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Complementariteit bij Niels Bohr: 

Structuur, geschiedenis en dwarsverbanden met hermeneutiek en deconstructie 

 

 

Samenvatting 

 

Ondanks het feit dat het een belangrijk onderzoeksonderwerp is in de 

geschiedenis en de filosofie van de wetenschap, is men tot op heden niet tot een 

adequaat begrip gekomen van de verstrekkende filosofische implicaties van het 

idee van complementariteit in het werk van de fysicus Niels Bohr (1885-1962). 

Veel commentatoren hebben getracht zijn denken voornamelijk binnen de kaders 

van de analytische filosofie of mainstream wetenschapsfilosofie te situeren. 

Binnen deze kaders zijn Bohrs denkbeelden meestal geïnterpreteerd uitgaande 

van impliciete vooronderstellingen – zoals de “ondubbelzinnige betekenis” van 

begrippen – die hij in zijn epistemologische kritiek juist onder vuur neemt. Met 

dit probleem hangt nauw samen dat veel eerdere studies naar Bohrs 

complementariteit de structurele complexiteit van dit idee noch de historische 

veranderingen die het heeft ondergaan volledig of adequaat hebben 

verdisconteerd. 

De benadering van deze dissertatie beoogt deze beperkingen te overstijgen 

en wordt gekarakteriseerd door de volgende, onderling gerelateerde kenmerken. 

Ten eerste, met het oog op de relatie tussen de rol van “toeschouwers” en die 

van “actoren” – Bohrs metaforische uitdrukkingen – heb ik de conceptuele 

structuur van complementariteit geanalyseerd als constitutief voor verschillende 

modi van de “toeschouwer-actor”-relatie. Ten tweede heb ik, gekoppeld aan het 

bovenstaande, het proces onderzocht waarin zijn idee van complementariteit 

subtiele doch significante conceptuele veranderingen heeft ondergaan, die ver 

voorbij een zuiver terminologische aanscherping strekken. Ten derde heeft mijn 



 

 

 

onderzoek getracht Bohrs denken te situeren in een bredere, hedendaagse 

filosofische context door de conceptuele dwarsverbanden met de 

hermeneutische filosofie en met het derridiaanse deconstructiedenken te 

onderzoeken. De belangrijkste uitkomsten van deze onderzoeksvragen kunnen 

als volgt worden samengevat. 

(1) De structuur van Bohrs complementariteit is geenszins simpel of 

homogeen gebleken. Als we voor een ogenblik abstraheren van de diachrone 

dimensie, kunnen we onderscheid maken tussen de volgende drie opvattingen 

van complementariteit. Om te beginnen verwijst de statisch-contrastieve 

opvatting naar de omstandigheid waarin men zich niet tegelijkertijd als een 

“actor” en als een “toeschouwer” gedraagt, maar alleen in afzonderlijke en 

onverenigbare situaties. Met andere woorden, complementariteit in deze 

hoedanigheid kan worden beschreven als het enkelvoudig tegenover elkaar 

plaatsen van de betrokkenheid van de “actor” bij het verschijnsel en de 

onthechtheid van de “toeschouwer” daarvan. Vervolgens heeft de dynamische 

opvatting betrekking op de relatie tussen de betrokkenheid van de “actor” in het 

verschijnsel en de onthechte reflectie van de “toeschouwer” op deze 

betrokkenheid. Hoewel reflectie tegenovergesteld is aan betrokkenheid, blijkt 

reflectie hier het verschijnsel niet volledig intact te laten, maar brengt het een 

onvermijdelijke interactie met zich mee. Dit wil zeggen dat reflectie in zichzelf 

een aspect van betrokkenheid blijkt te hebben, hetgeen leidt tot een onbegrensd 

uitbreidbare reeks van reflecties. Deze tweede opvatting van complementariteit 

kan daarom als een dynamische en meervoudige verschuiving van de 

“toeschouwer-actor”-relatie worden opgevat. De statisch-symmetrische 

opvatting, ten slotte, verschilt van de statisch-contrastieve opvatting in het 

opzicht dat deze aan elk van de relata beide momenten van “toeschouwer” en 

“actor” toeschrijft, ook al moeten deze twee relata als complementair naast 

elkaar worden geplaatst. Met andere woorden, binnen de derde opvatting 



 

 

 

worden de complementaire relata niet als contrasterende, maar als soortgelijke 

en verwisselbare elementen gezien. 

(2) Eveneens heb ik de historische ontwikkeling van Bohrs 

complementariteit in termen van de hierboven beschreven drie verschillende 

opvattingen onderzocht. Dat wat ik de “vroege” periode noem (1927-1935), 

wordt gekenmerkt door het naast elkaar bestaan van de statisch-contrastieve en 

de dynamische opvatting. In deze periode werd Bohrs statisch-contrastieve 

opvatting van complementariteit geïllustreerd door de kwantumtheoretische 

relatie tussen ruimte-tijd coördinatie en de aanspraak op causaliteit, in 

overeenstemming met respectievelijk de rol van een “actor” en die van een 

“toeschouwer”. Anderzijds was zijn dynamische opvatting van 

complementariteit vrijwel geheel beperkt tot onderzoeksvelden buiten de 

kwantumfysica, bijvoorbeeld in de vorm van de complementariteit van de 

psychische ervaring en haar reflectieve analyse, hoewel deze opvatting ook een 

beperkte rol speelde in zijn kwantumtheoretische uiteenzetting. 

In de “middenperiode” (1935-ca. 1950) herzag Bohr zijn idee van 

complementariteit in de kwantumtheorie echter dusdanig dat iedere meting – 

met betrekking tot ofwel ruimte-tijd coördinatie ofwel behoud van 

impuls-energie –, hoewel zij fungeert als de onthechte reflectie van de 

“toeschouwer” op de betrokkenheid van de “actor”, zelf het karakter van 

betrokkenheid blijkt te hebben. Door deze herziening wordt de overgang van de 

“vroege” periode naar de “middenperiode” gemarkeerd door een volwaardige 

uitbreiding van de dynamische opvatting van complementariteit naar het domein 

van de kwantumtheorie. Deze uitbreiding van het dynamische aspect van zijn 

denken droeg echter paradoxaal genoeg bij aan de ontwikkeling van een nieuwe 

statische opvatting, namelijk de statisch-symmetrische opvatting van 

complementariteit. 

De “late” periode (ca. 1950-1962) wordt gekenmerkt door het feit dat Bohrs 



 

 

 

dynamische opvatting van complementariteit geheel het veld ruimde voor zijn 

statisch-symmetrische opvatting. Gebaseerd op deze laatste opvatting kwam hij 

ertoe de volledig ondubbelzinnige en objectieve aard van de beschrijving van de 

natuur zoals die wordt gegeven door de kwantumtheorie, te onderschrijven, 

daarin “onze positie als onthechte waarnemers van de natuur” benadrukkend. 

Zijn redenering om deze aanspraak te onderbouwen, stelt dat een 

complementaire beschrijving het standpunt van een zuivere “toeschouwer” 

belichaamt door op reflectieve wijze alle momenten van het “actor”-zijn te 

bevatten. Op deze wijze bewandelde Bohr een complexe filosofische denkweg 

in drie periodes, om ten slotte op een objectivistische positie uit te komen. 

(3) Ik heb verdere filosofische implicaties van Bohrs complementariteit 

onderzocht, waarbij ik kritisch verwijs naar een aantal eerdere interpretaties. Ten 

eerste, hoewel mijn bovengenoemde onderscheid deels met het zijne 

overeenkomt, verschilt het onderscheid tussen verschillende opvattingen van 

complementariteit van Von Weizsäckers onderscheid tussen “parallelle” en 

“circulaire” complementariteit, dat noch het contrast noch de dynamische 

verschuiving van de rol van “toeschouwers” en van “actoren” verdisconteert. 

Ten tweede, waar veel commentatoren getracht hebben om Bohrs filosofische 

gedachtegoed te identificeren met een specifieke positie op de as van realisme 

en antirealisme, heeft mijn onderzoek de beperkingen van dergelijke 

interpretatieve benaderingen aangekaart: in de statisch-contrastieve én de 

dynamische opvatting schort Bohr de geldigheid van zowel het realisme als het 

antirealisme op, en plaatst de relatie tussen deze posities binnen het kader van 

complementariteit. Om precies te zijn doet hij dit tussen de realistische 

subject-object dichotomie en het ongedaan maken daarvan door de niet-realist. 

Ten derde heb ik Kaisers poging om het denken van Bohr en Kant ten aanzien 

van conceptual containment met elkaar te verbinden in beschouwing genomen. 

Hoewel Kaisers argument ingaat op een belangrijk aspect van Bohrs denken, 



 

 

 

sluit zijn argument niet aan bij Bohrs dynamische opvatting van 

complementariteit, die, in tegenstelling tot Kants filosofie, impliceert dat 

begrippen en woorden – weliswaar onderworpen aan een beweging van 

containment – nooit volledig vastgelegd kunnen worden. 

Tot zover heeft mijn overkoepelende analyse van Bohrs complementariteit 

de nadruk gelegd op het belang van zijn dynamische opvatting, die, na 

aanvankelijk grotendeels beperkt te zijn tot niet-natuurkundige domeinen, een 

cruciale rol ging spelen in zijn hernieuwde interpretatie van de kwantumtheorie 

in de “middenperiode”. De filosofische specificiteit en radicaliteit van 

complementariteit – en daarmee de belangrijke dwarsverbanden van 

complementariteit met hermeneutiek en deconstructie, zoals hieronder is 

samengevat – draaien nu juist om deze dynamische opvatting. 

(4) Bohrs idee van complementariteit als de relatie tussen de rol van 

“actoren” en van “toeschouwers” loopt in grote lijnen parallel aan de 

post-heideggeriaanse hermeneutische notie van de relatie tussen “toebehoren” en 

“afstandelijkheid” of “vervreemding”. Wat betreft het bevragen van de notie van 

de zuivere “toeschouwer” en het benadrukken van het onherleidbare moment 

van de “actor” komt Bohrs benadering overeen met die van Gadamer en Ricoeur 

met hun beroep op het onherleidbare moment van toebehoren. 

Ik heb deze filosofische affiniteit verder uitgewerkt met betrekking tot Bohrs 

verschillende noties van complementariteit. (a) Met het oog op zijn “vroege” 

statisch-contrastieve opvatting is de bovengenoemde analogie betrekkelijk 

beperkt. De reden hiervoor is dat in deze opvatting “actoren” en “toeschouwers” 

simpelweg naast elkaar staan, terwijl zowel de filosofie van Gadamer als die van 

Ricoeur betrekking heeft op het proces van overgang van toebehoren naar 

vervreemding/afstandelijkheid en vice versa. (b) Bohrs late 

statisch-symmetrische opvatting, die de complementaire relata naast elkaar 

plaatst als soortgelijke elementen, vertoont geen betekenisvolle gelijkenis met de 



 

 

 

hedendaagse hermeneutiek. (c) Zijn dynamische opvatting van 

complementariteit blijkt daarentegen vooral dichtbij Ricoeurs idee van de 

dialectiek van gebeuren en betekenis te liggen als onderdeel van de dialectiek 

van toebehoren en afstandelijkheid. Desalniettemin is ook hier sprake van een 

subtiel verschil in benadering: in Bohrs dynamische opvatting blijkt de reflectie 

van de “toeschouwer” op de betrokkenheid van de “actor” zelf het karakter van 

betrokkenheid te hebben, terwijl in het denken van Ricoeur toebehoren en 

afstandelijkheid elk voor zich afgebakend zijn als dialectische stadia. 

Een ander belangrijk verschil tussen Bohrs complementariteit en de 

hermeneutische filosofie is dat eerstgenoemde de betrokkenheid van de “actor” 

niet boven de onthechtheid van de “toeschouwer” plaatst. Dit terwijl Gadamer 

en Ricoeur toebehoren opvatten als primair en oorspronkelijk ten opzichte van 

vervreemding of afstandelijkheid. Aldus kan worden geconcludeerd dat, 

ondanks de globale overeenkomst tussen complementariteit en hermeneutiek, ze 

ook in enkele belangrijke opzichten van elkaar verschillen. 

(5) Bohrs algehele benadering kan worden gekenschetst als een bevragen en 

een ondermijnen van het privilege dat tot dusver werd toegekend aan de 

onthechtheid van de “toeschouwer” ten opzichte van de betrokkenheid van de 

“actor”. Hierin bevindt zich de meest fundamentele overeenkomst met de 

derridiaanse deconstructie, waarin wordt getracht het systeem van hiërarchische 

binaire tegenstellingen in de westerse filosofische traditie te ontmantelen. Bij 

nadere bestudering kan echter (a) Bohrs statisch-contrastieve opvatting van 

complementariteit, die gericht is tegen de hiërarchie van “toeschouwer/actor”, 

maar niet tegen het binaire denkkader zelf, slechts in beperkte zin vergeleken 

worden met deconstructie. (b) Zijn statisch-symmetrische opvatting, waarin de 

specifieke richting waarin de hiërarchische orde wordt verstoord afwezig is, is 

zelfs vreemd ten opzichte van het gedachtegoed van Derrida. (c) Het is daarom 

slechts de dynamische opvatting die een essentiële affiniteit heeft met 



 

 

 

deconstructie, een affiniteit die in zekere zin zelfs sterker is dan die met de 

hermeneutische filosofie. De reden hiervoor is dat Bohrs dynamische opvatting 

van complementariteit het cruciale idee met derridiaanse deconstructie gemeen 

heeft dat iedere toegang tot het betekende onderworpen is aan een oneindig 

uitbreidbare reeks van tekens waarin de betekenisstructuur op oncontroleerbare 

wijze wordt verschoven. Dit geldt in het bijzonder voor Derrida’s kritiek op het 

“transcendentaal betekende”. Mijn analyse laat echter ook een belangrijk 

contrast zien tussen de algehele aanpak van deze twee denkers. In Bohrs 

complementariteit dient de betrokkenheid van de “actor” als een moment van 

“nabijheid” om het traditionele primaat van de onthechtheid van de 

“toeschouwer” als een moment van “afstand” te ontwrichten, terwijl de 

derridiaanse deconstructie te werk gaat krachtens “distantiërende” momenten 

zoals de différance om het primaat van aanwezigheid als absolute nabijheid te 

ondermijnen. In dit opzicht zijn de algemene strategische functies van nabijheid 

en distantie in Bohrs en Derrida’s ondernemingen tegenovergesteld aan elkaar. 

In de context van deze relatie tussen Bohr en Derrida heb ik ook Plotnitsky’s 

analyse van hetzelfde onderwerp in beschouwing genomen. Hoewel hij 

belangrijke punten van overeenkomst tussen complementariteit en deconstructie 

signaleert, slaagt Plotnitsky er niet in goed zicht te krijgen op de specifieke 

“directionaliteit” waarin Bohr de traditionele hiërarchie transformeert – een 

cruciaal punt in mijn interpretatie waarin de benaderingen van Bohr en Derrida 

zowel nauw verbonden als gedifferentieerd zijn. 

Al met al heeft deze dissertatie aangetoond hoe de filosofische implicaties 

van Bohrs complementariteit zich niet alleen uitstrekken buiten de begrenzingen 

van de kwantumfysica, maar eveneens buiten de conventionele kaders van de 

wetenschapsfilosofie. Eveneens heeft deze dissertatie een wezenlijke relevantie 

gesuggereerd van Bohrs denken voor hedendaagse filosofische thematieken die 

tot nu toe nauwelijks zijn geassocieerd met de vraagstellingen van de 



 

 

 

natuurwetenschap. 

 

Vertaald door Suzanne Metselaar 

 


