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 Tijdschñfi voor Filosofie, 69/2007, p. 35-78

 NAAR EEN PROCES-PRAGMATISCHE

 GRONDSLAG

 VOOR HET IDENTITEITSBEGRIP

 PEIRCE OVER POTENTIALITEIT, INTERACTIE
 EN REGULARITEIT

 door Ciano Aydin (Nijmegen)1

 Inleiding

 In The Breakfast Club, een populaire Amerikaanse tienerfilm uit de
 jaren tachtig, moeten vijf scholieren met een volstrekt verschillende
 achtergrond om uiteenlopende redenen voor straf een zaterdag op
 school doorbrengen, onder supervisie van een gefrustreerde leraar. De
 vijf zijn: een sportman (at jock), een studiebol (de nerd), een crimineel
 (de outcast), een populair meisje (de prom queen) en een contactge-
 stoorde (de basketcasê). Hun opdracht voor de dag is het schrijven van
 een opstel over wie ze zijn. De nerd probeert ijverig aan het begin van
 de film nog iets op papier te krijgen, maar komt niet verder dan: "who

 1 Ciano AYDIN (1972) is als veni-postdoc/ud verbünden aan de Faculteit Filosofìe van de RU
 Nijmegen. Recentelijk publiceerde hij: 'Beyond Essentialism and Relativism: Nietzsche and Peirce on
 Reality', Cognitio 7/2006, p. 25-47 en 'Nietzsche over de werkelijkheid als een georganiseerde strijd van
 willen tot macht', Tijdschrifi voor Filosofìe 68 1 '2005, p. 207-243.
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 36 Ciano AYDIN

 am I? who am I...?" Gedurende de dag wordt uit hun interacties met
 elkaar steeds duidelijker wie, wat en hoe ze zijn. Ook blijken ze aan het
 eind van de film meer overeenkomsten te hebben dan verschillen.

 De vraag wie we zijn, wat onze identiteit uitmaakt, is niet alleen in de
 populaire media en literatuur, maar ook in de filosofìe nog steeds een
 veel bediscussieerd thema. Met name in de analytische filosofie van de
 laatste decennia is daar veel aandacht aan geschonken. Opvallend aan de
 discussie over persoonlijke identiteit in deze context is echter dat,
 ondanks alle grote verschillen in opvatting, als uitgangspunt geldt dat
 identiteit wordt geconstitueerd door iets dat voorafgaat aan de relaties,
 of beter, interacties, met de sociale en natuurlijke omgeving. Men zoekt,
 gelijkend op de studiebol aan het begin van The Breakfast Club, naar wie
 of wat we zijn in de veronderstelling dat we al een bepaalde identiteit
 hebben, onafhankelijk van de interactie met onze omgeving.
 Deze veronderstelling, men zou kunnen spreken van 'interactiever-
 getelheid', is niet toevallig, maar wordt voortgedreven door waarschijn-
 lijk een van de meest diepgewortelde overtuigingen in de geschiedenis
 van de filosofie, namelijk de gedachte dat aan alle gebeuren, van welke
 aard dan ook, uiteindelijk iets duurzaams ten grondslag moet liggen. De
 belangrijkste architect van deze opvatting is ongetwijfeld Aristoteles.
 Aristoteles probeert recht te doen aan het dynamische karakter van de
 werkelijkheid. Maar zijn substantialistische visie maakt het erg moeilijk,
 zo niet onmogelijk, om te begrijpen hoe dingen en mensen met elkaar
 kunnen interacteren. Daarnaast is het vanuit zijn benadering moeilijk
 om te begrijpen hoe radicale nieuwheid mogelijk is, een aspect dat ook
 in het identiteitsbegrip dat is ontwikkeld binnen de analytische filosofìe
 geen geschikte verklaring lijkt te hebben gekregen.
 Hoewel ik de visie van een aan tal belangrijke analytische filosofen op
 het begrip van persoonlijk identiteit kort zal samenvatten, zal ik noch
 onmiddellijk inhaken op specifieke argumenten die in de (analytische)
 discussie over persoonlijke identiteit worden uitgewisseld, noch
 proberen ze te ondermijnen. Die samenvatting is vooral bedoeld ter
 illustrane van de constatering dat een essentialistische tendentie ook in
 hedendaagse discussies over identiteit sterk (verborgen) aanwezig is. De
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 inzet van dit artikel is veeleer het zo verbreden van de discussie dat

 bepaalde fundaméntele vooronderstellingen die het denken over iden-
 titeit als zodanig bepalen, komen bloot te liggen, wijzen op onvol-
 komenheden daarin en het ontwikkelen van een alternatieve grondslag
 voor het denken over identiteit die niet kampt met de bovengenoemde
 Problemen. Een alternatieve, minder problematische grondslag voor het
 begrip van identiteit zal dan ook consequenties hebben voor de node
 van persoonlijke identiteit. Ik zal daar terloops op wijzen. Aan het eind
 van het artikel zal ik enkele aspecten die een belangrijke rol speien in het
 peirceaanse begrip van persoonlijke identiteit naar voren halen. Maar
 dat begrip zal ik in dit artikel niet verder uitwerken.

 Die alternatieve, proces-pragmatische grondslag zal ik uitwerken aan
 de hand van een bespreking van Charles S. Peirces categorieënleer, die
 hij heeft ontwikkeld met name in een kritiek op de categorieënleer van
 Aristoteles en Kant. Peirce betoogt dat radicale nieuwheid of poten-
 tialiteit een element is dat moet worden verondersteld in elke vorm van

 identiteit. Daarnaast impliceert zijn leer dat identiteiten zieh alleen
 manifesteren in en dankzij hun interacties met hun natuurlijke en
 sociale omgeving, een gedachte die ook werd geïllustreerd in The
 Breakfast Club, waarin we zagen dat de identiteit van de verschillende
 personages niet onafhankelijk van hun interacties met elkaar kan wor-
 den bepaald, maar zieh alleen uitkristalliseert in en dankzij die interac-
 ties. Ook zullen we zien dat Peirce tevens probeert recht te doen aan het
 element van duurzaamheid en regulariteit, een element dat de conti-
 nuïteit in een bepaalde identiteit waarborgt. Hieruit blijkt ook dat
 Peirces visie niet uitloopt op een ontkenning van de significantie van het
 element van duurzaamheid, waaraan in de analytische filosofìe en in het
 substantie-denken zoveel belang wordt gehecht, maar veeleer op een
 aanvulling daarvan, wat uiteraard niet wil zeggen dat er geen verschillen
 in opvatting zijn.

 Peirce is zeker niet de enige fìlosoof die een alternatieve grondslag
 voor identiteit heeft proberen te ontwikkelen. De gedachte dat dingen
 en mensen het resultaat zijn van hun relaties is in de laatste decennia
 vooral verdedigd door poststructuralisten zoals Michel Foucault,
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 Jacques Derrida en Judith Butler, soms teruggrijpend op het denken van
 Friedrich Nietzsche.2 Identiteit is voor deze auteurs het resultaat of

 effect van machtsstructuren en/of (geïnstitutionaliseerde dan wel
 schriftelijke) discoursen. Een belangrijk verschil is waarschijnlijk dat
 deze auteurs vooral de nadruk leggen op de gedachte dat identiteit door
 veranderlijke en instabiele relaties wordt gefragmenteerd, terwijl Peirce
 meer de nadruk legt op de gedachte dat identiteit door die interacties
 wordt geconstitueerd. Diana Fuss (1989) heeft betoogd dat het post-
 structuralisme geneigd is om differentie buiten identiteit te situeren,
 waardoor identiteit uiteenvalt in radicale heterogeniteit.3 Van Peirce zou
 kunnen worden gezegd dat hij interacties binnen identiteit situeert, in
 de zin dat ze die structureren en vormen.

 Een andere auteur die in deze context kan worden genoemd en die
 een meer constructieve visie heeft op de roi van veranderlijke relaties in
 de vorming van identiteit is Paul Ricoeur: ook Ricoeur probeert, op zijn
 eigen manier, het element van radicale nieuwheid, oftewel creativiteit,
 en de verbondenheid van de eigen (morele) identiteit met anderen een
 centrale plaats te geven. Hij doet dat aan de hand van zijn node van nar-
 ratieve identiteit.4

 Binnen het pragmatisme is waarschijnlijk George Herbert Mead de
 filosoof die in dit verband het dichtst bij Peirce komt: uitspraken van
 Peirce als "[w]e become aware of ourself in becoming aware of the not-
 self"5 en "the inner world, apparently derived from the outer"6 zouden

 2 Zie voor een bespreking van het interactionele karakter van Nietzsches notie van de wil tot macht:
 C. AYDIN, 'Nietzsche over de werkelijkheid als een georganiseerde strijd van willen tot macht',
 Tijdschrifi voor Filosofie 68/2005, p. 207-243.

 3 D. FUSS, Essentially Speaking: Feminism, Nature, and Difference, New York, Routledge, 1989,
 p. 103.

 4 Zie Paul RlCOEUR, Soi-même comme un autre. Paris, Le Seuil 1990.
 s Ch. Hartshorne, P. WEISS & A. BURKS (Eds.), Collected Papers of Ch.S. Peirce, Cambridge

 (Mass.), Harvard University Press, 1931-1958, 1.324 (vanaf nu CP gevolgd door de conventionele
 '[boekdeel]. [pagina] '-notatie). Ik verwijs niet naar de chronologische editie Writings of Charles Sanders
 Peirce (Peirce Edition Project), Bloomington, Indiana University Press, 1982-2000, niet alleen omdat
 deze nog niet compleet is (6 van de geplande 30 delen zijn gepubliceerd), maar ook, en belangrijker,
 omdat vrijwel alle teksten die ik gebruik niet in de versehenen delen staan. De twee of drie teksten waar-
 naar ik verwijs die al wel in de Writings zijn versehenen, heb ik gecontroleerd op verschillen. Die zijn er
 niet.
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 ook van Mead kunnen zijn geweest. Het symbolisch interactionisme
 van Mead ligt aan de basis van veel interactionele en constructivistische
 theorieën betreffende (persoonlijke) identiteit die zijn ontwikkeld bin-
 nen het grensgebied van filosofie, sociologie en sociale psychologie.7
 Met name in de door Mead in sterke mate beïnvloede discussie rondom

 de no tie van het "dialogische zelf" vindt men interessante lijnen die
 raken aan het denken van Peirce.8 Op de overeenkomsten en verschillen
 tussen Peirce en Mead kom ik nog kort terug aan het eind van dit
 artikel, nadat ik Peirces categorieënleer heb besproken.

 Deze opsomming is natuurlijk verre van uitputtend: de gedachte dat
 er geen individúen bestaan voorafgaand aan hun interacties, vindt men
 ook al bij Hegel, die veel invloed heeft gehad op Mead, maar ook op
 andere pragmatisten, met name Dewey.9 En we zouden zelfs nog verder
 kunnen teruggaan: we komen deze gedachte in rudimentaire vorm al bij
 Heraclitus tegen. In dit artikel echter Staat Peirce centraal, ook omdat
 hij vooral in het Nederlandse taalgebied nog steeds veel te weinig aan-
 dacht krijgt.

 Peirce beschouwt zijn théorie van de categorieën tot aan het einde van
 zijn leven als zijn "one contribution to philosophy'.10 Hij duidt deze ca-
 tegorieën soms aan als "modi van zijn" en zegt "that we can directly
 observe them in elements of whatever is at any time before the mind in

 6 CP 5.493.

 7 Een andere invloedrijke denker die in dit kader kan worden genoemd, is de Russische ontwikke-
 lingspsycholoog en grondlegger van de cultuur-historische psychologie Lev Vygotsky. Zie voor een
 Nederlandstalige inleiding in zijn werk: R. VAN DER Veer, Cultuur en cognitie. De théorie van Vygotsky,
 Groningen, Wolters-Noordhoff, 1985.

 8 Voor een kort en globaal overzicht verwijs ik naar: N. WlLEY. 'Pragmatism and the Dialogical Seif,
 International Journal for Dialogical Science 1/ 2006, p. 5-21.

 9 Hegel zou ook een verklaring kunnen zijn voor de opvallende overeenkomsten tussen Mead en
 Vygotsky, die allebei in sterke mate door hem zijn beïnvloed (zie R. VAN DER Veer. 'The Relation
 between Vygotsky and Mead Reconsidered. A Comment on Glock', Studies in Soviet Thought 34/ 1987 ',
 p. 91-93; zie ook: H.-J. GLOCK, 'Vygotsky and Mead on the Self, Meaning and Internalisation', Studies
 in Soviet Thought 31/1986, p. 131-148). Hoewel ook Peirce in zijn later werk heeft gewezen op
 overeenkomsten tussen zijn denken en dat van Hegel, is zijn relatie tot Hegel erg ambivalent (zie CP
 4.2; 8.123; 5.38; 5.43; 8.329). Daarbij ontkent hij dat er sprake is van directe beïnvloeding (zie CP
 1.544; 1.524; 1.368; 8.268).

 10 CP 8.213.
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 any way."11 Wat het ook zij dat we ervaren of beschrijven, of het nu
 objecten, mensen, gebeurtenissen, acties, concepties, argumenten, fan-
 tasieën of waanideeën zijn, het veronderstelt altijd en noodzakelijk deze
 categorieën.12 Deze modi zullen dan ook in elke vorm van identiteit, en
 dus ook in persoonlijke identiteit, moeten worden verondersteld. Peirce
 onderscheidt alleen maar drie categorieën en noemt hen eenvoudigweg
 de categorieën van Firstness, Secondness en Thirdness. Ik zal aantonen dat
 deze drie categorieën de drie hierboven genoemde elementen van
 'potentialiteit', 'interactie' en 'regulariteit' representeren, die in elke
 vorm van identiteit moeten worden verondersteld. Ook zal ik aan de

 hand van Peirces categorieënleer proberen duidelijk te maken dat aan
 identiteiten niet onveranderlijke substanties ten grondslag liggen, maar
 door en door veranderlijke processeti. De evolutieleer is dan ook van
 enorme invloed geweest op de ontwikkeling van Peirces categorieënleer.

 Hoewel Peirces categorieënleer het resultaat is van een lange
 geschiedenis van allerlei verschuivingen en veranderingen in benade-
 ring, is het niet geheel onverantwoord om die in deze tekst buiten
 beschouwing te laten. De reden daarvoor is, behalve een praktische, dat
 de algemene structuur en inzet van Peirces categorieënleer wordt geken-
 merkt door een Sterke continuïteit. Peirce zegt herhaaldelijk dat hij zijn
 hele leven lang heeft geprobeerd zijn categorieënleer op allerlei
 manieren te ondermijnen. Dat het hem niet is gelukt, is voor hem nog
 een aanwijzing dat die het cement is dat zijn filosofische bouwwerk bij

 11 CP 1.23. Al waarschuwt hij tegelijkertijd: "[i]t is to be remembered that they are excessively gen-
 eral ideas, so very uncommonly general that it is far from easy to get any but a vague apprehension of
 their meaning" (CP 4.3). Dat we niet om deze elementen heen kunnen, wil dus niet zeggen dat hun
 betekenis makkelijk onder woorden kan worden gebracht.

 12 Cf. CP 8.328. Aangezien de categorieën noodzakehjke voorwaarden voor aile verschijnselen zijn
 en daarom door iedere wetenschap worden verondersteld, is Peirces categorieënleer in strikte zin geen
 (speciale) wetenschap, maar veeleer 'enkel' een 'bekijken van wat verschijnt, zonder daar een bepaalde
 status (zoäls werkelijk-schijn, waar-vals, transcendent-immanent) aan toe te schrijven. Peirce noemt zijn
 'doctrine' van de categorieën 'fenomenologie* of soms ook 'faneroscopie'. Voor een thematisering van
 Peirces begrip van fenomenologie, zie o.a. J. Ransdell. 'Peirce est-il un phénoménologue?' Etudes
 Phénoménologiques, 9-10/1989, p. 51-57; W. ROSENSOHN, The Phenomenology of Charles S. Peirce,
 Amsterdam, B.R. Grüner, 1974. Zie ook C. AYDIN, 'Peirce en de fenomenologie , in: C. AYDIN (red.).
 De vele gezichten van de fenomenologie, Kampen, Klement - Kapellen, Pelckmans (te verschijnen).
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 elkaar houdt.13 Dat betekent niet dat Peirces categorieënleer een sys-
 tematisch uitgewerkte théorie is, noch dat er helemaal geen inconsis-
 tenties gevonden kunnen worden. Mijn punt is veeleer dat verzameling
 en reconstructie van de vele fragmenten met een uiteenlopend karakter
 en verschillende accentueringen, wat ongetwijfeld een enigszins selec-
 tieve procedure is, uiteindelijk in grote lijnen een verbazingwekkend
 samenhangend verhaal oplevert.14

 In paragraaf 1 geef ik eerst een korte samenvatting van de discussie
 over persoonlijke identiteit zoals die in de analytische filosofie wordt
 gevoerd, waarna ik probeer aan te tonen dat de vooronderstelling dat
 identiteit wordt geconstitueerd door iets dat voorafgaat aan interacties,
 een gedachte die in de hedendaagse analytische discussie zo dominant
 is, vooral is ontwikkeld door Aristoteles. Vervolgens zal ik tegen die
 achtergrond en als kritiek daarop in paragraaf 2 Peirces grondslag voor
 het begrip van identiteit reconstrueren aan de hand van een successieve
 bespreking van zijn drie categorieën. In paragraaf 3 trek ik een aantal
 conclusies: ik geef een samenvattende beschouwing, wijs op een aantal
 consequenties van Peirces categorieënleer voor zijn begrip van persoon-
 lijke identiteit en eindig met een kritische bedenking.

 1. De substantialistische grondslag van het identiteitsbegrip

 1.1. De analytische filosofie over persoonlijke identiteit

 Hoewel de vraag naar persoonlijke identiteit opgedeeld kan worden
 in een complex van vragen die meer of minder met elkaar samen-

 13 Zie CP 2.103, 3.422 en 5.38.
 14 Er is veel discussie over de vraag omtrent de coherentie van Peirces denken. Ik zelf ben met enig

 voorbehoud geneigd om het standpunt van Joseph Ransdell te onderschrijven, die daarover het vol-
 gende zegt: "Peirces many statements [...] are such as to put it beyond doubt that Peirce himself re-
 garded his entire corpus of work from 1867 on as fundamentally self-consistent throughout. Some
 Peirce scholars - myself included - agree with Peirces self-assessment; some do not." ('Peirce est-il un
 phénoménologue?' Études Phénoménologiques, 9-10/1989, p. 51-75).
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 hangen, zijn er twee vragen die in de discussie binnen de analytische
 filosofie het meeste aandacht hebben gekregen: de vraag naar de aard,
 naar de essentiële eigenschappen van personen (de vraag naar de zoge-
 naamde 'satisfactie-condities' op grond waarvan een entiteit persoon-
 schap' kan claimen) en de vraag naar welke veranderingen een entiteit
 (niet) overleeft (de vraag naar de zogenaamde 'identiteits-' of 'persisten-
 tie-condities'). Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden, zo steh
 men, moeten we inzicht krijgen in de tweede vraag: om de essentiële
 eigenschappen van een persoon in kaart te kunnen brengen, moeten we
 ons afvragen welke veranderingen hij (niet) overleeft.15 Het doel is
 uiteindelijk het formuleren van de noodzakelijke en voldoende voor-
 waarden voor numerieke identiteit, die dan idealiter tot een algemeen
 criterium kunnen worden samengevoegd.
 Onder de belangrijkste auteurs op dit gebied kan men onderscheid
 maken tussen voorstanders van psychologische criteria en voorstanders
 van fysische criteria. De eerste groep knoopt veelal direct of indirect aan
 bij een positie die aan Locke wordt toegeschreven, en die stelt dat we
 onze identiteit ontlenen aan ons geheugen.16 Lockes positie riep onmid-
 dellijk veel weerstand op: Thomas Reid, een tijdgenoot van Locke, wijst
 erop dat het geheugencriterium uitloopt op een logische absurditeit.
 Reids zogenaamde 'transiviteitsobjectie' luidt als volgt: het is mogelijk
 dat persoon p3 zieh op tijdstip t3 een ervaring e3 herinnert die p2 op
 t2 meemaakte. P2 herinnert zieh op zijn beurt een ervaring el van pi
 op tl. Maar p3 herinnert zieh niet de ervaring el van pi op tl. Hieruit
 zou volgen dat p2 dezelfde persoon is als p2, p2 op zijn beurt dezelfde
 persoon als pi, maar p3 niet dezelfde persoon ais pl, wat logisch niet

 15 Vgl. B. Garret, Personal Identity and Self-Consciousness* London, Routledge, 1998, p. 12;
 S. SHOEMAKER, Personal Identity, Oxford, Blackwell, 1984, p. 70.
 16 Zie J. LOCKE, Essay Concerning Human Understanding, ed. by P.H. NlDDITCH, Oxford, Oxford
 University Press, 1975, Chapter 27: Of Identity and Diversity. Ik formuleer het op deze manier, omdat
 Lockes tekst ook andere interpretaties toelaat. Dat probleem kan hier echter buiten beschouwing wor-
 den gelaten.
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 kan.17 Joseph Butler, een andere criticus van Locke, toont aan dat het
 geheugen-criterium van Locke circulair is, omdat om te kunnen weten
 of een herinnering klopt we al persoonlijke persistentie moeten ver-
 onderstellen.18 Een andere klassiek geworden kritiek komt van Leibniz
 die betoogt dat geheugen noodzakelijk een meer fundaméntele, metafy-
 sische substantie veronderstelt.19 Hedendaagse voorstanders van het psy-
 chologische criterium proberen dan ook deze positie zo aan te passen
 dat dergelijke tegenwerpingen worden opgevangen. De invoering van
 de zogenaamde quasi-herinneringen door Sydney Shoemaker20 en
 Derek Parfit21 behoort tot de meest berucht geworden pogingen om het
 psychologisch criterium te redden.

 Onder de voorstanders van het fysische criterium worden verschil-
 lende alternatieven bediscussieerd: zo is er het niet al te populaire
 lichaamscriterium volgens welk persoon pi op tijdstip tl identiek is met
 persoon p2 op t2, wanneer beide hetzelfde lichaam hebben.22 Maar
 aangezien allerlei gedachtenexperimenten, zoals die van de hersentrans-
 plantatie,23 aantonen dat lichamelijke continuïteit geen voldoende voor-

 17 T. Reid, 'Of Mr. Locke's Account of Our Personal Identity', in: J. Perry (Ed.): Personal Identity,
 Berkeley/Los Angeles/London, University of California Press, 1975, p. 113-119.

 18 J. BUTLER, The Analogy of Religion', in: J. PERRY (Ed.): Personal Identity, Berkeley/Los
 Angeles/London, University of California Press, 1975, p. 99-107.

 19 G.W. LEIBNIZ. Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand, herausgegeben von
 E. CASSIRER, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1971, Buch 2, Kapitel XXVII: Was Identität und
 Verschiedenheit ist.

 20 S. SHOEMAKER, Personal Identity, Oxford, Blackwell, 1984.

 21 D. PARFIT, Reasons and Persons, Oxford, Clarendon, 1984. Andere voorstanders van het psycho-
 logische criterium zijn: B. Garrett, D. Lewis, T. Nagel en R. Nozick. Parfits standpunt is veel com-
 plexer dan hier wordt weergegeven, zoals bijvoorbeeld al blijkt uit hoofdstuk 12 van zijn boek dat als
 titel heeft: 'Why our Identity Is not what Matters'. Uiteraard geldt dat ook voor de andere auteurs die
 ik hier de revue laat passeren. Een gedetailleerde weergave van de verschillende posities kan hier niet
 worden gegeven.

 22 Dit standpunt wordt verdedigd door JJ. THOMSON, 'People and their Bodies', in: J. Dancy (Ed.),
 Reading Parfit, Oxford, Blackwell, 1997, en door A.J. AYER, Language, Truth, and Logic, London,
 Gollancz, 1936, p. 194. Ook Bernard WILLIAMS lijkt naar deze opvatting te neigen, al is hij daar niet
 altijd eenduidig over: zie B. WILLIAMS, Problems of the Self. Philosophical Papers, 1 956- 1 972, Cambridge,
 Cambridge Uiversity Press, 1973, m.n. p. 46-82.

 23 Een gedachtenexperiment dat is geïntroduceerd door Shoemaker, maar dat eigenlijk een variant is
 op een gedachtenexperiment dat Locke in zijn tekst verwoordt, maar dan in termen van 'ziel' in plaats
 van 'hersenen.
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 waarde is voor persoonlijke identiteit, worden andere alternatieven
 opgeworpen, zoals het hersencriterium, dat luidt: pi op tl is dezelfde
 persoon als p2 op t2 indien pi en p2 hetzelfde brein hebben. Op basis
 van verschijnselen als onomkeerbare comas en "vegetable cases" en
 gedachtenexperimenten als teletransportatie en de mogelijkheid van een
 bionisch brein wordt door anderen weer betoogd dat hersenidentiteit
 niet alleen geen voldoende, maar zelfs geen noodzakelijke voorwaarde is
 voor persoonlijke identiteit.24 In dat kader kan tenslotte nog de biolo-
 gische théorie van Olson genoemd worden, die betoogt dat aangezien
 we als levende Organismen kunnen overleven zonder persoon te zijn, we
 in diepste wezen menselijke Organismen zijn en pas op de tweede plaats
 personen.25 Olson maakt daarbij gebruik van het onderscheid dat
 Wiggins maakt tussen "substance concepts" en "phase sortais".26
 Uiteraard is deze samenvatting noch genuanceerd, noch volledig.
 Maar wat wel eruit kan worden opgemaakt, is dat, ondanks de grote en
 niet te verwaarlozen verschillen, de belangrijkste participanten aan de
 analytische discussie vooronderstellen dat identiteit wordt gecon-
 stitueerd door iets dat voorafgaat aan de interacties met de sociale en
 natuurlijke omgeving. Over welke status dat 'iets' heeft, psychisch,
 fysisch dan wel metafysisch, is er groot meningsverschil, maar ¿¿tfer een

 bepaalde entiteit moet worden aangenomen die onafhankelijk bestaat
 van haar interacties lijkt een vanzelfsprekendheid te zijn. Als interactie
 in dat kader al ter sprake komt, dan is het iets secundairs: we moeten al
 op een of andere manier iets zijn, een (persoonlijke) identiteit hebben
 alvorens we kunnen spreken van interactie met onze omgeving. Deze
 vooronderstelling is bijna een genetisch bestanddeel geworden van niet

 24 Vgl. B. GARRET, Personal Identity and Self-Consciousness, London, Routledge, 1998, p. 12;
 S. Shoemaker, Personal Identity, Oxford, Blackwell, 1984, p. 49-51.
 25 E.T. OLSON, The Human Animal. Personal Identity without Psychology, New York/Oxford, Oxford
 University Press, 1987, p. 144-149. De relatie tussen deze positie en de opvatting dat we het lichaam
 als criterium moeten nemen is niet eenduidig. Zie daarover P. VAN INWAGEN, 'Philosophers and the
 Words "Human Body", in: Id. (Ed.), Time and Cause, Dordrecht, Reidel, 1980.
 26 Zie D. WIGGINS, Sameness and Substance Renewed, Cambridge, Cambridge University Press, 1980,

 p. 77-107.
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 alleen de wetenschappelijke, analytische visie, maar ook van ons denken

 van alledag. In de volgende paragraaf wil ik aantonen hoe deze gedachte
 door Aristoteles is gegrondvest en zal ik proberen duidelijk te maken
 welke fundaméntele problemen ze met zieh meebrengt.

 1.2. De interactievergetelheid bij Aristoteles

 In zijn kritiek op Parmenides en Plato doet Aristoteles een grootse
 poging om recht te doen aan de verandering en onze ervaring daarvan.
 Zonder een verklaring te geven voor de beweging en verandering, die we
 in aile facetten van de werkelijkheid ondervinden, kan volgens hem de
 natuur niet worden begrepen.27 Tegenover Parmenides stelt hij dat
 verandering niet een overgang is van niet-zijn naar zijn, welke
 Parmenides voor een logische onmogelijkheid hield, maar een overgang
 van mogelijk-zijn {dynamis) naar zijn (energeia).28 Aristoteles' introduc-
 tie van het begrip 'mogelijkheid' is een geniale zet.

 Maar dan gaat het fout: hoewel Aristoteles denkt de veranderlijkheid
 in de wereld te kunnen redden door de introductie van het begrip van
 mogelijkheid, houdt hij stevig vast aan het principe dat elke
 mogelijkheid een werkelijkheid veronderstelt. En aangezien de sub-
 stantie werkelijkheid in de sterkste zin van het woord is, moeten aan aile

 werkelijkheid, inclusief aile veranderlijkheid, substanties ten grondslag
 liggen.29 Alle verschijnselen worden gedragen door een interne, voor-
 gegeven essentie of substantie, die gekenmerkt wordt door eenheid,
 onafhankelijkheid en onveranderlijkheid. Dankzij deze modi van de
 substantie hebben mensen en dingen een eenvormige, duurzame en
 onafhankelijke identiteit.

 27 Aristoteles, Physica III 2, 200b 12 e.v.
 28 ARISTOTELES, Physica I 2, 184bl5 e.v. en III 1, 201al0-12; Metaphysica XII 1-2, 1069al8-

 1069b35 (in het bijzonder: 2, 1069bl5-16) en 6, 1071b3-1072al5.

 29 Zie o.a. ARISTOTELES, Analytica posteriora I 4, 73b5-8; Physica I 2, 185a31-32; Metaphysica VÌI 3,
 1028b36-37.
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 Veranderlijkheid krijgt weliswaar een plaats in Aristoteles' ontwerp
 van de werkelijkheid, maar deze is altijd betrekkelijk. leder ding en elk
 wezen dat in de stoffelijke wereld ontstaat, is volgens het ideologische
 model van Aristoteles de verwerkelijking van een aanleg die tevoren aan-
 wezig was. Was de aanleg tot dat bepaalde ding of dat bepaalde wezen
 er niet geweest, dan zou de verwerkelijking van dat wezen of ding nooit
 hebben kunnen plaatsvinden. Een aanleg kan volgens Aristoteles echter
 alleen door de werking van een voltooid-zijnde tot voltooiing gebracht
 worden; uit zichzelf is een aanleg daartoe niet in staat. Dit voltooid-
 zijnde vindt Aristoteles in de vorm van een ding, die tevens het gemeen-
 schappelijke wezenskenmerk, het eidos, is van alle leden van een
 bepaalde soort.30 Het wezen van een ding is tegelijkertijd zijn doel: een
 ding streeft ernaar te zijn wat het in wezen is.31 Veranderlijkheid is dan
 ook altijd een teken van behoeftigheid, van het onvoltooide, nog niet
 tot een vorm gerijpte bestaan.32 Het worden is niet iets op zichzelf, maar
 slechts overgang naar het onbewogen-statische, het heefr enkel realiteit
 voorzover het overgang is tot (onveranderlijk-)zijn.33 Kortom, het wor-
 den heeft geenszins de waarde van het nieuw geschapene; niets wordt,
 wat niet tevoren was. Het worden is een op-weg-zijn naar de vorm die
 er vooraf aan gegeven is.34 Daarom ook is voor Aristoteles de gedachte
 dat ook de soorten het resultaat zijn van een bepaalde evolutionaire
 ontwikkeling onmogelijk.
 Deze aristotelische benadering heeft twee fundaméntele problemen:
 ten eerste, sluit de veronderstelling dat alle fenomenen verklaard kun-
 nen worden vanuit een of meerdere voor-gegeven essenties, die zelf niet
 het product zijn van een evolutionair procès, de mogelijkheid uit van
 echte nieuwheid. Onze constatering van een werkelijke toename in

 30 Aristoteles, Metaphysica I 3, 983a26-32; Physica II 3, 194b26-27.
 31 Aristoteles, De anima III 12, 434a31-32.
 32 Aristoteles, Metaphysica IX 6, 1048b28-29; De anima II 5, 4l7al6-17.
 33 Aristoteles, De cáelo I 19, 279bl-2; 7, 274bl3-15.
 34 Aristoteles, Metaphysica III 4, 999b4-17; Vgl. H. Heimsoeth, Die sechs großen Themen der
 abendländischen Metaphysik und der Ausgang des Mittelalters^ Berlin, Stilke, 1922, p. 186 e.v.
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 diversiteit en veelvormigheid in de wereld en onze ervaring dat het heel
 moeilijk is te verzekeren dat er iets is dat de tand des tijds zal overleven,
 duiden echter aan dat deze visie niet adequaat kan zijn. Zelfs de
 gedachte dat de soorten voor-gegeven zijn wordt op losse schroeven
 gezet.35 Deze opvatting doet, toegespitst op persoonlijke identiteit, geen
 recht aan het feit dat onze identiteit weliswaar in zekere mate bepaald
 is, maar tegelijkertijd radicaal onbepaald is. Krachtens deze onbepaald-
 heid of potentialiteit zijn we in staat mogelijkheden cin onszelf te reali-
 seren waarop we op geen enkele manier kunnen anticiperen, en die
 vanuit onze hedendaagse criteria beschouwd 'onmenselijk' zouden kun-
 nen zijn.

 Een minstens zo groot fundamenteel probleem dat dit standpunt met
 zieh meebrengt, is dat het de dynamische verbondenheid van de dingen
 niet kan verklaren. Als alles wat gebeurt, wordt begrepen in termen van
 individuele substanties die allemaal hun eigen eigenschappen hebben,
 hoe kan dan worden begrepen dat deze substanties inwerken op andere
 dingen, laat staan dat ze de oorzaak van iets anders zouden kunnen zijn?
 Als er niets is dat het effect verbindt met de oorzaak, kan er geen causale
 relatie zijn. Aristoteles lijkt dat soms inzichtelijk te willen maken aan de
 hand van zijn begrip van de werk-oorzaak: werk-oorzakelijkheid heeft
 betrekking op de overdracht van de vorm van de werk-oorzaak naar het

 gevolg. Dit geschiedt door middel van een beweging die de werk-oor-
 zaak aanzet.36 Echter, hoe de vorm wordt overgedragen van de werk-
 oorzaak naar het gevolg is een van de grootste raadsels in Aristoteles'
 théorie van causaliteit. Hoewel Aristoteles verschillende werk-oorzaken
 onderscheidt (de vader als de oorzaak van het kind, hard werken als de

 oorzaak van geschiktheid of een inval als de oorzaak van oorlog),37 kun-

 35 Zie voor een verdere uitwerking van dit punt C.R. Hausman, Charles S. Peines Evolutionary
 Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 168-193. De gedachte dat ook soorten
 zijn ontstaan, wordt sinds Darwins The Origin of Species steeds serieuzer eenomen.

 36 ARISTOTELES, De generatione animaliuml 1, 715a4-7; 21-22, 729b-730b31; Analytica posteriora II
 11, 94a20-22; Metaphysica I 3, 983a30 en VII 7, 1032al2-b22.

 37 Vgl. Aristoteles, Metaphysica VII 7, 1032al2-b22.
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 nen die vanwege zijn substantie-ontologie relaties in de wereld, van
 welke aard die ook zijn, uiteindelijk alleen bestaan en op elkaar inwer-
 ken krachtens substanties die zieh ten opzichte van elkaar verhouden.
 Hoe dat echter kan, is moeilijk te begrijpen, aangezien substanties
 wezenlijk gekenmerkt worden door onafhankelijkheid, eenheid en
 duurzaamheid. Aristoteles veronderstelt dat dingen en mensen relaties
 met elkaar hebben, maar deze relaties bestaan 'tussen hen, op raad-
 selachtige wijze behorend tot geen van hen als zodanig. Relationaliteit
 en interactie hebben in deze conceptie geen werkelijke plaats in de
 wereld, evenals ze geen werkelijke plaats hebben in het fenomeen van
 persoonlijke identiteit.38 Dat is moeilijk te rijmen met onze ervaring dat
 we door en door bepaald worden door andere dingen en mensen.
 In de volgende paragraaf zal ik aan de hand van een bespreking van
 de drie categorieën van Peirce, Firstness, Secondness en Thirdness, een
 grondslag voor het identiteitsbegrip proberen te ontwikkelen waarin
 radicale nieuwheid en interactie een meer geëigende plaats hebben.

 2. Peirces grondlag voor het identiteitsbegrip

 2.1. "Firstness": potentialiteit

 De categorie van Firstness is waarschijnlijk van aile drie de categorieën
 het moeilijkst te vatten. Peirce definieert Firstness ûs "the mode of being
 of that which is such as it is, positively and without reference to
 anything else."39 Volgens Peirce moeten we in elke ervaring een 'toe-

 38 Vgl. G. DEBROCK, 'Introduction: Process Pragmatism' en 'Ethics and Pragmatic Process
 Philosophy', in: Id. (Ed.), Process Pragmatism. Essays on a Quiet Philosophical Revolution,
 Amsterdam/New York, 2003. Voor een meer uitgebreide bespreking van het probleem van 'het ont-
 brekende raakvlak' in de substantialistische visie van de wereld, zie ook: M. HULSWIT, From Cause to

 Causation: A Peircean Perspective, Dordrecht, Kluwer Academic Publishing, 2002, hoofdstuk 6.
 39 N. HAUSER and Ch. KLOESEL (Eds.), The Essential Peirce II, Bloomington and Indianapolis,

 Indiana University Press, 8.328 (Vanaf nu EP gevolgd door de conventionele '[boekdeel], [hoofd-
 stuk]. [pagina] '-notarié). Of als "the Idea ofthat which is such as it is regardless of anything else" (CP
 12.160).
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 stand' onderkennen waarin nog op geen enkele manier een relatie kan
 worden gelegd met iets anders. Deze 'toestand' beschouwt hij vaak als
 een soort kwaliteit.40 Het volgende voorbeeld van Peirce geeft al
 enigszins het eigenaardige karakter van zijn begrip van kwaliteit weer.
 Hij schrijft: "[i]f a man is blind to the red and the violet elements of light

 and only sees the green element, then all things appear of one colour to
 him [...]. Yet since all things look alike in this respect, it never attracts
 his attention in the least [...]. For the very reason that it is his own kind

 of sensation, he will only be the more entirely oblivious of its quale. Yet
 for all that, that is the way things look to him."41

 Peirce introduceert in dit voorbeeld de latijnse term quale, een begrip
 dat vanaf het begin van de vorige eeuw vooral in de cognitieweten-
 schappen de nodige aandacht heeft gekregen.42 Opvallend is dat in deze
 context vooral de nadruk wordt gelegd op het probleem omtrent de
 definitie van qualia, de vraag of qualia een fysische dan wel niet-fysi-
 sche status hebben en de vraag oí qualia überhaupt wel bestaan (vgl. o.a.
 de discussie tussen Frank Jackson, Daniel Dennett en Paul
 Churchland). Bovendien beschouwen de meeste participan ten aan deze
 discussie qualia als subjectieve bewustzijnsinhouden.43 Het zou hier te
 ver voeren om in te gaan op deze complexe discussie. Wel wil ik erop
 wijzen dat in Peirces classificatie van de wetenschappen de fenomenolo-
 gie, het gebied waarin de categorieën op zichzelf worden bestudeerd,
 voorafgaat aan speciaal wetenschappelijk onderzoek zoals dat wordt ver-
 richt in wetenschappen als de psychologie en fysica.44 De fenomenolo-
 gie rieht zieh op alles wat zieh aandient, maar nog zonder daar een
 oordeel over uit te spreken in termen van fysisch of psychisch, subjeo
 tief of objectief en zelfs van werkelijk of niet-werkelijk. Hoewel het
 voorbeeld van de kleurenblinde man ons kan misleiden om Firstness

 40 Cf. CP 1.418.
 41 CP 6.222.

 42 David Chalmers heeft een lijst samengesteld met de belangrijkste bibliografie over qualia, te vin-
 den op: http://consc.net/biblio/ l.html# 1.7a

 43 Cf. Ned BLOCK, Troubles with Functionalism', in C. W. SAVAGE (Ed.),. Perception and Cognition:
 Issues in the Foundations of Psychology, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1978, p. 261-325.

 44 Zie EP II, p. 146 e.V.; p. 258 e.v.

This content downloaded from 130.89.3.19 on Fri, 12 Feb 2021 08:19:25 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 50 Ciano AYDIN

 psychologisch te duiden, moeten we voortdurend in acht nemen dat de
 discussie omtrent de categorieën zieh nog op fenomenologisch niveau
 afspeelt. De voorbeelden die Peirce ontleent aan de speciale weten-
 schappen hebben veelal een verhelderende funetie, aangezien het erg
 moeilijk, zoniet onmogelijk is om een categorie als Firstness als zodanig
 aan te duiden, ook omdat categorieën nooit in een pure vorm aangetrof-
 fen kunnen worden.

 Peirces begrip van kwaliteit moet niet begrepen worden in aristoteli-
 sche zin. Vanuit het aristotelisch perspectief is kwaliteit iets onderschei-
 dens dat wordt toegeschreven aan dit of dat subject. Men veronderstelt
 dan dat wat gegeven is in de gewaarwording een instantiatie is van een
 onderscheiden universeel begrip. Peirce daarentegen claimt dat wat zieh
 aandient altijd iets bevat dat we niet kunnen classificeren of beschrijven.
 Het absoluut ongerelateerde en onherleidbaar singulière karakter ervan
 maakt identificatie door middel van vergelijking of contrast onmo-
 gelijk.45 Peirces begrip van kwaliteit verwijst naar datgene wat zieh aan-
 dient 'nog voordat' het door een bewustzijn is vergeleken met of onder-
 scheiden van iets anders. Wat Peirce de quale van de visuele ervaring van
 de kleurenblinde man noemt, is iets dat hij niet begrijpt en niet kan
 begrijpen als iets van een bepaalde kwaliteit of soort in aristotelische zin.
 Omdat de kleurenblinde man enkel één kleur ziet, kan hij die niet
 vergelijken met andere kleuren, en kan hij de kleur die hij ziet ook niet
 onderkennen als een bepaaldey onderscheideny actuele kleur. Niettemin
 kan moeilijk worden ontkend dat hij niet een soort 'groen erváart, maar
 dit 'groen is niet het groen dat we empirisch als groen zouden kunnen
 onderkennen. De moeilijke vraag naar de status van dat 'groen lijkt niet

 45 Cf. CP 1.303. W. Gally vertaalt quale met "particular suchness" en "suchness sui generis'. Hij
 schrijft: "Peirce has to device expressions which, by traditional standards, seem self-contradictory, e.g. 'a
 particular suchness' or a 'suchness sui generis' - something that can be appreciated only if we conform
 to the rule There is to be no comparison (CP 1.303)" (Peirce and Pragmatism, New York, Dover
 Publications, 1966, p. 187). Een 'kwaliteit', bijvoorbeeld 'groen, begrijpen ais iets dat niet kan worden
 vergeleken met iets anders is vanuit een aristotelisch perspectief contradictoir, omdat groen wordt
 bepaald ais 'groen' precies door het te onderscheiden van en te vergelijken met een andere kwaliteit,
 bijvoorbeeld 'rood' (dit element wordt uitgedrukt door ARISTOTELES' choriston; zie MetaphysicaVll 13,
 1039a3-7 en De anima III 2, 427a2).
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 te kunnen worden beantwoord aan de hand van wat Peirce in dat ver-

 band zegt. Die vraag zal wellicht door de speciale wetenschappen beant-
 woord moeten worden. Maar wat het voorbeeld wel aannemelijk maakt,
 is dat er een 'toestand' moet worden aangenomen die voorafgaat aan
 bewuste onderscheidingen. Peirce duidt die 'toestand' soms ook aan als
 presentness,46 als een "passive consciousness of quality, without recogni-
 tion or analysis".47 Wat zieh onmiddellijk aandient, is niet het product
 van reflectie, wat betekent dat we het niet kunnen herleiden tot iets wat

 we in ons hoofd hebben en, bijgevolg, ook niet afleiden uit iets dat we
 al in ons hoofd hebben. Peirce duidt het aan als: "[w]hat the world was

 to Adam on the day he opened his eyes to it, before he had drawn any
 distinctions, or had become conscious of his own experience".48 Het is
 iets waar we ons nog niet bewust van zijn, maar wel bewust van zouden
 kunnen worden.

 We moeten oppassen dit 'onmiddellijk presente' niet te miskennen als
 onmiddellijk of zuiver bewustzijn in de zin van originele eenheid van
 apperceptie à la Kant. Peirce benadrukt: "[n]ot that I mean to say that
 immediate consciousness (a pure fiction, by the way), would be
 Firstness, but that the quality of what we are immediately conscious of,
 which is no fiction, is Firstness".49 Dit concept van een zuiver zelf-
 bewustzijn past hier niet, ook omdat het een binariteit van 'ik'-'niet-ik'
 veronderstelt, wat zieh niet verdraagt met het idee van onherleidbare
 ondeelbaarheid. Firstness moet ook niet miskend worden als, wat heet,

 subjectieve ervaring, dat is, de individuele ervaring die niet gedeeld zou
 kunnen worden met anderen.50 Het gaat hier om, zoals Peirce het uit-

 46 CP 5.44.

 47 CP 1.377; cf. 5.44.
 48 CP 1.357.
 49 CP 1.343.

 50 Ondanks overeenkomsten tussen Peirces en C.I. Lewis' begrip van qualia lijkt er hier een belang-
 rijk verschil te zijn tussen beide: qualia worden door Lewis, die een zware Stempel heefit gedrukt op hoe
 dit begrip in de cognitiewetenschappen wordt benaderd, expliciet begrepen als subjectieve of private
 kwaliteiten; Peirce benadrukt juist hun niet-subjectieve, of beter, hun voor-subjectieve karakter: de vraag
 of ze subjectief dan wel objectief begrepen moeten worden, speelt op het niveau van de fenomenologie
 nog geen rol (zie CI. LEWIS, Mind and the World-Order, New York, Dover Pubi., 1929, p. 124 e.V.).
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 drukt, "a sort of consciousness [...] with no self".51 De idee van Firstness

 representeert "nothing but sensation minus the attribution of it to any
 particular subject".52 Firstness zou als 'pre-cognitieve sensatie' aangeduid
 kunnen worden. Maar 'sensatie' mag dan niet, zoals ik nog duidelijk zal
 maken, als iets actueels, een empirisch-materiële stimulus, begrepen
 worden.

 Duidelijk is dat we hier te maken hebben met een moeilijke en pro-
 blematische idee: omdat het definieren van iets altijd betekent een
 onderscheiden karakter eraan toekennen, geschiedt elke beschrijving
 van Firstness door middel van vergelijking en contrast. De eigenaardige
 status van Peirces kleurenblinde man die alleen de quale 'groen ervaart,
 drukt ondanks de moeilijkheden die deze visie met zieh meebrengt het
 paradoxale karaker van elke poging om Firstness the beschrijven aardig
 uit. Dat eigenaardige karakter van dit element belet ook dat het via een
 analyse van de alledaagse taal ontdekt zou kunnen worden: gewone taal
 is niet in Staat de presentness van de dingen, hun "Extremely
 Rudimentary character",53 "utterly cut off from past and future",54 uit te

 drukken, omdat het noodzakelijk altijd te veel zegt.55 Misschien is dat
 de reden waarom Aristoteles nooit op zoiets als Firstness is gekomen; zijn

 ontologie is gebaseerd op een analyse van de alledaagse taal. Peirce is
 zieh heel erg bewust van het problematische karakter van Firstness^
 Daarom ook zegt hij dat we Firstness alleen 'ongeveer'57 kunnen aan-
 duiden, dat we alleen kunnen 'raden 58 of 'vermoeden'59.

 Peirce benadrukt dat kwaliteit, zoals hij die begrijpt, een eenvoudig
 en singulier karakter heeft. Tegelijkertijd echter steh hij dat kwaliteiten
 niet alleen variëteit vertonen, maar zelfs "unlimited and uncontrolled

 51 CP 2.85.
 52 CP 1.332.
 53 CP 5.68.
 54 CP 2.85.

 55 Cf. W. Gallie, Peirce and Pragmatism, New York, Dover Pubi., 1966, p. 185.
 56 Zie o.a. CP 1.310.
 57 CP 1.318.
 58 CP 2.85.

 59 CP 1.25; cf. CP 1.343.
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 variety and multiplicity".60 Dat lijkt contradictoir, maar het is dat niet.
 Beide aanduidingen sluiten elkaar niet uit, maar juist in: de absolute
 ongerelateerdheid en onherleidbare singulariteit van Firstness impliceert
 dat elk fenomeen een element bezit dat gekenmerkt wordt door
 ondefinieerbare originaliteit, uniciteit en spontaniteit. Het is krachtens
 deze fundaméntele openheid dat er een ongelimiteerde variëteit en mul-
 tipliciteit van dingen kan zijn. De ongelimiteerde variëteit en multi-
 pliciteit waar Peirce het over heeft, verwijst naar de onmogelijkheidwzn
 het zo ordenen en aanduiden van wat aan ons verschijnt dat we het
 volledig kunnen begrenzen.

 Deze grenzeloze variëteit en multipliciteit kan niet begrepen worden
 als een veelheid van onderscheidbare, bepaalde en herhaalbare entitei-
 ten, maar alleen als iets dat ononderscheidbaar, vaag en onbepaald is.
 Dit element kan worden gekarakteriseerd als 'mogelijkheid' of 'poten-
 tie' De spontane en ongelimiteerde rijkdom van de wereld is niet
 actueel, maar potentieel. Kwaliteit kan alleen als mogelijkheid, als iets
 onafhankelijks worden begrepen. Het begint nu ook wat duidelijker te
 worden waarom het zo moeilijk is om iets over Firstness te zeggen. Peirce
 zegt: "we can know nothing of such possibilities [except] so far as they
 are actualized".61 En benadrukt: "[o]nly, remember that every descrip-
 tion of it must be false to it".62 Deze paradox is echter geen argument
 tegen deze gedachte, maar drukt juist het karakter ervan uit: is het niet
 eigen aan potentiële nieuwheid dat we er in strikte zin niets over kun-
 nen weten?

 Vanuit het aristotelische perspectief betekent een kwaliteit toeschrij-
 ven aan een subject altijd het toeschrijven van iets dat secundair is aan
 iets dat primair is; anders uitgedrukt, er moet iets actueels zijn, laten we
 zeggen een appel, voordat het een kwaliteit kan bezitten, bijvoorbeeld
 de kwaliteit 'rood'; potentialiteit veronderstelt actualiteit. Kwaliteit
 vanuit Peirces perspectief daarentegen is iets dat niet afhankelijk is van
 een of ander subject. Het is afhankelijk noch van het feit dat een actuele

 60 CP 1.302; cf. 5.44.
 61 CP 1.25.
 62 CP 1.357.
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 entiteit haar bezit, noch van het worden waargenomen of gedacht door
 een verstand.63 De idee van Firstness verwijst naar een fase van ervaring
 die 'voorafgaat' aan het onderkennen van onderscheiden zintuiglijke
 kwaliteiten64 en Voorafgaat' aan denken en taal.65 Kwaliteit, zoals Peirce
 die karakteriseert, is iets dat Voorafgaat' aan kwaliteit in de aristoteli-
 sche zin van het woord: mogelijke kwaliteiten zijn ceerder' dan actuele
 kwaliteiten.

 Maar we moeten hier voorzichtig zijn; de aanhalingstekens staan er
 niet voor niets: onderkenbare en onderscheidbare kwaliteiten zijn niet
 numerisch onderscheiden van mogelijke kwaliteiten: u[i]t is not in
 being separated from qualities [in de traditionele betekenis van het
 woord] that Firstness is most predominant, but in being something
 peculiar and idiosyncratic".66 Het is natuurlijk niet zo dat we enerzijds
 mogelijke dingen en anderzijds actuele dingen hebben, precies omdat
 mogelijkheden 'dingen zijn die (nog) niet zijn geactualiseerd. De
 actuele kwaliteiten zijn niet iets dat kwantitatief onderscheiden is van de
 ongelimiteerde variëteit en multipliciteit van mogelijke kwaliteiten
 maar het resultaat van een kristallisatie uit die onbegrensde diversiteit
 van mogelijke kwaliteiten in een bepaalde richting. Actueel onderschei-
 den kwaliteiten zijn uitgekristalliseerde mogelijkheden.67
 Het volgende voorbeeld dat Peirce geeft, zou de moeilijke categorie
 van Firstness nog wat verder kunnen verhelderen. Steh u zieh een schoon
 schoolbord voor als een soort diagram van de origínele vage poten-
 tialiteit. Opeens teken ik er met een krijtje een streep op, met als resul-

 63 CP 1.422.
 64 Cf. CP 1.377.

 65 Cf. S.B. ROSENTHAL, Firstness and the Collapse of Universals (2001). Op 25 oktober 2004 gevon-
 den op: http://www.digitalpeirce.fee.unicamp.br/firros.htm
 66 CP 1.302.

 67 Timothy Alborn claimt dat Peirce deze anti-platonische visie pas later heeft verdedigd (zie * Peirce s
 Evolutionary Logic: Continuity, Indeterminacy, and the Natural Order', Transactions of the Charles S.
 Peirce Society, 25/1989, p. 6). Dichter bij de waarheid ligt dat Peirce deze visie in zijn later werk
 duidelijker en op een wat andere manier heeft geëxpliciteerd. De categorie van de onbepaaldheid speelt
 sinds 'On a New List of Categories' (EP I, 1. 1-10; 1868) een cruciale rol, ook al hanteert Peirce in de
 'New List' nog de kantiaanse terminologie; hij spreekt daar nog van "reduction of the manifold of sub-
 stance to unity" (p. 3). Later wordt dat "manifold" steeds meer als "onbepaalde mogelijkheid" geduid.
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 taat dat er iets bepaalds of meer bepaalds op het bord verschijnt.68 Het
 cruciale punt is dat deze krijtstreep de verwezenlijking is van maar één
 mogelijkheid. Het schoolbord herbergt een onbegrensde variëteit van
 mogelijkheden in zieh: de continue vage onbepaaldheid van het school-
 bord is onuitputtelijk, hoeveel soorten en combinaties van lijnen ik er
 ook op teken. Dat betekent tevens dat de continuïteit van het school-
 bord geen a priori neigingvzn welke aard dan ook heeft om zieh in één
 bepaalde richting te kristalliseren, om zieh te kristalliseren in één
 bepaalde entiteit, in deze bepaalde lijn. Het schoolbord herbergt een
 oneindig aantal variaties van lijnen in zieh, die nooit volledig kunnen
 worden voorspeld. Firstness verschaft derhalve geen enkele positieve basis
 voor bepalingen in wat voor richting of vorm dan ook, maar sluit zo'n
 positieve basis precies uit.

 Natuurlijk is, zoals Peirce erop wijst, de vergelijking van het school-
 bord met de origínele vage potentialiteit niet helemaal adequaat: een
 "blackboard is a continuum of two dimensions, while that which it
 stands for is a continuum of some indefinite multitude of dimensions",

 en een "blackboard is a continuum of possible points; while that is a
 continuum of possible dimensions of quality, or is a continuum of pos-
 sible dimensions of a continuum of possible dimensions of quality, or
 something of that sort".69 De mogelijkheden van actualisering van het
 schoolbord zijn niet ongelimiteerd: het schoolbord kan zieh niet actu-
 aliseren in een hamburger. De origínele potentialiteit daarentegen kent
 geen grenzen. Niettemin illustreert het voorbeeld van het schoolbord
 dat het niet voor-gegeven is in welke concrete vormen de potentiële rijk-
 dom van de wereld zieh zal actualiseren: "[t]here are no points on this
 blackboard. There are no dimensions in that [original] continuum".70
 Peirce benadrukt dat "there are doubtless manifold varieties utterly
 unknown to us", die misschien nooit geactualiseerd zullen worden.71

 68 Cf. CP 6.203.
 69 CP 6.203.
 70 CP 6.203;
 71 CP 1.418.
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 Dat betekent niet dat we niets kunnen voorspellen. Het betekent
 alleen dat er altijd mogelijkheden zullen zijn die we niet kunnen voor-
 spellen. De wereld bevat een element van potentiële nieuwheid, dat zieh
 aan gene zijde van elk begrip bevindt. Deze potentiële nieuwheid
 impliceert dat er geen voor-gegeven identiteiten zijn. Elke identiteit is
 het resultaat van een bepaald actualiserings/wc^ en heeft altijd het
 cmateriaal' in zieh om een andere vorm te realiseren. De categorie van
 Firstness drukt in sterke mate het radicaal-evolutionistische karakter van

 Peirces denken uit: er is op alle vlakken van de werkelijkheid een ele-
 ment van absolute spontaniteit werkzaam. De cosmos als zodanig is
 onderhevig aan een element van absoluut toeval, waardoor de richting
 waarin hij zieh ontwikkelt nooit volledig kan worden voorspeld. De
 gedachte dat de wereld van mogelijkheden onafhankelijk, dat is, onbe-
 grensd is, verzekert dat een identiteit nooit kan worden vastgelegd op
 een bepaalde voor-gegeven kern. Firstness drukt het aspect van
 onbepaaldheid uit, dat eigen is aan elke vorm van identiteit, en dus ook
 van persoonlijke identiteit.72

 72 Opmerkelijk is dat deze categorie van de mogelijkheid wordt veronachtzaamd met name door ra-
 dicale verdedigers van de gedachte dat Peirce een harde, externe werkelijkheid aanneemt. Robert
 Almeder bijvoorb'eeld stelt dat Peirce een onafhankelijke "world of objects" aanneemt (The
 Epistemological Realism of Charles Peirce', Transactions of the Charles S. Peirce Society, 11/1975, p. 9).
 Deze interpretatie van Peirces réalisme is vanuit de invalshoek die ik heb geschetst essentialistisch.
 Veronachtzaming van de fundaméntele rol van mogelijkheid opent dan de deur voor een correspon-
 dentie-theorie bij Peirce. En dat is precies de conclusie die ALMEDER trekt (zie 'Fallibilism and the
 Ultimate Irreversible Opinion, American Philosophical Quarterly Monograph, 9/1975). Ook David
 Gruender, 'Pragmatism, Science, and Metaphysics' (in: E. FREEMAN, Ed., The Relevance of Charles
 Peirce, La Salle, 111, Hegeler Institute, 1983, p. 281-287) en Jeremiah McCarthy, 'Peirces Proof of
 Pragmatism' ( Transactions of the Charles S. Peirce Society, 26/1990, p. 63-1 13) schrijven op basis van een
 interpretatie van Peirces théorie van de perceptie deze vorm van essentialisme aan hem toe. Christopher
 HOOKWAY, Peirce, London/Boston/Melbourne/Henley, Routledge & Kegan Paul, 1985, p. 166 (en Carl
 Hausman, 'In and Out of Percepts', Transactions of the Charles S. Peirce Society, 26/1990, p. 271-308)
 verwerpt daarentegen, op basis van een interpretatie van dezelfde théorie, de essentialistische visie dat er
 bij Peirce een voor-gegeven, actuele werkelijkheid is. Het is echter Sandra ROSENTHAL die het meest
 expliciet en systematisch de opvatting dat bij Peirce deze vorm van essentialisme gevonden kan worden
 verwerpt (zie Charles Peirces Pragmatic Pluralism, Albany, State University of New York Press, 1994, met
 name p. 51-62).
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 2.2. "Secondness": interactie

 Hoewel het element van Firstness een conditie is voor elke actualise-

 ring, - elke actualisering is een verwezenlijking van iets dat minstens
 gedeeltelijk er nog niet was - kan deze categorie dat actualiserings-
 proces niet toereikend verklaren: de categorie van Firstness kan niet
 inzichtelijk maken hoe iets onbepaalds een stap naar nadere bepaaldheid
 kan maken. Firstness kan niet verklaren hoe actuele identiteiten zieh

 manifesteren. Om dat aan te tonen, introduceert Peirce een tweede ca-

 tegorie die hij Secondness noemt.
 Peirce definieert Secondness als "the conception of being relative to

 [...] something else".73 Dit element van relationaliteit heeft echter een
 eigenaardig karakter. Peirce zegt: het "brings the subjects together, and
 in doing so imparts a character to each of them".74 Belangrijk hier is dat
 de relatie niet herleid of gereduceerd kan worden tot de relata; zij heeft
 een eigen realiteit en doet iets met hen.

 Het volgende voorbeeld van Peirce kan ons een eerste indicatie geven
 van zijn begrip van relatie in dit verband: "God said, Let there be light,
 and there was light".75 Dit voorbeeld kan als volgt worden geïnterpre-
 teerd: hoewel we twee subjecten, 'God' en 'licht', kunnen onderschei-
 den die causaal met elkaar samenhangen, 'God schept licht', zijn de
 twee aspecten cGod die het bestaan van licht beveelt' en 'het tot bestaan

 komen van licht' geen sequentie van twee onderscheiden feiten. Het zijn
 twee aspecten van hetzelfde feit, of anders geformuleerd, twee perspec-
 tieven op dezelfde gebeurtenis. De relatie, dat is, 'de actvzn de creatie',
 of gezien vanuit het andere perspectief, 'het tot bestaan komen van het

 licht', bepaalt de identiteit van de relata, 'het scheppingsvermogen van
 God', en 'het bestaan van licht'. Niet alleen is de gebeurtenis in zekere
 zin eerder dan de relata, maar het zijn van de relata is ook op een

 73 CP 6.32. Of als "the Idea ofthat which is such as it is as being Second to some First" (CP 5.66).
 74 CP 1.326; cf. 5.66.
 75 CP 1.327.
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 bepaalde manier afgeleid van de gebeurtenis, in plaats van andersom.
 De relatie bestaat niet tussen dingen die reeds een bepaalde identiteit
 hebben, maar die identiteit wordt voortgebracht krachtens de relatie.
 Secondness is een soort relatie die objecten een bepaalde identiteit ver-
 leent.

 Uit dit voorbeeld kunnen we tevens opmaken dat Secondness niet
 moet worden begrepen als een statische relatie, maar als iets actiefs of
 dynamisch, als een kracht die cdan en daar' plaatsvindt en aan de sub-
 jecten een bepaalde existentie verleent. Een korte bespreking van deze
 aspecten van Secondness kan verder duidelijk maken in welke zin dingen
 alleen maar zijn wat ze zijn krachtens hun relaties.

 In tegenstelling tot de idee van Firstness, die, aldus Peirce, "is so ten-
 der that you cannot touch it without spoiling it", is de idee van
 Secondness volgens hem "eminently hard and tangible" en "forced upon
 us daily".76 We ervaren dit element elke keer als we geconfronteerd wor-

 den met een hard feit, dat is, met "something which is there, and which
 I cannot think away, but am forced to acknowledge as an object or sec-
 ond beside myself",77 wat niet wegneemt dat het ook in de meest
 'zachte' ervaring aanwezig is. Ook dit element is geen product van
 reflectie, maar dringt zieh op voordat we het weten; letterlijk. Het kan
 derhalve door niemand ontkend worden.78

 Kenmerkend voor de harde actuele feitelijkheid is volgens Peirce spa-

 tiotemporaliteit. Secondness "consists in its happening then and there",™
 en drukt de particulière 'ditheid' van een individueel ding uit. Deze
 ditheid van een ding, of de hœcceitas, zoais Peirce het in navolging van
 Duns Scotus noemt,80 is niet iets dat we herkennen aan de overeenkom-

 76 CP 1.358.

 77 CP 1.358; cf. 4.3.
 78 We kunnen het, zoals Peirce in het volgende fragment elegant illustreert, alleen in théorie niet

 accepteren: "[a] court may issue injunctions and judgments against me and I not care a snap of my fin-
 ger for them. I may think them idle vapor. But when I feel the sheriffs hand on my shoulder, I shall
 begin to have a sense of actuality." (CP 1.24; cf. 1.323).

 79 CP 1.24; cf 1.532, 1.405, 3.460, en 3.434.
 80 Cf. CP 1.405, 3.460, en 3.434.
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 sten tussen zijn kwaliteiten, noch is het iets dat we begrippelijk vast-
 stellen of vatten.81 Een object onderscheidt zichzelf van andere objecten
 niet door unieke, herkenbare kenmerken, maar door de dwang of druk
 die het uitoefent op onze aandacht.82 Het is krachtens deze dwang, deze
 antagonistische volharding,83 dat het existentie en een individuele
 realiteit heeft.

 Existentie, actualiteit en individualiteit worden volgens Peirce funda-
 menteel gekarakteriseerd door interactie, dat is, door werking en tegen-
 werking.84 Maar we moeten hier voorzichtig zijn: interactie in dit ver-
 band mag niet worden begrepen als de werking van het ene actuele
 object en de tegenwerking van het andere. Het gaat hier om onherleid-
 bare interactie. Het volgende voorbeeld dat Peirce geeft, lijkt deze
 gedachte te ondersteunen en verder te verhelderen. Hij schrijft:
 "[sjuppose I try to exercise my strength in lifting a huge dumbbell. If I
 strive to lift it, I feel that it is drawing my arm down. If I suffer no con-

 sciousness of having my arm pulled down, I can have no consciousness
 of exerting force in lifting the dumbbell. To be conscious of exerting
 force and to be conscious [of] having force used upon me are the same
 consciousness".85 Natuurlijk kunnen we onderscheid maken tussen
 enerzijds een gewich theffer die een halter omhoog duwt en anderzijds
 een halter die weerstand biedt tegen omhoog geduwd worden. Maar we
 kunnen niet zeggen dat we eerst een gewichtheffer en een halter hebben,
 die dan met elkaar interacteren. Veeleer is het omgekeerde het geval:
 gewich theffers heffen geen gewich ten, maar gewichtheffen maakt
 iemand een gewichtheffer. 'Halter' en 'gewich theffer' zijn wat ze zijn
 enkel in en dankzij de activiteit van het gewichtheffen.

 81 Aldus Peirce: "[f]or to conceive it is to generalize it; and to generalize it is to miss altogether the
 hereness and noumess which is its essence" (CP 7.266).

 82 Cf. CP 6.318, 1.325, 7.551 en 1.320.
 83 Cf. CP 1.432.
 84 Cf. CP 1.336, 1.320 en 1.322.
 85 CP 7.543.
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 Algemener uitgedrukt: er is niet aan de ene kant een zelf en aan de
 andere kant een wereld, die dan met elkaar interacteren. Het is precies
 deze substantialistische visie die ik hier met behulp van Peirce op losse
 schroeven probeer te zetten: "the idea of a reaction is not the idea of two
 plus forcefulness".86 Het is krachtens de interactie dat we überhaupt
 onderscheid kunnen maken tussen zelf en wereld. In Peirces woorden:

 "[a] 11 the actual character of consciousness is merely the sense of the
 shock of the non-ego upon us";87 "[t]he waking state is a consciousness
 of reaction".88 Met Peirce en tegen Descartes kunnen we hier zeggen: wij
 kunnen niet een positie innemen buiten de wereld, maar worden erdoor
 bepaald, we zijn-in-de-wereld, om maar een uitdrukking te leñen.
 John Lachs steh: "We thus find the world, partly at least, a social
 product and ourselves the devine co-makers of reality".89 Hij veronder-
 stelt daarmee nog steeds, ondanks zijn interactioneel model, dat inter-
 actie secundair is. De door mij verdedigde visie is in een bepaalde zin
 radicaler: niet alleen de wereld, maar ook wij zijn pas wat we zijn dank-

 zij onherleidbare interacties en hebben een bepaalde identiteit enkel en
 alleen in dat spel van interacties.
 Het idee van een fundaméntele verbondenheid heeft niet alleen

 betrekking op de relatie tussen zelf en niet-zelf, maar ook op andere din-
 gen in de wereld. Peirce verdedigt deze gedachte heel duidelijk: "this
 notion, of being such as other things make us, is such a prominent part
 of our life that we conceive other things also to exist by virtue of their

 reactions against each other".90 Interactie is niet een extern en additio-
 neel aspect van de dingen, zoais dat voor Aristoteles het geval was, maar
 het element waaraan de dingen hun individualiteit ontlenen. De inter-
 actie genereert actualisering tot iets particuliers en onderscheiden.

 86 CP 7.266.
 87 CP 7.266.
 88 CP 1.324.

 89 J. LACHS, Peirce, bantayana, and the Large racts , Iransacttons of the Charles ò. l'eirce òoaety,
 16/1980, p. 12.
 90 CP 1.324.
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 Hoewel er iets is dat in een bepaalde zin voorafgaat aan de interactie, is
 dat niet iets dat existent, actueel en individueel is. We hebben niet eerst

 actuele dingen die onafhankelijk zijn, en die dan verbunden worden
 door een of andere externe kracht. Voorafgaand aan de interactie zijn er
 alleen mogelijkheden. Individuele objecten kunnen zieh manifesteren
 enkel in en dankzij interacties. Peirce laat in de volgende passage
 daarover geen twijfel bestaan: "as long as things do not act upon one
 another there is no sense or meaning in saying that they have any being
 [lees: 'existence' of 'individuality'] ".91

 Het voorbeeld van het schoolbord, dat ik deels eerder heb gebruikt,
 kan dit verder verhelderen. Het schone schoolbord representeert, zoals
 ik al eerder heb gezegd, de origínele vage potentialiteit. Ik teken een lijn
 op het schoolbord. Wat is verantwoordelijk voor de lijn? Hoewel we
 kunnen zeggen dat het schoolbord een continuum is van mogelijke
 punten die een lijn zouden kunnen vormen, was er niets in of op het
 schoolbord dat deze dimensies al in actuele zin bezat. Het schoolbord

 was schoon. De categorie van Firstness kan op geen enkele manier die
 modificatie verklaren. De krijtlijn is eigenlijk een vlak; de enige lijn die
 er is, is de grens tussen het witte vlak en het zwarte vlak. Die grens
 tussen het witte vlak en het zwarte vlak is noch een aspect van het witte,
 noch van het zwarte, noch van beide, en kan dus noch tot het witte,
 noch tot het zwarte, noch tot een andere kwaliteit worden herleid.

 Tegelijkertijd echter worden het witte en het zwarte onderkend als wit

 en zwart precies dankzij die grens. Wit is wit en zwart is zwart dankzij
 het contrast tussen wit en zwart. Dankzij de interactie tussen het witte
 en het zwarte worden twee verschillende entiteiten gegenereerd en kun-
 nen we de krijtstreep als krijtstreep onderkennen. Het schoolbord als
 geheel kan ook enkel onderkend worden als schoolbord dankzij zijn
 contrast met andere dingen, bijvoorbeeld een grijze muur; en zo ad
 infinitum. Individuele entiteiten zijn het resultaat van een generering

 1)1 CP 1.25.
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 van discontinuïteit in mogelijke kwaliteiten krachtens Secondness. Peirce
 drukt dat als volgt uit: Secondness is "one of those brute acts by which
 alone the original vagueness could have made a step towards definite-
 ness .92

 De individuele entiteit die krachtens een brute act is voortgekomen
 uit de continuïteit van het schoolbord is nooit volledig bepaald, maar
 vertoont altijd een zekere mate van bepaaldheid. Ik kan bijvoorbeeld
 een tweede lijn haaks op de eerste tekenen, wat een kruis oplevert.
 Vervolgens kan ik het einde van de lijnen door vier andere lijnen te teke-
 nen aan elkaar verbinden, wat een soort vierkant oplevert, etc. Dit
 karakter is niet alleen van toepassing op het schoolbord; elke individu-
 ele entiteit, inclusief de menselijke, heeft potentialiteit voor verdere
 bepaling. Elke actualisering is materiaal voor verdere actualisering. Het
 element van Firstness, dat een aspect is van alles, garandeert een onuit-
 puttelijke potendole rijkdom. De richting van de evolutie is nooit
 volledig voorspelbaar.

 2.3. "Thirdness": regulariteit

 De gedachte dat dingen en mensen hun individualiteit ontlenen aan
 brute interacties is niet toereikend om te begrijpen hoe ze een identiteit
 kunnen hebben die meer of minder vastligt, die we kunnen kennen en
 waarop we kunnen anticiperen. Aan de hand van de categorieën van
 Firstness en Secondness is moeilijk te verklaren hoe de verschillende reac-

 ties die een bepaald fenomeen oproept kunnen worden onderkend als
 aspecten van één geheel. Om dat te kunnen begrijpen, moeten we een
 derde element aannemen, dat Peirce Thirdness noemt.

 Peirce definieert Thirdness als: "the mode of being of that which is
 such as it is, in bringing a second and third into relation to each
 other".93 Thirdness is iets dat verbindt, medieert of tussenkomt. Het is

 92 CP 6.203.

 93 CP 8.328; cf. CP 5.66.
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 wat Peirce de "thread of life"94 noemt. Het verbindt tijd met elkaar.95
 Thirdness echter is niet iets dat twee 'deleri van tijd, het verleden en de
 toekomst, die een gescheiden realiteit hebben, met elkaar verbindt,
 maar het ondermijnt juist de gedachte dat verleden en toekomst op een
 dergelijke manier moeten worden onderscheiden. De wereld bestaat
 niet uit discrete gebeurtenissen die volledig op zichzelf zijn gericht,
 maar uit gebeurtenissen die altijd al continu anticiperen op toekomstige
 gebeurtenissen.96 Zonder dit element zou er geen orde en continuïteit
 bestaan in de dingen die we tegenkomen. Peirce duidt Thirdness soms
 ook aan als een "synthesizing law".97 Thirdness is een soort wet die
 dicteert hoe een eindeloze toekomst zal moeten zijn.98

 Wanneer we Thirdness niet alleen benaderen van de buitenkant, maar

 beide kanten van de médaille zien, kunnen we het volgens Peirce ook
 karakteriseren als 'denken.99 Een gedachte heeft een compleet ander
 karakter dan een feit in de zin van Secondness: een feit is particulier, ter-
 wijl een gedachte algemeen is, en dat niet alleen omdat ze kan worden
 gecommuniceerd, maar ook omdat ze niet alleen betrekking heeft: op de
 dingen die bestaan, maar op alle mogelijke dingen.100 Een gedachte mag
 ook niet verward worden met het idee van Firstness: de algemeenheid
 van Firstness verwijst naar een onbegrensde veelheid van mogelijkheden
 die geen enkele richting indiceert. De algemeenheid van Thirdness daar-
 entegen verwijst naar een idee die een tendentie tot realisering in een
 bepaalde richting suggereert, maar nooit volledig kan worden geab-
 sorbeerd in een particulière realisering.101 Thirdness valt in zekere zin
 nooit volledig met zichzelf samen, maar verwijst voortdurend naar een
 bepaalde toekomst.

 94 CP 1.337; cf. 1.328 en 5.104.
 95 Cf. CP 1.377.
 96 Cf. CP 1.675, 1.325, 6.142, en 6.141.
 97 CP 1.351.

 98 In Peirces woorden: Thirdness is "that which is what it is by virtue of imparting a quality to reac-
 tions in the future." (CP 1.343; cf. CP 1.536, 1.675, 1.325, 6.142, en 6.141).

 99 Cf. CP 1.420.

 100 Cf. CP 1.420, 1.477 en 1.478.
 101 Cf. CP 1.342.
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 Peirces karakterisering van een gedachte als een soort wet of algemene
 regel is van cruciaal belang. Een van zijn belangrijkste, maar ook meest
 controversiële punten is dat de tendentie van toekomstige gebeurtenis-
 sen om zieh te conformeren aan een algemene regel niet een louter con-
 ceptuele status heeft. Tegen wat hij nominalisten noemt, die geloven dat
 "this general rule is nothing but a mere word or couple of words", stelt
 Peirce dat het onbetwistbare feit dat het algemene van de aard van het
 gedachte is, niet impliceert dat het ook een product is van ons
 denken;102 de nominalisten verwarren 'thinking' met 'thought'. De rea-
 listen - en Peirce beschouwt zichzelf, met name in zijn late werk, "a
 scholastic realist of a somewhat extreme stripe"103 - maken die fout niet

 en begrijpen "that our thinking only apprehends and does not create
 thought, and that that thought may and does as much govern outward
 things as it does our thinking."104 Denken (Thought) heeft voor Peirce
 een eigen realiteit.105

 Het is weliswaar altijd mogelijk dat we in de toekomst worden gecon-
 fronteerd met gebeurtenissen die bepaalde verwachtingen falsifiëren,
 maar dat impliceert niet dat al onze verwachtingen geen enkele basis
 hebben. Het feit, bijvoorbeeld, dat stenen zonder uitzondering sinds
 eeuwen naar beneden zijn gevallen, aan een vreemd toeval toeschrijven
 en claimen dat die ervaringen van uniformiteit ons op geen enkele
 manier kunnen garanderen dat de volgende steen ook naar beneden zal
 vallen, is, aldus Peirce, een absurde hypothèse. De enige redelijke
 hypothèse is onderkennen dat er een of ander actief algemeen principe
 verán twoordelijk is voor dergelijke uniformiteiten.106

 102 Cf. CP 1.26 en 1.27.
 103 CP S. 470.

 104 CP 1.27

 105 Zie voor een heldere bespreking van Peirces begrip van het reële: L. FRIEDMAN, 'Peirces Reality
 and Berkelevs Blunders', Journal of the History of Philosophy, 1997, p. 253-268.

 106 Cf. CP 5.97, 98, 100, and 101. Deze gedachte is niet alleen van toepassing op natuurlijke fenome-
 nen, maar ook op psycho-sociale. Ik zou het feit dat ik de laatste tien jaar van mijn leven elke vrijdag
 een appeltaart heb gebakken aan puur toeval kunnen toeschrijven. In dat geval zou dat patroon in het
 verleden mij geen enkele reden geven te verwachten dat ik komende vrijdag weer appeltaart zal bakken.
 Maar een hypothèse die veel meer voor de hand ligt, is natuurlijk het feit dat ik elke vrijdag appeltaart
 heb gebakken toeschrijven aan een soort algemeen principe of gewoonte die mijn gedrag reguleert (Cf.
 CP 5.99, 1.150 en 5.121).

This content downloaded from 130.89.3.19 on Fri, 12 Feb 2021 08:19:25 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 NAAR EEN PROCES-PRAGMATISCHE GRONDSLAG VOOR HET IDENTITEITSBEGRIP 65

 De capaciteit van het met elkaar verbinden veronderstelt een soort
 intelligence,107 die noch herleid of gereduceerd kan worden tot
 mogelijke kwaliteiten, noch tot oppositionele krachten.108 De volgende
 analogie die we bij Peirce vinden, kan hier wat meer licht op werpen:
 door een diagram te tekenen is de meetkundige in Staat relaties tussen
 bepaalde dingen aan te tonen die er daarvoor niet leken te zijn.109 De
 (idéele) relaties die het diagram onthult, zijn op geen enkele manier te
 reduceren tot iets anders en moeten worden onderkend als werkelijk
 door ieder redelijk wezen.

 Dat dit element van intelligentie niet arbitrair, maar wezenlijk is, kan
 ik ook nog illustreren aan de hand van ons voorbeeld van het school-
 bord: we tekenen een lijn, en dan een andere, en nog een andere, en zo
 door totdat we een vierkant hebten. Na elke lijn die we tekenen over-
 reedt ons oog ons ertoe dat er een nieuwe lijn is, dat die lijn op een
 bepaalde manier is verbonden met een eerdere lijn, en dat we nog een
 lijn kunnen verwachten die op een bepaalde manier verbonden zal wor-
 den met een eerdere lijn; en dit gaat zo verder totdat alle lijnen op zo'n
 manier aan elkaar zijn verbonden dat we het eindproduct onderkennen:
 een vierkant. Hoewel de verschillende individuele lijnen krach tens
 Secondness een onderscheiden karakter hebben, is dat niet toereikend

 om het concept van een vierkant in ons verstand op te roepen. De ver-
 schillende lijnen moeten zo geanalyseerd, gesynthetiseerd en georga-
 niseerd worden dat er een continu en verenigd geheel, een vierkant,
 wordt herkend. De onderscheiden lijnen verliezen in dit procès gelei-
 delijk hun onafhankelijke individualiteit en worden deel van een door-
 lopend geheel.110 Dit procès heeft geen begin of einde; veeleer is het zo
 dat elke perceptie begint en eindigt met dit procès.

 107 Peirce spreekt soms van "synthetic consciousness" (1.377; cf. 1.381).
 108 Cf. CP 1.383.
 109 Cf. CP 1.383.

 110 Cf. CP 6.204, 6.206, 1.492, 1.494, en 1.487.
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 Dit element van intelligence impliceert niet de extreem idealistische
 visie dat alle dingen enkel (onze) geestelijke creaties zijn: zonder de
 brute interactie tussen het krijtje in mijn hand en het schoolbord
 zouden het vierkant en zijn concept niet hebben bestaan. Hetzelfde is
 van toepassing op natuurlijke fenomenen: de wet van de zwaartekracht
 reguleert het vallen van een steen en représentée« het, maar bewerkstel-
 ligt het niet; daarvoor is een brute kracht nodig. Het is in deze zin dat
 ik de volgende woorden van Peirce begrijp: "[l]aw, without force to
 carry it out, would be a court without a sheriff; and all its dicta would
 be vaporings".111

 Dat de gewoonte krachtens welke het vierkant in ons verstand wordt
 opgeroepen iets 'geestelijks' is, betekent ook niet dat die kan worden
 gereduceerd tot een particulier standpunt of subjectieve preferentie. Ik
 onderken een collectie lijnen die op een bepaalde manier zijn
 gerangschikt als een vierkant omdat een bepaalde algemene wet of
 gewoonte mij dwingt, onder bepaalde condities, een bepaalde conclusie
 te trekken: als, bijvoorbeeld, de einden van vier lijnen aan elkaar vastzit-
 ten in een hoek van negentig graden, dan moet worden geconcludeerd
 dat wat we waarnemen een vierkant is. Het is waar dat sommige wetten
 een beperkter toepassingsgebied hebben dan andere,112 maar dat wil nog
 niet zeggen dat een wet of gewoonte louter het product is van parti-
 culière personen iñ particulière situaties.
 Een ding wordt dus onderkend als dit of dat krachtens een sequentie
 van reacties die zijn gereguleerd en gerepresenteerd krachtens een wet of
 gewoonte die werkzaam is onder bepaalde algemene condities. Deze
 visie past niet in het substantialistische schema: er is niet eerst een
 onafhankelijk object, dat dan op een gereguleerde manier reageert op
 een subject en een beeld in zijn verstand oproept; en er is ook niet een
 voor-gegeven subject, dat vervolgens krachtens een speciaal vermögen
 een object identificeert. Deze conceptie veronderstelt dat interactie en

 111 CP 1.212; cf. CP 1.213, 5.48, 7.532, en 8.330.
 112 Niet iedereen bakt elke vrijdag een appeltaart.
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 regulering additionele aspecten van identiteit zijn. De identiteit van een
 ding is vanuit Peirces perspectief niet onderscheiden van zijn reacties,
 maar bestaat uit niets anders dan die reacties. Aangezien die interacties
 krach tens het element van Firstness voortdurend onderhevig zijn aan
 verandering, betekent dat tevens dat niet alleen ons denken over de
 identiteit van een ding, van welke aard dan ook, veranderlijk is, maar
 dat die identiteit als zodanig onderhevig is aan voortdurende verande-
 ring.

 Peirces beroemde pragmatische maxime is op deze gedachte
 gebaseerd. In haar meest geciteerde vorm luidt deze: "[cjonsider what
 effects, that might conceivably have practical bearings, we consider the
 object of our conception to have, then, our conception of those effects
 is the whole of our conception of the object".113 De betekenis van een
 ding valt samen met de wijze waarop het op ons reageert en neigt ons
 gedrag te vormen volgens een patroon volgens welk het zelf is ge-
 vormd.114

 Om de identiteit van een object vast te stellen, moeten we ons afvra-
 gen wat het doet en wat ermee gedaan kan worden. Dit impliceert dat
 niet alles mogelijk is: Peirces pragmatisme en zijn réalisme gaan hand in
 hand. In onze interactie met de dingen die we tegenkomen zullen
 uiteindelijk bepaalde patronen zieh opdringen. Zulke patronen of wet-
 ten vatten wij dan samen onder bepaalde algemene begrippen als
 Vierkant', 'theekop' en 'hard', die functioneren als hypothesen die ons
 in Staat stellen wat we tegenkomen te begrijpen en daarop te
 anticiperen. Het begrip 'theekop' bijvoorbeeld roept een verzameling
 wetten op die aangeven welke reactiepatronen compatibel zijn met onze
 identificatie van iets als theekop. Algemene begrippen zijn collecties
 wetten die ons verteilen hoe een bepaald ding onder bepaalde condities

 113 CP 5.402.

 114 Daarbij ook het element van toekomstigheid in ogenschouw nemend, zegt Peirce: "[n]ot only will
 meaning always, more or less, in the long run, mould reactions to itself, but it is only in doing so that
 its own being consists". (CP 1.343).
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 zal reageren.115 Aangezien die wetten aan verandering onderhevig zijn,
 zal de identiteit van een ding voortdurend opnieuw vastgesteld moeten
 worden. Bedacht hierbij moet worden dat dit geldt voor patronen of
 wetten van welke aard dan ook, ook voor natuurwetten.

 De identificatie c.q. identiteit van een object kan worden gekarak-
 teriseerd als een inferentieel procès. We vinden bij Peirce drie onder-
 scheiden klassen van inferentie, die corresponderen met drie modi van
 mentale actie, namelijk inductie, deductie en abductie.116 Bij inductie,
 aldus Peirce, a[c]ertain sensations, all involving one general idea, are
 followed each by the same reaction; and an association becomes estab-
 lished".117 'Inductie' verwijst naar het procès krach tens hetwelk een
 gewoonte ontstaat. Een gewoonte is voor Peirce in dat verband: "that
 specialization of the law of mind whereby a general idea gains the power
 of exciting reactions".118 'Deductie' verwijst naar de toepassing van een
 gewoonte die al is gevormd.119 "In deduction", aldus Peirce, "the mind
 is under the dominion of a habit or association by virtue of which a gen-

 eral idea suggests in each case a corresponding reaction".120 'Abductie'
 verwijst naar het procès van de vorming van een verklärende hypothèse
 die een voorspellende kracht heeft, naar een vorm van gissen, dat altijd
 het risico met zieh meebrengt dat we het bij het verkeerde eind
 hebben.121 "By the hypothetic process", aldus Peirce, "a number of reac-

 115 Cf. CP 5.403; zie ook Ch. Hookway, Peirce, London/Boston/Melbourne/Henley, Routledge &
 Kegan Paul, 1985, p. 171 e.v.
 116 Weliswaar komen deze begnppen veelal in het kader van Peirces beschnjving van de wetenschap-
 pelijke méthode ter sprake. Maar het zijn dezelfde processen die ook in het dagelijkse leven werkzaam
 zijn, al zijn ze daar minder goed zichtbaar omdat ze daar in mindere mate geexpliciteerd worden en
 omdat daar de veranderingen veel träger verlopen (zie CP 5.509). Ook Sandra ROSENTHAL wijst op dat
 punt. Zij stelt terecht dat voor Peirce het criterium waarmee in de filosofìe en wetenschap wordt ge-
 werkt, is ontleend aan 'common sense'-ervaringen, waardoor filosofisene en wetenschappelijke theorieën
 altijd op een bepaalde manier zijn gebaseerd op het alledaagse leven (zie Charles Peirces Pragmatic
 Pluralism, Albany, State University of New York Press, 1994, p. 15 e.v.).
 117 CP 6.145.
 118 CP 6.145.
 119 Cf. CP 2.743.
 120 CP 6.144.

 121 CP 5.171; cf. 5.189.
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 tions called for by one occasion get united in a general idea which is
 called out by the same occasion'.122 Peirce legt veel nadruk op dit laat-
 ste type van inferentie, omdat volgens hem alleen krachtens abductie
 werkelijke kennisvermeerdering plaatsvindt.123

 Uit dit alles kunnen we opmaken dat de identiteit van een bepaald
 object niet wordt vastgelegd door een of andere voor-gegeven, vaste
 ontologische orde, maar door de vorming en werking van en inzicht in
 een verzameling gewoontes, die het resultaat zijn van een procès van
 interacties.124 Aangezien de identiteit van een object samenvalt met zijn
 veranderlijke interacties en gewoontes, moet niet alleen onze kennis van
 het object, maar het object als zodanig als een dynamisch procès wor-
 den begrepen.

 De gemaakte onderscheidingen mögen echter niet verhüllen dat het
 inferendole procès een continu karakter heeft, dat wil zeggen, dat het
 geen absoluut begin en absoluut einde kent: een gevormde wet die
 bepaalde associaties voorspelt, moet zieh keer op keer bewijzen in
 toekomstige ervaringen.125 Nieuwe ervaringen zullen ons voortdurend
 dwingen om onze hypothesen aan te passen.126 Niet alleen omdat we
 nieuwe informatie ontdekken over de wereld, maar ook omdat die
 wereld zelf aan voortdurende verandering onderhevig is. Wanneer we
 met bevindingen te maken hebben die de algemene schema's waardoor
 ons redeneren geleid wordt niet bevestigen, dat is, wanneer bepaalde
 hypothesen die we hanteren een aanhoudend onintelligibele sequentie
 van interacties produceren, worden we gedwongen om ze aan te passen

 122 CP 6.146.

 123 "An Abduction is Originary in respect to being the only kind of argument which starts a new idea"
 (CP 2.96); "Deduction proves that something must be; Induction shows that something actually is
 operative; Abduction merely suggests that something may be" (CP 5.171).

 124 Vgl. S. ROSENTHAL, Charles Peirces Pragmatic Pluralism, Albany, State University of New York
 Press, 1994, p. 31 e.V., p. 40 e.v. Ook Israel SCHEFFLER begrijpt de betekenis en identiteit van een ding
 bij Peirce vanuit een soort verifìcationisme (zie Four Pragmatists: A Critical Introduction to Peirce, James,
 Mead and Dewey, New York, Humanities Press, 1974; deze gedachte wordt door zijn hele boek heen
 expliciet of impliciet verdedigd).

 125 Cf. CP 2.743.
 126 Cf. CP 3.161.
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 of de condities verder te specificeren waaronder ze nog geldig zijn.
 Zulke beslissingen resulteren in de vorming van andere wetten
 of gewoontes die ons toekomstig gedrag leiden en reguleren en de
 identiteit van de dingen bepalen.127 Nieuwe observaties en ervaringen
 brengen nieuwe gewoontes en acties voort, die dan toegevoegd worden
 aan voorgaande gewoontes en acties die de oude betekenis van het
 woord bepaalden.128 Niet alleen de identificatie van wat iets is, maar de
 identiteit van dat iets zelf, en dat geldt ook voor onze eigen identiteit, is
 derhalve een dynamisch procès.™

 3. CONCLUSIE

 3.1. Een samenvattende beschouwing

 De aristotelische idee dat de werkelijkheid uiteindelijk wordt gecon-
 stitueerd door eenheid, duurzaamheid en onafliankelijkheid heeft een
 zware Stempel gedrukt op de wijze waarop over identiteit wordt

 127 Cf. Ch. HOOKWAY, Peine, bnidon/Boston/Melbourne/Henley, Routlcdge & Kegan Paul, 1985,
 p. 171 e.v.

 128 Cf. W. Gallie, Peirce and Pragmatism, New York, Dover Publications, 1966, p. 203.
 129 Hoewel in de Peirce-literatuur vrijwel niemand zal ontkennen dat er bij Peirce een dynamische

 relatie bestaat tussen théorie en empirie, is er over de status van die relatie veel minder overeenstem-
 ming. Hjalmar WERNER bijvoorbeeld vindt dat Peirce "blurs the important distinction between logical
 analysis and empirical research" {The Pragmatism ofC.S. Peirce, Copenhagen, Ejnar Munskgaard, 1962,
 p. 147). Peter Skagestad reageert daarop: Peirce "does not blur this distinction in the least; he uncon-
 ditionally denies that there is any such distinction" (The Road of Inquiry: Charles Peirce s Pragmatic
 Realism, New York, Columbia University Press, 1981, p. 127). Skagestads reactie is begrijpelijk, omdat
 théorie en empirie bij Peirce inderdaad innerlijk met elkaar zijn verweven. Maar dat dat onderscheid
 niet absoluut is (théorie is altijd al besmet met empirie en vice versa), wil niet zeggen dat er op geen
 enkele manier een onderscheid gemaakt kan worden. Peirces gedachte dat de betekenis van een woord
 verändert en dat begrippen groeieh, veronderstelt reeds een bepaald onderscheid. Een andere reden
 waarom Skagestad deels gelijk heeft, heeft te maken met het feit dat Peirces pragmatisch maxime dat
 onderscheid inderdaad op een bepaalde manier opheft: een woord heeft alleen maar betekenis als het
 een verschil in gewoonte teweegbrengt. Maar ook hier wil dat niet zeggen dat er op geen enkele manier
 onderscheid gemaakt kan worden: begrippen vatten de gewoontes of hypothetische wetten die het
 gedrag van de dingen voorspellen samen, en kunnen, als abstracties van de gebeurtenissen die ze be-
 schrijven, daarvan onderscheiden worden. Sandra ROSENTHAL wijst ook op het niet-absolute onder-
 scheid tussen théorie en empirie bij Peirce, maar toont te weinig begrip voor Skagestads inzet (zie
 Charles Peirces Pragmatic Pluralism, Albany, State University of New York Press, 1994, p. 13 e.V.).
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 gedacht, en werkt ook latent door in de hedendaagse, analytische
 benadering van het concept van persoonlijke identiteit. Problematisch
 aan het essentialisme is, zo heb ik betoogd, dat het niet in staat is om
 recht te doen aan de mogelijkheid van echte nieuwheid. Daarbij komt
 nog dat het geen voldoende rekenschap kan afleggen van de dynami-
 sche verbondenheid van de dingen.

 Aan de hand van Peirces categorieënleer heb ik geprobeerd een alter-
 natief te ontwikkelen. Zijn categorie van Firstness impliceert dat de
 wereld altijd een element van spontaniteit en toeval herbergt dat de
 mogelijkheid van radicale nieuwheid garandeert: we kunnen nooit met
 zekerheid voorspellen in welke concrete vormen de ongelimiteerde
 potentiële rijkdom van de wereld zieh zal actualiseren. De wereld is con-
 tinu zwanger van een onbegrensde variëteit en multipliciteit van
 mogelijkheden die voor ons nog onbekend zijn.

 Deze proces-pragmatische invalshoek doet, in tegenstelling tot essen-
 tialistische benaderingen, tevens recht aan de dynamische verbonden-
 heid in de wereld. Peirces categorie van Secondness drukt uit dat vage
 mogelijkheden worden geactualiseerd in onderscheiden individuele
 entiteiten krachtens interacties. Cruciaal is hier dat deze interacties niet

 plaatsvinden tussen dingen die al in actuele zin bestaan. Integendeel,
 individuele dingen ontstaan en bestaan bij gratie van interacties.
 Interacties zijn geen additionele en externe aspecten van de identiteit
 van dingen, maar essentieel en constitutief.130

 Dat identiteit een door en door dynamisch karakter heeft, neemt niet
 weg dat er ook een element van regulariteit werkzaam is, "or else", zoals
 Peirce scherp opmerkt, "we could not think about and ask whether

 130 Dit element van brute, voor-rationele interactie of kracht vertegenwoordigt tevens die aspecten
 van de wereld die, contra het standpunt van 'pragmatisten' als Richard Rorty, niet zomaar gereduceerd
 kunnen worden tot particulière perspectieven; we worden geconfronteerd met weerstanden in de wereld
 waarop elk perspectief stukloopt. Voor een scherpe, negatieve kritiek op Rorty 's interpretatie van prag-
 matisme' verwijs ik naar Susan Haack's Manifesto of a Passionate Moderate. Chicago/London, The
 University of Chicago Press, 1998, m.n. hoofdstuk 2: '"We pragmatista...": Peirce and Rorty in
 Conversation'.
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 there was an object having any positive suchness".131 Peirces categorie
 van Thirdness impliceert dat er een algemene wet of gewoonte werk-
 zaam is die de sequentie van reacties die een individueel ding con-
 stitueren zo met elkaar verbindt dat de dingen een herhaalbaar en uni-
 form karakter, een duurzame identiteit, vertonen, waardoor het tevens

 mogelijk wordt dat we op hen kunnen anticiperen.132
 Dit perspectief sluit de visie uit dat er voor-gegeven, eeuwige vormen
 zijn die ten grondslag liggen aan de veranderlijke wereld van verschijn-
 selen, zoals Plato, Aristoteles en hun volgelingen geloven. Peirce stelt dat
 "[t]he evolutionary process is a process by which the very Platonic forms
 themselves have become or are becoming developed".133 Volgens hem is
 zelfs de logica een product van deze ontwikkeling.134 Alle identiteiten
 zijn producten van een evolutie die nooit volledig voorspeld kan wor-
 den. Zelfs de (natuur)wetten of gewoontes die suggereren hoe een
 bepaald ding onder bepaalde condities zal reageren, en daarmee zijn
 identiteit bepalen, zijn niet eeuwig, maar aan verandering onderhevig.
 Dat ze een algemeen karakter hebben, wil bovendien zeggen dat ze
 nooit precies de reactiepatronen die een ding bepalen kunnen voor-
 spellen.135 Het zijn hypothesen die altijd gefalsifieerd kunnen worden.
 Het element van toeval genereert voortdurend veranderingen in het
 complex van dynamische interacties tussen verschillende gebeurtenis-
 sen, met als gevolg dat de hypothesen die deze sequenties van interac-
 ties inzichtelijk moeten maken voortdurend moeten worden gecor-
 rigeerd. Identiteit is een procès en heeft derhalve altijd een voorlopig
 karakter.

 131 CP 1.322.

 132 Dit element van regulariteit kan, in tegenstelling tot wat pragmatisten als Rorty suggereren, even-
 eens niet worden gereduceerd tot particulière standpunten of kaders, maar zal in elk perspectief een
 essentiële rol opeisen.
 133 CP 6.194; cf. CP 6.200.
 134 CP 6.200.

 135 Cf. CP 1.348.
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 3.2. Enkele consequenties voor persoonlijke identiteit bij Peirce

 'Potentialiteit', 'interactie' en 'regulariteit' zullen vanuit dit procès-
 pragmatische perspectief ook de constitutieve elementen zijn van per-
 soonlijke identiteit. Uitwerking van deze elementen en hun samenhang
 in het kader van dit begrip zou heel interessante resultaten kunnen
 opleveren. Ik kan hier maar een paar aspecten aanstippen. In navolging
 van Plato136 definiëert Peirce het denken van een persoon als een inner-
 lijk dialoog. Hij schrijft: "a person is not absolutely an individual. His
 thoughts are what he is 'saying to himself, that is, is saying to that other
 self that is just coming into life in the flow of time. When one reasons,
 it is that critical self that one is trying to persuade; and all thought what-
 soever is a sign, and is mostly of the nature of language. The second
 thing to remember is that the man's circle of society (however widely or
 narrowly this phrase may be understood), is a sort of loosely com-
 pacted person, in some respects of higher rank than the person of an
 individual organism".137
 Uit deze passage kan allereerst worden opgemaakt dat een persoon

 niet samenvalt met zijn actuele individualiteit, met zijn Secondness. Hij
 is tevens een symbolisch, hoofdzakelijk talig wezen, dat wil zeggen,
 Thirdness. Dit niet-volledig-samenvallen met zijn actuele zelf steh een
 persoon in staat om te anticiperen op een toekomstig zieh ontwikkelend
 kritisch-zelf dat hij probeert te overtuigen (wellicht zou dit kritisch-zelf
 zijn geweten genoemd kunnen worden). In Peirces begrip van het zelf
 ligt de nadruk vooral op zelf-controle: krachtens Thirdness is een per-
 soon in staat zijn interacties met de werkelijkheid te reguleren en daarin
 een eenheid aan te brengen. Dat doet hij door de vorming en voort-
 durende modificatie van gewoontes. In zijn teksten en no tides over
 ethiek benadrukt Peirce dat handelen niet het einddoel van de mens kan

 zijn, omdat menselijk handelen altijd al een een doel veronderstelt. De

 136 Plato, Theaetetus, 189e-190a en Sophistes, 263e.
 137 CP 5.421.
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 morele taak van de mens bestaat erin een bijdrage te leveren aan wat
 Peirce 'concrete redelijkheid' noemt: het gaat erom zijn interacties met
 de werkelijkheid te onderwerpen aan een bepaalde vorm door het inlij-
 ven van ware ideeën en idealen, niet door de veelheid van interacties die

 hij is te vernietigen,138 maar door die zo te reguleren dat de onbepaald-
 heid (Firstness) waarin hij verkeert steeds concreter en inzichtelijker
 wordt.139 In acht moet worden genomen dat de onbepaaldheid die ons
 eigen is niet negatief moet worden beoordeeld: dit element maakt het
 mogelijk dat we een zekere mate van vrijheid hebben, waardoor we niet
 volledig vastzitten aan al bestaande structuren, aan vaste gewoontes, aan
 instincten. Daarbij is het een bron van creativiteit dankzij welke we
 onze gewoontes kunnen aanpassen en we ons steeds verder kunnen
 ontwikkelen.

 Ten tweede kunnen we uit het bovenstaande citaat opmaken dat de
 ideeën en idealen die een persoon vormen niet vastgesteld worden door
 bepaalde individúen. Die ideeën en idealen zijn, zo werkt Peirce uit,
 onafhankelijk van bepaalde individuele preferenties en worden ontdekt
 in een gemeenschappelijke zoektocht naar het summum bonum, naar het
 ware, goede en schone.140 Bedacht hierbij moet worden dat het uitein-
 delijke ideaal van concrete redelijkheid een procès in wording is en niet
 al is voor-gegeven - daarom is spreken van 'ontdekken enigszins mis-
 leidend. Daaraan kan de mens een bijdrage leveren: "the ideal of con-
 duct will be to execute our little function in the operation of the
 creation by giving a hand toward rendering the world more reasonable
 whenever, as the slang is, it is cup to us' to do so".141
 Laat ik de visie van Peirce op persoonlijke identiteit kort vergelijken
 met die van Mead ten einde een aantal belangrijke aspecten naar voren
 te halen die karakteristiek zijn voor Peirces no tie van het zelf. Mead
 schrijft: u[t]hinking is a process of conversation with ones self when the

 138 Zie CP 5.132.
 139 Zie CP 5.401 n. 2.

 140 Ik doei hier op Peirces classificane van de normatieve wetenschappen (logica, ethiek, esthetiek)
 waarop ik hier niet verder kan ingaan (zie EP II, The Three Normative Sciences' p. 196-207).
 141 CP 1.615.
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 individual takes the attitude of the other, especially when he takes the
 common attitute of the whole group, when the symbol that he uses is a
 common symbol [...]. There is a field, a sort of inner forum, in which
 we are the only spectators and the only actors. In that field each one of
 us confers with himself. He asks and answers questions. He develops his
 ideas and arranges and organizes those ideas as he might do in conver-
 sation with somebody else".142

 Er zijn veel overeenkomsten tussen Peirce en Mead: voor Peirce is
 denken een interne dialoog, Mead duidt het denken aan als een interne
 conversane; bij Peirce probeert het actuele zelf het kritische zelf te over-
 tuigen, bij Mead is er sprake van een conversatie tussen wat hij soms
 aanduidt als "I" en "me"; bij Peirce moet het zelf idealen inlijven die
 ontdekt worden in een gemeenschappelijke zoektocht, bij Mead is het
 "me" tevens een uitdrukking van de sociale gemeenschap. Soms ook
 spreekt hij in dat verband van de "generalized other".143

 Maar er zijn ook belangrijke verschillen. Ik beperk me tot twee pun-
 ten: allereerst wordt het gesprek bij Peirce gevoerd tussen het actuele zelf
 en "that other self that is just coming into life in the flow of time", ter-

 wijl bij Mead het tegenwoordige zelf een conversatie voert met een
 geobjectiveerd, verleden zelf. Dat verschil is van cruciaal belang: het zelf
 bij Peirce wordt fundamenteel gekenmerkt door een gerichtheid op een
 (deels contingente) toekomst, waardoor het nooit opgesloten is in
 zichzelf, maar in een bepaalde zin altijd deels een vreemde blijft voor
 zichzelf. Het andere en de anderen speien weliswaar ook bij Mead een
 belangrijke rol, maar deze hebben primair een actuele status. Voor
 Peirce is het andere het nog-niet-geactualiseerde. Mead concentreert
 zieh uiteindelijk toch vooral op het zelf, terwijl bij Peirce het zelf altijd
 al het andere in zieh draagt.144

 142 G.H. MEAD, Movements of Thought in the Nineteenth Century, Chicago, University of Chicago
 Press, 1972, p. 330-381, p. 401.

 143 Dat betekent niet dat het "me' , de sociale gemeenschap en de "generalized other" volledig samen-
 vallen. Op dat probleem kan ik hier niet nader ingaan.

 144 Vgl. N. WILEY, 'Pragmatism and the Dialogical Self, International Journal for Dialogical Science,
 1/2006, p. 10; R.G. DUNN, 'Self, Identity, and Difference: Mead and the Poststructuralists', Sociological
 Quarterly, 38/1997, p. 699.
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 Een ander belangrijk verschil is dat de interne conversatie van het zelf
 bij Mead gericht is op het oplossen van praktische problemen, terwijl de
 interne dialoog van het zelf bij Peirce uiteindelijk is gericht op het le-
 veren van een (morele) bijdrage aan de kosmische ontwikkeling van
 redelijkheid. Het pragmatisme van Mead heeft een sterk naturalistisch
 karakter, terwijl het pragmaticisme van Peirce sterk (objectief) idealis-
 tisch is.

 3.3. Een kritische bedenking

 Ondanks mijn grote sympathie voor Peirces visie op identiteit, of
 beter zijn grondslag daarvoor, wil ik eindigen met een punt van kritiek,
 of beter, een aarzeling. Hoewel voor Peirce de wereld niet ideologisch is
 in de aristotelische zin van het woord - de koers van de wereld is niet

 voor-gegeven - , gelooft hij niettemin dat alle dingen een tendentie ver-
 tonen tot steeds meer regulariteit en uniformiteit, wat voor Peirce
 betekent dat "all the evolution we know of proceeds from the vague to

 the definite".145 Deze geleidelijke toename van regulariteit en unifor-
 miteit is niet een ontwikkeling naar steeds minder diversiteit.
 Integendeel, "[t]he homogeneous puts on heterogeneity"; "the undiffer-
 entiated differentiates itself".146 De wereld evolueert naar een staat van

 "'organized heterogeneity', or, better, rationalized variety".147 Er is een
 ontwikkeling van wat Peirce noemt een "general vague nothing-in-par-
 ticular-ness that preceded the chaos"148 naar een staat van perfecte bepa-

 ling waar absolute wetten het gedrag van alle dingen volledig re-
 guleren.149 Deze visie wordt ook uitgedrukt in Stellingen als: "an element
 of pure chance survives and will remain until the world becomes an
 absolutely perfect, rational, and symmetrical system, in which mind is

 145 CP 6.191.
 146 CP 6.191.
 147 CP 6.101.
 148 CP 6.200.

 149 Cf. CP 1.409.
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 at last crystallized in the infinitely distant future".150 Dat betekent dat de

 identiteit van de dingen uiteindelijk, al is dat in een heel verre toekomst,
 volledig bepaald, volledig geconcretiseerd, volledig rationed zal worden.
 Dit standpunt van Peirce, dat herinnert aan Anaxagoras en Hegel, en

 zelfs aan Aristoteles, wat nogmaals wijst op de enorme invloed van
 Aristoteles op de westerse filosofie, lijkt moeilijk hard gemaakt te kun-
 nen worden: hoewel men zou kunnen verdedigen dat de wereld steeds
 duidelijker en 'concreter' wordt, lijkt er weinig reden te zijn te geloven
 dat de evolutie uiteindelijk een staat van complete rationele orde
 bereikt, waar geen enkele onbepaaldheid en toeval meer bestaan. Voor
 de menselijke identiteit zou dat betekenen dat de mens zulke volledig
 uitgekristalliseerde gewoontes ontwikkelt dat hij in een perfecte inter-
 actie met zijn natuurlijke en sociale omgeving verkeert. Aangezien hij
 volledig foutloos zou kunnen anticiperen op elke mogelijke gebeurtenis,
 zou elke mogelijke weerstand worden opgeheven. Alles zou, metafysisch
 uitgedrukt, één worden. Peirce gaat nog een stap verder dan de con-
 clusie die de personages van The Breakfast Club aan het eind van de dag
 trekken, namelijk dat ze meer overeenkomsten hebben dan verschillen.
 Voor Peirce is die verbondenheid iets dat idealiter niet alleen geldt voor
 mensen onderling, maar iets dat geldt voor de wereld in haar totaliteit,
 sterker nog, voor de kosmos als geheel.
 Maar we moeten hier voorzichtig zijn: behalve dat het ideaal dat

 Peirce ontwerpt iets is dat in zo'n verre toekomst geprojecteerd wordt
 dat de menselijke soort het hoogstwaarschijnlijk niet meer zal meema-
 ken, lijkt hij het vaak vooral als een regulatief principe op te vatten dat
 ons moet leiden in het tussen-stadium waarin we nu verkeren.151

 150 CP 6.33. Dit is dan ook op het eerste gezicht moeilijk te verenigen met Rosenthals verdediging
 van een radicaal pluralisme bij Peirce, dat als basis altijd de vaagheid, onbepaaldheid en rijkdom van de
 alledaagse wereld heeft, die nooit uitgeput kan raken (zie S.B. ROSENTHAL, Charles Peirce s Pragmatic
 Pluralism, Albany, State University of New York Press, 1994).

 !SI Deze interpretatie wordt verdedigd door, bijvoorbeeld, H.S. Thayer {Meaning and Action: A
 Critical History of Pragmatism, Indianapolis and New York, Bobbs-Merrill Co., 1968, p. 132). Thayer
 maakt van Peirce op dit punt echter teveel een kantiaan, en veronachtzaamt daarmee de grote verschillen
 tussen Peirce en Kant. Ook Murray MURPHY wijst op het regulatieve karakter van Peirces waarheidsbe-
 grip {The Development of Peirces Philosophy, Cambridge, Harvard University Press, 1961, p. 302).
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 Verwerpen dat een staat van volledige bepaaldheid mogelijk is, zou
 vanuit Peirces standpunt kunnen betekenen dat de weg naar verder
 onderzoek geblokkeerd wordt, voor Peirce de grootste zonde die er is.
 Niet streven naar zo'n ideaal zou betekenen content zijn met niet weten,
 en derhalve impliciet veronderstellen dat we er al zijn, en dat we al
 weten wie of wat we zijn, dat we al weten wat onze identiteit uitmaakt:
 "to suppose a thing sporadic, spontaneous, irregular [...] is blocking the
 road of inquiry; it is supposing the thing inexplicable, when a supposi-
 tion can only be justified by its affording an explanation".152 Dit stand-
 punt kan op deze manier begrepen worden niet als dogmatisch, maar als
 een vorm van bescheidenheid.

 SUMMARY: Towards a Process-Pragmatic Grounding of the Concept of Identity: Peirce on

 Potentiality Interaction, and Regularity

 Peirce offers us a perspective on identity that is less problematic than the
 Aristotelian, essentialist approach, which still latently, but deeply influences a lot of

 contemporary, analytic views on identity. The problem of the essentialist view is that

 it precludes the possibility of real novelty, and fails to account for the dynamic con-
 nectedness of the world. Peirces account of identity does more justice to these
 elements. His view will be elaborated on the basis of his phenomenological categories

 of FirstnesSy Secondness, and Thirdness. The crucial point that will be made is that
 from Peirce's process-pragmatic point of view things and persons have no pre-given,
 independent identities, but identities emerge by virtue of regulated interactions.

 152 CP 1.156; cf. CP 6.64.

This content downloaded from 130.89.3.19 on Fri, 12 Feb 2021 08:19:25 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. [35]
	p. 36
	p. 37
	p. 38
	p. 39
	p. 40
	p. 41
	p. 42
	p. 43
	p. 44
	p. 45
	p. 46
	p. 47
	p. 48
	p. 49
	p. 50
	p. 51
	p. 52
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66
	p. 67
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72
	p. 73
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77
	p. 78

	Issue Table of Contents
	Tijdschrift voor Filosofie, Vol. 69, No. 1 (EERSTE KWARTAAL 2007) pp. 1-203
	Front Matter
	SCHAARSTE EN OVERVLOED: EEN STRIJD TUSSEN TWEE INTERPRETATIES VAN DE MENSELIJKE CONDITIE [pp. 3-34]
	NAAR EEN PROCES-PRAGMATISCHE GRONDSLAG VOOR IDENTITEITSBEGRIP: PEIRCE OVER POTENTIALITEIT, INTERACTIE EN REGULARITEIT [pp. 35-78]
	TWO (OR THREE) CONCEPTIONS OF INTENTIONALITY [pp. 79-103]
	WALTER BENJAMIN EN DE FENOMENOLOGIE [pp. 105-129]
	KRITISCHE STUDIES
	VAN MEDELIJDEN TOT MEDEMENSELIJKHEID: NUSSBAUM EN DE AMBIVALENTE VAN DE EMOTIES [pp. 131-145]
	RELIGIE VANDAAG [pp. 146-153]

	BOEKBESPREKINGEN
	Review: untitled [pp. 154-155]
	Review: untitled [pp. 155-157]
	Review: untitled [pp. 157-159]
	Review: untitled [pp. 159-160]
	Review: untitled [pp. 160-162]
	Review: untitled [pp. 162-164]
	Review: untitled [pp. 165-166]
	Review: untitled [pp. 166-167]
	Review: untitled [pp. 167-169]
	Review: untitled [pp. 169-171]
	Review: untitled [pp. 171-174]
	Review: untitled [pp. 174-175]

	BIBLIOGRAFISCHE NOTITIES
	Review: untitled [pp. 176-176]
	Review: untitled [pp. 176-177]
	Review: untitled [pp. 177-178]
	Review: untitled [pp. 178-179]
	Review: untitled [pp. 179-180]
	Review: untitled [pp. 180-181]
	Review: untitled [pp. 181-182]
	Review: untitled [pp. 182-183]
	Review: untitled [pp. 184-184]
	Review: untitled [pp. 185-185]
	Review: untitled [pp. 185-186]
	Review: untitled [pp. 186-186]
	Review: untitled [pp. 186-187]
	Review: untitled [pp. 187-188]
	Review: untitled [pp. 188-189]
	Review: untitled [pp. 189-189]
	Review: untitled [pp. 190-190]
	Review: untitled [pp. 190-191]

	ALGEMENE KRONIEK [pp. 192-200]
	WERKEN BIJ DE REDACTIE INGEKOMEN [pp. 201-203]
	GERECENSEERDE WERKEN
	Back Matter



