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stellingen
behorende bij het proefschrift

bergson and history
transforming the modern regime of historicity

1. Fukuyama’s afkondiging van ‘het einde van de geschieden-
is’ in 1989 had geen betrekking op de geschiedenis als 
zodanig, maar op een historisch bepaalde opvatting van 
geschiedenis als universeel wordingsproces dat wij col-
lectief vormgeven.

2. Hoewel de narrativistische benadering in de geschied-
filosofie epistemologisch gebroken heeft met het his-
toristische paradigma van de negentiende eeuw, blijft ze 
ontologisch opereren binnen hetzelfde, moderne regime 
van historiciteit. (hoofdstuk 1 en 2)

3. Bergson’s filosofie is een paradoxale combinatie van een 
nonsystematische metafysica en een radicaal empirisme. 
(hoofdstuk 4)

4. De realiteit van tijd herinnert ons aan de mogelijkheid om 
de toekomst uit te vinden en ‘geschiedenis te maken’. 

5. Niet alleen het verleden voor zover dat ‘achter’ ons ligt 
en ‘op afstand’ van het heden staat is van belang voor de 
historicus, ook het verleden dat overleeft in het heden. 
(hoofdstuk 5)

6. Zoals Maurice Merleau-Ponty zich afvroeg ‘waarom Berg-
son de geschiedenis niet van binnenuit heeft beschouwd 
op eenzelfde wijze als hij met het leven deed’, zo kunnen 
wij ons andersom afvragen waarom historici en geschied-
filosofen zo weinig het leven van binnenuit beschouwen 
zoals ze dat met de geschiedenis doen.



7. Ten onrechte is Bergson gezien als anti-historisch denker: 
zijn levensfilosofie moet begrepen worden als een non-
moderne vorm van historisme en impliceert hiermee een 
fundamentele herziening van het moderne concept van 
geschiedenis. (hoofdstuk 6)

8. De sociale en culturele relevantie van de geschiedweten-
schap kan in presentistische tijden alleen gewaarborgd 
worden door een transformatie van het moderne regime 
van historiciteit. Een door Bergson geïnspireerde his-
torische ontologie geeft hier een aanzet toe. (conclusie)

9. De omgang met het vluchtelingenvraagstuk door de 
Europese Unie bewijst de onmacht van een rationalistische 
ethiek en daarmee Bergsons stelling dat Homo homini deus 
en Homo homini lupus eenvoudig te verenigen zijn.

10. In veel opzichten lijkt het begin van de twintigste eeuw op 
dat van de eenentwintigste; dat wij deze vergelijking kun-
nen maken geeft ons hoop voor de toekomst.

11. Hedendaagse filosofen zijn, Bergson parafraserend, als 
keurige schoolkinderen, die zoeken naar antwoorden op 
hun vragen in de overtuiging dat ze die zouden vinden 
als ze maar het lef hadden om een snelle blik in het grote 
boek van de meester te werpen; wat de filosofie vandaag 
de dag echter nodig heeft zijn onruststokers, die problemen 
opzoeken en maken in plaats van deze op te lossen.

12. De verkiezing van Trump tot president van de Verenigde 
Staten is een terechte nederlaag voor een eenzijdig liberaal 
identiteitsdenken in politiek en filosofie en bevestigt de 
noodzaak om ons heden weer historisch te gaan bezien.

13. Als er in 1959 niet in Slochteren maar in Zoetermeer aard-
gas was gevonden, had Nederland nu geen aardbevingen 
gehad.


