverstanden die
door die metaforen worden opgeroepen).2 Een van de oudste en meest intrigerende
metaforen is die van het menselijke intellect als een tabula rasa – een onbeschreven
blad, een schrijftafeltje waarop nog niets geschreven staat. Deze metafoor heeft een
lange traditie in het spreken over de ziel en haar cognitieve functies, zowel binnen de
wetenschap als daarbuiten. Schrijvers en dichters vanaf de Griekse oudheid tot in de
negentiende eeuw hebben hem in hun teksten verwerkt.3 Maar meer dan de literatoren
zijn het toch vooral de filosofen die hebben bijgedragen aan de populariteit van deze
metafoor.
De eerste die in dit verband genoemd moet worden is Plato. In zijn dialoog Theaetetus verzoekt Sokrates zijn gesprekspartner
… omwille van de discussie aan te nemen dat wij in onze ziel een blok was hebben.
Bij de ene zal die groter, bij de andere kleiner zijn. Bij de ene zal de was zuiverder
zijn, bij de andere minder zuiver, harder bij sommigen, bij sommigen vloeibaarder,
bij enkelen juist van pas.4
Met behulp van dit hypothetische ‘blok was’ probeert Sokrates vervolgens te verklaren
hoe ons geheugen functioneert:
Alles wat wij ons wensen te herinneren van wat we zagen of hoorden of zelf bedachten, drukken we daarin af, door dat blok onder onze waarnemingen en gedachten te houden: ongeveer zoals we de zegel van een ring in de was drukken.
Wat we er nu in afgedrukt hebben, herinneren we ons en kennen we zolang het
beeld in de was bewaard blijft. Wat echter uitgewist wordt of wat onmogelijk kon
ingedrukt worden, raakt vergeten of blijft ongekend.5
In diezelfde dialoog Theaetetus maakt Plato duidelijk dat kennen anders in zijn werk
gaat dan waarnemen.6 In tegenstelling tot waarneming is kennis niet gebaseerd op concrete, zintuiglijk waarneembare dingen. Die zijn immers in voortdurende verandering
en daarom ongeschikt als basis voor kennis, die per definitie stabiel moet zijn. Kennis
berust op onveranderlijke begrippen, door Plato ‘Vormen’ of ‘Ideeën’ genoemd. Deze
Vormen worden niet verkregen door ervaring, maar zijn van nature aanwezig in het
intellect. Door zijn vereniging met het lichaam is het intellect deze aangeboren kennis
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echter vergeten. De Vormen zijn wel in het intellect aanwezig, maar hun aanwezigheid
is impliciet en vervaagd. Er is daarom een proces van dialoog en redenering nodig –
door Plato ‘dialectiek’ genoemd – met als doel de Vormen expliciet en duidelijk aan het
intellect tegenwoordig te stellen. Kennisverwerving is dus volgens Plato recollectie of
herinnering. De van nature in het intellect aanwezige Vormen worden opnieuw tot
leven gewekt.7 De hypothese van het blok was is daarom voor Plato wel geschikt om te
verklaren hoe het geheugen functioneert, maar niet – of in veel mindere mate – om te
verduidelijken hoe het intellect kennis verwerft.
Dat ligt anders bij Aristoteles. Net als zijn leermeester Plato gebruikt Aristoteles de
metafoor van het schrijftafeltje om de werking van het geheugen – het eindpunt van de
waarneming – te verklaren.8 Maar Aristoteles gebruikt dezelfde metafoor ook om het
tot stand komen van kennis te karakteriseren. In zijn boek over de ziel beschrijft hij wat
je de ‘oertoestand’ van ons cognitieve vermogen zou kunnen noemen, de situatie waarin het intellect verkeert voorafgaand aan de kennisverwerving. In die toestand is volgens Aristoteles ons intellect
… in aanleg identiek met alle kenbare dingen, maar alvorens ze te kennen is het
intellect in feite niets. Wat het intellect kent, moet erin aanwezig zijn op dezelfde
manier als letters aanwezig zijn op een schrijftafeltje waarop nog niets daadwerkelijk geschreven staat.9
Wat wil deze passage zeggen?10 Volgens Aristoteles zijn waarneming en kennisverwerving vergelijkbare processen. Beide zijn namelijk receptief: bij het verwerven van kennis
ontvangt het intellect de vorm van iets kenbaars net zoals bij de waarneming de vorm
van iets waarneembaars wordt ontvangen. Maar omdat ons cognitieve vermogen in
principe in staat is alle vormen te kennen, concludeert Aristoteles dat het van nature
(bij de geboorte) geen van die vormen moet bezitten. Om alles te kunnen kennen, moet
het intellect zelf niets zijn. En vanuit dat perspectief gebruikt Aristoteles de metafoor
van het schrijftafeltje, dat van nature onbeschreven is, maar dat alle letters in elke
willekeurige combinatie in zich kan opnemen.
Aristoteles’ visie op het cognitieve vermogen en op het tot stand komen van kennis
is dus duidelijk anders dan die van Plato. Niettemin zijn er, vanaf de Griekse Oudheid,
tal van uiteenlopende opvattingen geweest over de vraag in hoeverre en in welk opzicht
beide visies van elkaar verschillen. De interpretatie van de metafoor van het schrijftafeltje speelt daarbij een belangrijke rol. Neem bijvoorbeeld een van de allereerste commentatoren op Aristoteles’ werken, Alexander van Aphrodisias. Volgens Alexander wil
Aristoteles het intellect niet zozeer vergelijken met het onbeschreven schrijftafeltje als
zodanig, maar veeleer met de onbeschreven, maagdelijke toestand ervan. In Alexanders
optiek zou een vergelijking van het intellect met een schrijftafeltje te veel eigen actualiteit aan het intellect toekennen. Hij is van mening dat het intellect gekenmerkt wordt
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door pure potentialiteit, loutere receptiviteit: het intellect is niets anders dan het vermogen om kennis te ontvangen. En precies in die zin wordt het vergeleken met een
schrijftafeltje, dat het vermogen bezit willekeurig welke letters in zich op te nemen.11
Een heel ander geluid horen we bij een commentator die in de traditie bekend
staat onder de naam ‘Philoponus’.12 Deze ‘Philoponus’ haalt (klaarblijkelijk met instemming) de interpretatie van een van zijn voorgangers (Iamblichus) aan, die juist
heel veel nadruk legt op de eigen aard van het schrijftafeltje. Niet voor niets vergelijkt
Aristoteles ons intellect met een schrijftafeltje en niet met een vel papier. Met een vel
papier kun je namelijk heel veel andere dingen doen dan erop schrijven (bijvoorbeeld
vliegtuigjes vouwen – een voorbeeld dat bij ‘Philoponus’ zelf overigens niet te vinden
is). Een schrijftafeltje daarentegen is wat het is door het feit dat erop geschreven wordt.
Wat Aristoteles volgens ‘Philoponus’ met zijn metafoor wil zeggen, is dat ons intellect
van nature beschikt over de begrippen – de logoi – van de kenbare dingen. Maar wanneer Aristoteles zijn vergelijking toespitst door het intellect aan te duiden als een schrijftafeltje ‘waarop nog niets daadwerkelijk geschreven staat’, bedoelt hij daarmee dat de
letters op het schrijftafeltje onduidelijk geschreven zijn. Volgens ‘Philoponus’ moet
Aristoteles’ metafoor dus in platoonse zin geïnterpreteerd worden: het intellect beschikt van nature over een zekere aangeboren kennis, die vanaf de geboorte vervaagd is
en die door een proces van recollectie weer tot leven moet worden gewekt.13
Het moge duidelijk zijn dat de Griekse commentatoren behoorlijk creatief zijn bij
het interpreteren van Aristoteles’ metafoor. Een en dezelfde passage stelt de een
(Alexander) in staat te beweren dat volgens Aristoteles het intellect van nature zonder
cognitieve inhoud is, terwijl de ander (‘Philoponus’) even stellig volhoudt dat Aristoteles
bedoelt te zeggen dat het intellect van nature beschikt over aangeboren begrippen. Het
zal u waarschijnlijk niet verbazen dat de commentatoren in de Latijnse traditie in creativiteit nauwelijks achterbleven bij hun Grieks schrijvende collega’s. Integendeel, met
het verstrijken der eeuwen wordt het spectrum van interpretaties alleen maar uitgebreider, verfijnder en gecompliceerder. De metafoor blijkt nagenoeg even kneedbaar als de
was waarvan het schrijftafeltje gemaakt is. Om u hiervan een indruk te geven, zal ik
eerst aandacht besteden aan een aantal middeleeuwse interpretaties van Aristoteles’
metafoor, om vervolgens enkele teksten uit de Renaissance kort de revue te laten passeren.
de middeleeuw en
Zoals u allen weet was het tijdvak dat gewoonlijk wordt aangeduid als de Middeleeuwen
allesbehalve een periode van duisternis en verval. Integendeel, het was een bloeiperiode
van rationele kennis en wetenschap.14 Van doorslaggevende betekenis voor de ontwikkeling van het middeleeuwse wetenschapsbedrijf was de introductie van de geschriften
van Aristoteles (in Latijnse vertaling) in het curriculum van universiteiten en studiehuizen. Vanaf de eerste decennia van de dertiende eeuw gaven vooral Aristoteles’ boeken
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over de natuur aanleiding tot verhitte discussies. Over verschillende onderwerpen zei
Aristoteles namelijk iets anders dan de auteurs die tot dan toe de communis opinio hadden gevormd.15 Een van die onderwerpen was de aard van het menselijke cognitieve
vermogen. Ondanks het feit dat velen de aristotelische visie daarop al gauw accepteerden, bleef er lange tijd onenigheid bestaan over de vraag hoe die visie precies moest
worden geïnterpreteerd. Op dat punt liepen de meningen ver uiteen.16
Zo vinden we in een anonieme tekst geschreven omstreeks 1260 een sterk platoons
gekleurde interpretatie van Aristoteles.17 Volgens de auteur van deze tekst beschikt ons
intellect van nature over de oorspronkelijke modellen van de dingen. Deze exemplaria,
zoals de auteur ze zelf noemt, zijn met het intellect ‘meegeschapen’ (concreata). Ze zijn,
met andere woorden, aangeboren. Als ons intellect niet zou zijn belichaamd, zou voor
het verwerven van kennis niets anders nodig zijn dan de tegenwoordigheid van de dingen die corresponderen met die oorspronkelijke modellen. In dat geval zou het intellect
om kennis te verkrijgen zich alleen maar op zichzelf te hoeven richten, dat wil zeggen op
de modellen die het van nature in zich heeft. De ‘match’ tussen het model en datgene
wat ermee correspondeert, zou namelijk door niets worden belemmerd. Maar ons intellect is wél belichaamd en heeft daarom zintuiglijke ervaring nodig. Meer in het bijzonder heeft het intellect om kennis te verwerven afbeeldingen (species) van de dingen
nodig die door abstractie worden afgeleid uit de zintuiglijke ervaring.18
Tegen deze achtergrond presenteert de anonieme auteur twee perspectieven van
waaruit de metafoor van het schrijftafeltje kan worden geïnterpreteerd. Enerzijds benadrukt hij dat het cognitieve vermogen van nature beschikt over de oorspronkelijke
modellen van de dingen. Maar vanwege de vereniging van het intellect met het lichaam
zijn die modellen in duisternis gehuld. Daarom is, vanuit dit perspectief, het intellect te
vergelijken met een volledig beschreven schrijftafeltje in het volstrekte donker (tabula
tota depicta existens in tenebris). Anderzijds is het cognitieve vermogen in staat om, vanuit de zintuiglijke ervaring, afbeeldingen van de dingen te ontvangen. Vanuit dat perspectief kan het intellect worden vergeleken met een maagdelijk schrijftafeltje waarop
nog niets daadwerkelijk geschreven is (tabula nuda in qua nichil est depictum in actu).19
Blijkbaar is de anonieme auteur zich ervan bewust dat zijn theorie hem een behoorlijk eind in de richting van Plato voert. Hij vindt het in elk geval nodig om uit te
leggen in welk opzicht zijn eigen visie verschilt van die van Plato. Volgens Plato heeft
het intellect voor kennisverwerving niets anders nodig dan de aangeboren modellen.
Weliswaar zijn deze vervaagd vanwege de invloed van het lichaam, maar door een proces van rationele inspanning – de al genoemde dialectiek – kunnen de modellen vanuit
het duister naar het licht worden gebracht. Daarom is volgens Plato kennis een soort
recollectie. Onze anonieme auteur daarentegen is van mening dat voor kennis ervaring
nodig is. Bij hem speelt de ervaring dezelfde rol als de dialectiek bij Plato. Vanwege de
belichaming van het intellect zijn voor kennisverwerving afbeeldingen nodig die uit de
waarneembare wereld worden afgeleid.20
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De interpretatie die we bij deze anonieme auteur aantreffen gaat behoorlijk ver in het
assimileren van de visies van Plato en Aristoteles. Er zijn ook auteurs die minder ver
gaan, maar die niettemin proberen vast te houden aan enigerlei vorm van aangeboren
kennis. Een beschrijving van hun opvattingen vinden we bij onze ‘landgenoot’ Siger
van Brabant. In zijn omstreeks 1270 geschreven commentaar op Aristoteles’ boek over
de ziel bespreekt Siger de vraag of ons intellect beschikt over aangeboren kennis van
bepaalde soorten van kenbare dingen.21 In zijn antwoord blikt hij terug op de opvattingen van zijn voorgangers. Sommigen van hen beweren dat ons cognitieve vermogen
een bepaalde vorm van aangeboren kennis heeft die zij aanduiden met het begrip ‘actief
intellect’. Met dit begrip – dat overigens direct bij Aristoteles zelf vandaan komt22 –
bedoelen deze auteurs een soort aangeboren gesteldheid van het intellect die er de verklaring van is dat onze cognitieve acten spontaan tot stand komen. Uit het (empirisch
vast te stellen) feit dat ons intellect een actieve, spontane rol speelt bij het uitoefenen
van zijn cognitieve functies leiden deze auteurs dus af dat er in het intellect een
bepaalde gesteldheid – een habitus – aanwezig moet zijn die dit mogelijk maakt en die
zinvol kan worden aangeduid als een vorm van aangeboren kennis.23 Sigers kritiek op
deze visie ligt voor de hand: afgezien van wat terminologische bezwaren wijst hij erop
dat zo’n aangeboren gesteldheid wel een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde is om van kennis te kunnen spreken. Het is net als met materie: hoewel materie uit
zichzelf de geschiktheid heeft om allerlei verschillende vormen in zich te ontvangen, is
dat gegeven niet voldoende om te beweren dat de materie van nature gevormd is. Wil de
materie gevormd worden tot iets concreets, dan is er iets meer nodig dan een loutere
geschiktheid. Bij het intellect is het niet anders: het heeft weliswaar een soort cognitieve gesteldheid vanuit zichzelf, maar voor het ontstaan van kennis zijn er toch echt
stimuli van buitenaf nodig.24
Een tweede groep van auteurs, waartoe Siger zijn illustere oudere tijdgenoot Albertus de Grote rekent, is van mening dat ons intellect beschikt over een andere vorm van
aangeboren kennis, namelijk kennis van de zogenoemde ‘eerste principes’. Hiermee
worden de logische beginselen bedoeld die voor elk mens inzichtelijk zijn en die niet
onmiddellijk uit de ervaring kunnen worden afgeleid. Voorbeelden zijn het beginsel van
niet-tegenspraak, dat stelt dat de bevestiging en de ontkenning van hetzelfde niet gelijktijdig waar kunnen zijn, en het beginsel van de uitgesloten derde, dat inhoudt dat elke
willekeurige propositie ofwel waar ofwel onwaar is.25 Volgens Albertus de Grote en de
zijnen maken dit soort principes de aangeboren kennis van ons intellect uit. Daarbij
preciseren zij dat dergelijke principes niet zelf het ‘actieve intellect’ zijn, maar de instrumenten waarmee het actieve intellect zijn functie uitoefent.26 Tegen dat laatste tekent
Siger van Brabant bezwaar aan. Als het actieve intellect voor zijn functioneren instrumenten nodig heeft, zijn dat volgens hem niet de eerste principes, maar de gegevens van
de zintuiglijke ervaring. Sigers bezwaar tegen Albertus’ opvatting betreft dus primair de
instrumentele rol die de eerste principes krijgen toegekend in het cognitieve proces.27

9

10

pro f . dr. pa ul j .j .m . b a k k e r

Maar ook de stelling als zodanig dat de eerste principes vormen van aangeboren kennis
zijn, verwerpt Siger. Volgens hem functioneert het intellect analoog aan het gezichtsvermogen. Welnu, het gezichtsvermogen beschikt over een aangeboren capaciteit die ervoor
zorgt dat bepaalde objecten op zichzelf en primair zichtbaar zijn, terwijl andere objecten
hun zichtbaarheid ontlenen aan deze primair zichtbare objecten. Waar Siger op doelt, is
licht. Licht is volgens hem primair en op zichzelf zichtbaar en is er tevens de oorzaak van
dat alle andere dingen zichtbaar worden. Met het intellect is het net zo. Het intellect heeft
een aangeboren dispositie die er de oorzaak van is dat sommige van zijn objecten primair
en in de hoogste mate kennis veroorzaken. Dit zijn de eerste principes, die dus niet zelf
aangeboren zijn, maar die wel de primaire objecten van het intellect zijn. Met deze eerste
principes is het intellect vervolgens in staat om van andere objecten kennis te verkrijgen.28 Aangeboren is dus een natuurlijk vermogen om alle kenbare objecten te kennen.
Maar voor het tot stand komen van die kennis als zodanig is het intellect aangewezen op
de zintuiglijke ervaring.29 In tegenstelling tot verschillende van zijn voorgangers30 is Siger
van Brabant dus van mening dat ons intellect over geen enkele vorm van aangeboren
kennis beschikt. Volgens hem is het intellect een van nature inhoudsloos, receptief vermogen dat in staat is om van alles wat zich te kennen aanbiedt, kennis te ontvangen en
te registreren. Het is als een maagdelijk schrijftafeltje dat het vermogen heeft te worden
beschreven met alle letters in welke combinatie dan ook. Dezelfde opvatting vinden we
terug bij de overgrote meerderheid van auteurs uit de dertiende en de veertiende eeuw.31
Voor hen dient zich echter onmiddellijk de vraag aan in hoeverre en in welk opzicht het menselijke intellect verschilt van de materie. Zowel het intellect als de materie
zijn namelijk receptief en in staat om alle vormen in zich te ontvangen.32 Om die vraag
te beantwoorden – en om daarmee tevens te garanderen dat het intellect niet iets materieels of organisch is – doen veel auteurs een beroep op Averroës, de grote Arabische
commentator op de werken van Aristoteles. Volgens Averroës verschilt het intellect van
de materie, omdat beide op een verschillende manier receptief zijn. Het ontvangen van
een vorm in de materie gaat volgens hem namelijk altijd gepaard met een verandering
van de materie. Het verwerven van kennis daarentegen impliceert geen verandering van
het intellect in de strikte zin van het woord.33 Dit wordt volgens Averroës duidelijk
gemaakt door de metafoor van het schrijftafeltje. Wanneer een schrijftafeltje wordt
beschreven, wordt het vervolmaakt door de letters waarmee het beschreven wordt. Deze
vervolmaking kan hooguit op een dubbelzinnige manier een ‘verandering’ worden genoemd. Het begrip ‘verandering’ duidt namelijk in dat geval alleen maar een overgang
aan van potentialiteit naar actualiteit: het schrijftafeltje gaat over van een situatie
waarin het in aanleg beschreven is naar een toestand waarin het daadwerkelijk beschreven is. Hetzelfde geldt volgens Averroës voor het intellect dat kennis ontvangt. Kennisverwerving impliceert dus in eigenlijke zin geen verandering van het intellect, maar alleen een vervolmaking. En daarom zijn het intellect en de materie twee verschillende
dingen.34
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Averroës is overigens een van de weinige middeleeuwse auteurs die duidelijk laat blijken zich bewust te zijn van het feit dat Aristoteles’ uitspraken over het schrijftafeltje
metaforisch van aard zijn. Terecht wijst hij erop dat cognitieve processen als zodanig
onzichtbaar zijn. We kunnen zulke processen bij onszelf wel gewaarworden, maar zien
kunnen we ze niet, noch bij onszelf noch bij anderen (zelfs niet met behulp van fMRIscanners of andere geavanceerde beeldapparatuur). Daarom acht Averroës het gebruik
van metaforen in de cognitiefilosofie onontkoombaar. Tegelijkertijd realiseert hij zich
dat zulke metaforen niet in letterlijke zin waar zijn, maar alleen de richting aangeven
waarin het juiste begrip van cognitieve processen gezocht moet worden. Metaforen als
die van het schrijftafeltje hebben volgens hem dus een heuristische en didactische
functie.35 Averroës’ (zeer verstandige) methodologische opmerkingen over de noodzaak
en de functie van metaforisch taalgebruik binnen de cognitiefilosofie, net als overigens
zijn analyse van het verschil tussen het intellect en de materie, hebben veel weerklank
gevonden in de periode waartoe ik me nu ga wenden: de Renaissance.36
de r enaissance
De Renaissance wordt van oudsher gezien als een periode van culturele opbloei en intellectuele vernieuwing na de donkere Middeleeuwen. Op die traditionele voorstelling
valt het nodige aan te merken (al was het maar vanwege het feit dat de Middeleeuwen
allesbehalve donker waren). Dat neemt niet weg dat de Renaissance wel degelijk vernieuwing bracht, niet in de laatste plaats op het gebied van de filosofie. De belangrijkste
motor achter die filosofische vernieuwing was het filologische werk van de humanisten.37 De humanisten brachten nieuwe uitgaven van de teksten van Aristoteles en zijn
Griekse commentatoren in omloop. Ook publiceerden ze in vergetelheid geraakte werken van buiten de aristotelische traditie, in het bijzonder de dialogen van Plato. Deze
massale aanvoer van nieuwe teksten had zijn weerslag op de ontwikkeling van de cognitiefilosofie in het algemeen en op de interpretatie van Aristoteles’ metafoor van het
schrijftafeltje in het bijzonder.
Zo kunnen we de toenemende invloed van de Griekse commentatoren vaststellen
in de verschillende werken van de Paduaanse filosoof Agostino Nifo.38 In zijn eerste,
omstreeks 1500 geschreven commentaar op Aristoteles’ boek over de ziel laat Nifo zich
vrijwel exclusief leiden door Averroës.39 Maar in zijn twintig jaar later gepubliceerde
tweede commentaar vult hij Averroës’ interpretatie aan met die van de al eerder genoemde ‘Philoponus’. In navolging van ‘Philoponus’ legt Nifo uit dat Aristoteles het
intellect vergelijkt met een schrijftafeltje en niet met een vel papier, om duidelijk te maken dat het intellect van nature beschikt over de begrippen van de dingen, ook al zijn
deze begrippen vervaagd.40 Aan het einde van de zestiende eeuw hebben de Griekse
commentatoren een nog veel belangrijkere rol toebedeeld gekregen. Zo zien we bij een
andere Paduaanse denker, Francesco Piccolomini, dat de interpretatie van de metafoor
van het schrijftafeltje vrijwel volledig de vorm heeft aangenomen van een gedetailleerde,
kritische vergelijking van de verschillende Griekse commentaren op Aristoteles’ tekst.41
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Een andere opvallende tendens is de rehabilitatie van de aangeboren kennis. Zoals gezegd zagen veruit de meeste filosofen in de dertiende en de veertiende eeuw het intellect
als een receptief vermogen dat van nature zonder cognitieve inhoud is.42 Omstreeks het
einde van de vijftiende eeuw komt daar verandering in. Ook op dit punt kunnen we
Agostino Nifo als voorbeeld nemen. Nifo is van mening dat de zogenoemde ‘eerste proposities’ zijn aangeboren.43 Onder deze eerste proposities verstaat hij ongeveer hetzelfde
als wat Albertus de Grote aanduidde als ‘eerste principes’, te weten logische beginselen
die niet onmiddellijk uit de ervaring kunnen worden afgeleid en die voor elk mens inzichtelijk zijn.44 Deze eerste proposities vormen volgens Nifo de cognitieve infrastructuur die nodig is om de zogenoemde ‘tweede proposities’ te kunnen vormen. Met die
tweede proposities, die niet van nature in het intellect aanwezig zijn, maar vrijwillig
worden gevormd, bedoelt Nifo alle kennis die we kunnen opdoen via zintuiglijke waarneming, rationele inspanning en onderwijs.45 Door te onderscheiden tussen (aangeboren) eerste en (verworven) tweede proposities probeert Nifo dus een brug te slaan tussen de opvatting van Plato en die van Aristoteles.
Een veel sterker platoons gekleurde visie dan die van Nifo vinden we bij de zestiende-eeuwse Duitse lutheraan Philip Melanchthon. In zijn boek over de ziel laat
Melanchthon zich in niet mis te verstane bewoordingen uit over een slogan die sinds
de dertiende eeuw met de metafoor van het schrijftafeltje verbonden was. Hij schrijft:
De slogan ‘niets is in het intellect, tenzij wat eerst in de zintuigen was’ laat me
koud. Wat daar gezegd wordt, is namelijk volkomen absurd (tenzij het welwillend geïnterpreteerd wordt). Immers, universele begrippen en oordeelsvorming
waren niet eerst in de zintuigen aanwezig!
Alvorens tot dit oordeel te komen, maakt Melanchthon duidelijk over wat voor soorten
aangeboren kennis het intellect volgens hem beschikt.47 In zijn optiek zijn de fundamentele begrippen van de wiskunde, de logica, de natuurwetenschap en de ethiek aangeboren. Bij wijze van voorbeeld noemt hij kennis van getallen, numerieke reeksen en
proporties, logische gevolgtrekkingen en het onderscheid tussen eenheid en veelheid,
mens en dier, goed en kwaad. Ook is volgens Melanchthon een zekere kennis van God
aangeboren.48 In wat hij noemt ‘dit aloude meningsverschil tussen aristotelici en platonisten’ (vetus contentio inter Aristotelicos et Platonicos) kiest Melanchthon dus resoluut de kant van de platonisten. Volgens hem sluit hun positie naadloos aan bij die van
de apostel Paulus, die in zijn tweede brief aan de Korintiërs spreekt over een wet die
geschreven is ‘in de harten van levende mensen’. Met die wet kan toch niets anders zijn
bedoeld dan aangeboren kennis! Deze verwijzing naar Paulus is noch onschuldig noch
toevallig, maar verraadt Melanchthons augustijnse, theologische agenda.49 In zijn visie
is de wereld vol van tekens die verwijzen naar hun goddelijke maker. Om ons mensen in
staat te stellen deze tekens adequaat te interpreteren, dat wil zeggen ze te herkennen als
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verwijzingen naar de Schepper, heeft God zelf ons uitgerust met een heel arsenaal aan
aangeboren begrippen.50 Deze aangeboren begrippen stellen ons intellect in staat om,
geprikkeld door zintuiglijke stimuli, zelf een proces van redenering en oordeelsvorming
in gang te zetten.51 In Melanchthons visie zijn het de aangeboren begrippen die aldus
bewerkstelligen dat de mens beeld van God wordt.52
Het inzicht dat het intellect zelf in staat is een proces van redenering en oordeelsvorming in gang te zetten speelt een nog veel belangrijkere rol bij de laatste auteur aan
wie ik hier aandacht kan besteden, de al eerder genoemde Francesco Piccolomini.
Piccolomini lijkt zich ervan bewust te zijn dat zijn theorie over de cognitie afwijkt van
zowel die van zijn platoonse als die van zijn aristotelische voorgangers. Enerzijds verzet
hij zich namelijk tegen de platoonse opvatting dat ons intellect zou beschikken over
aangeboren begrippen en dat kennisverwerving een soort recollectie zou zijn.53 Anderzijds gaat hij in tegen de aristotelische visie op het intellect als een louter receptief
vermogen dat vormen of afbeeldingen van de dingen in zich ontvangt.54 Piccolomini
stelt daar tegenover een theorie van het intellect als een actief vermogen dat in staat is
tot redeneren en oordelen.55 Weliswaar is ook volgens Piccolomini het intellect afhankelijk van zintuiglijk ervaren stimuli. Die stimuli worden door het intellect echter niet
alleen ontvangen en geregistreerd, maar ook en vooral met elkaar gecombineerd en
beoordeeld.56 En dat laatste is veruit het belangrijkste. Hij benadrukt dan ook dat het
actieve vermogen tot oordelen en redeneren wezenlijk is voor het menselijke intellect,
dat alleen in oneigenlijke, metaforische zin ‘passief’ genoemd kan worden.57 Ons intellect is passief of receptief in zoverre het geprikkeld wordt door zintuiglijke stimuli.
Wanneer het die zintuiglijke prikkel eenmaal heeft geregistreerd, is het uit zichzelf in
staat abstracte begrippen te vormen, die begrippen te beoordelen en te combineren tot
proposities en complexe redeneringen.58 Dankzij dit aangeboren actieve vermogen is de
mens in staat om alle dingen te kennen, om daardoor beeld en afspiegeling van God te
worden en om daarin zijn uiteindelijke bestemming te bereiken.59
besluit
De filosofisch geschoolden onder u zullen de verschillende interpretaties van Aristoteles’
metafoor bijna als vanzelfsprekend associëren met een aantal veel bekendere en beter
gedocumenteerde theorieën uit latere perioden. Sommigen zullen daarbij vooral denken aan het zogeheten nature–nurture debat uit de hedendaagse cognitiewetenschappen. Anderen zullen eerder geneigd zijn te denken aan zeventiende- en achttiendeeeuwse kentheoretische discussies tussen empiristen en rationalisten. En inderdaad,
van de in het voorafgaande besproken auteurs zullen degenen die benadrukken dat het
menselijke intellect inhoudsloos is en voor zijn cognitieve functioneren volledig is aangewezen op stimuli van buitenaf, het in grote lijnen eens zijn met empiristen als Locke
en Hume.60 Daarentegen lijken de auteurs die betogen dat het intellect wel degelijk
beschikt over aangeboren begrippen van enigerlei aard, dicht in de buurt te komen bij
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wat rationalisten als Descartes of Leibniz probeerden aan te tonen. En er is wel eens
geopperd dat auteurs die menen dat het intellect weliswaar geen aangeboren begrippen
bezit, maar wel bepaalde aangeboren logische principes of cognitieve structuren, zoals
het vermogen tot oordelen en redeneren, beschouwd kunnen worden als voorlopers
van Kant.61 Maar wat levert het leggen van dit soort relaties op?
Niet veel, althans wanneer het daarbij blijft. Filosofische teksten uit de Middeleeuwen en de Renaissance worden niet interessanter, begrijpelijker of overtuigender
door het feit dat een historicus inhoudelijke overeenkomsten ziet met bekendere teksten uit latere perioden. En omgekeerd leren we niet veel nieuws over het nature–nurture
debat of over Locke, Descartes en Kant, wanneer we een bepaalde (meestal oppervlakkige) inhoudelijke gelijkenis signaleren met, bijvoorbeeld, een dertiende-eeuws anoniem commentaar op Aristoteles’ boek over de ziel (tenzij deze gelijkenis het resultaat
is van een reële historische beïnvloeding). De verschillen tussen de conceptuele kaders waarbinnen aristotelici uit de late Oudheid, de Middeleeuwen en de Renaissance,
zeventiende- en achttiende-eeuwse kentheoretici en hedendaagse cognitiewetenschappers hun theorieën ontwikkelden, zijn namelijk zo diepgaand, dat grondige interpretatieve procedures nodig zijn alvorens inhoudelijke vergelijkingen zinvol worden. In mijn
ogen is het daarom pas in tweede instantie de taak van de historicus van de filosofie om
te zoeken naar inhoudelijke overeenkomsten tussen filosofen uit verschillende perioden.
Daaraan voorafgaand is het de primaire taak van de historicus van de filosofie om
teksten uit het (nabije of verre) verleden zo precies mogelijk en in het kleinst mogelijke
detail te analyseren en te interpreteren. Filosofische teksten dienen op de eerste plaats
in hun eigenheid – in hun eigen taal en hun eigen context – en dus in hun vreemdheid
te worden gepresenteerd en begrepen. Dan pas worden ze interessant en belangwekkend, niet alleen voor de historicus (voor wie de verschillen tussen teksten doorgaans
sowieso interessanter zijn dan de overeenkomsten), maar ook voor de beoefenaar van
de systematische filosofie. De systematische filosofie heeft immers als taak antwoorden
te formuleren op de diverse vragen die de wetenschap, de samenleving, de politiek, de
kunst en de religie impliciet of expliciet aan filosofen stellen. Om die actuele vragen
adequaat te kunnen beantwoorden is het van belang een zo volledig en nauwkeurig
mogelijk beeld te hebben van de uiteenlopende antwoorden die in het verleden op vergelijkbare vragen zijn gegeven. Evenzeer is het van belang kennis te hebben van vragen
die in het verleden als bijzonder relevant golden, maar die nu niet meer worden gesteld.
Een dergelijke gedetailleerde kennis van vragen en antwoorden uit het verleden stelt de
beoefenaar van de systematische filosofie in staat om met een kritische blik te kijken
naar vragen en antwoorden uit het heden.62
Deze taakstelling van de historicus van de filosofie veronderstelt een grote mate
van bereidheid om kennis te nemen van diverse andere wetenschapsgebieden. Mijn beknopte overzicht van interpretaties van Aristoteles’ metafoor van het schrijftafeltje
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geeft daarvan een uitstekende illustratie. Om zo’n overzicht goed te kunnen geven
(beter en vollediger dan ik hier heb kunnen doen), is het niet alleen noodzakelijk verschillende talen te beheersen, maar ook om grondige kennis te hebben van onder meer
de geschiedenis van het onderwijs en de wetenschap, de theologie en de handschriftenkunde. Omdat vrijwel niemand in staat is de ontwikkelingen in al deze wetenschapsgebieden bij te houden, is het voor de historicus van de filosofie van het grootste belang
om goed te kunnen samenwerken en om bereid te zijn diverse specialistische collega’s
te raadplegen. De bestudering van de geschiedenis van de filosofie vereist dus veel, maar
levert ook veel op: kennis van het beste wat het menselijke intellect in de loop der eeuwen heeft voortgebracht en het vermogen om daarmee een bijdrage (hoe bescheiden
ook) te leveren aan de beantwoording van actuele filosofische vragen.
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