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Naar aanleiding van: Frans Geraedts Si. Leonard de Jong (red.), Ergo Cogito IV.
H e t ideednmuseum. Historische Uitgeverij Groningen, 1996,213 pp.
Idem, Ergo Cogito V. Pleidooi voor de filosofie. Historische Uitgeverij Groningen,
1996,241 pp.
De heteluchtballon van d e wijsbegeerte

Filosofen beleven een even fascinerende als paradoxale tijd. D e scepsis over de
identiteit van het eigen vak is nog nooit zo groot geweest. Tegelijkertijd groeit
de belangstelling voor filosofie juist sterk. Er worden meer filosofische boeken en
tijdschriften volgeschreven (en verkocht) dan ooit tevoren. Van binnen is het vak
uitgehold; lucht is het, alles warme lucht, roepen de filosofen. Van buiten lijkt her
verschijnsel evenwel aan glans sterk te winnen. Met toenemende bewondering
voorbijzeilende
vergaapt men zich aan de vreemde heteluchtballon daarboven
ideekn met daaronder druk gesticulerende filosofen in een mandje. Het is voor de
wijsbegeerte letterlijk en figuurlijk een overgangstijd. En voor wie grote woorden
met schuwt zelfs een revolutie. Het vak verandert de laatste jaren meer" dan het in
de voorgaande eeuw heeft gedaan.
We zitten midden in die verandering en geschiedenis schrijven van je eigen tijd
is een hachelijke onderneming. Maar enkele omstandigheden zijn te verleidelijk om
althans een standpuntbepaling in de filosofie van Nederland achterwege ie laten.
Allereerst is er een concrete aanleiding; het uitkomen van de laatste twee delen van
de Ergo Cogzto-reeks. Sinds eind jaren tachtig zijn onder redactie van Frans
Geraedts en Leonard de Jong vijf delen verschenen met elk tien opstellen van
filosofen die geacht worden tot de laatste generatie te behoren. Hoe jong (en 'dus'
veelhelovend) deze filosofen zijn, daarover kun je twisten, maar de opzet van de
reeks garandeert een redelijk representatieve doorsnede van de nieuwe Nederlandse
filosofie (met uitzondering van de meer technische vakken). Dat komt door het
grote aantal medewerkers en door de lovenswaardige opzet van het laatste deel,
Pleidooi voor de filosofie, dat expliciet een standpuntbepaling van de onderling
sterk verschillende deelnemers verlangde in een discussie over plaats en toekomst
van de wijsbegeerte. Jammer is alleen dat in dit deel niet de jongste generatie aan het
woord komt, maar eerder de heersende klasse, om even in het vocabulair van deze
verni~uwin~sretoriek
te blijven: de gemiddelde leeftijd is hier eind veertig en zeven
van de tien schrijvers zijn hoogleraar. Het had Onderprofessoren kunnen heten, als
die titel niet reeds door een andere denker was gebruikt.
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Een tweede verleidelijke omstandigheid schuilt in een aantal opvallende uiterlijke veranderingen van de filosofie in Nederland gedurende de laatste tien jaar,
Ik doel o p de omvorming van de Centrale Interfaculteiten tot Faculteiten
Wijsbegeerte, die de vraag naar de identiteit van filosofie als zelfstandige discipline
opnieuw lijkt uit te lokken; op het omstaan en het succes van een publiekstijdschrift
voor filosofie {Filosofie Magazine) dat juist het bredere pblieke forum wil best*ken; verder op de komst van filosofische praktijken die misschien kwantitatief marginaal zijn maar wel duiden op een veranderende sociale - deels zelfs therapeutische -rol van de filosofie en ten slotte op de opleving van een door de meeste filosofen (inclusief mijzelf) met reserve beschouwde maatschappelijke vraag naar
'spiritualiteitM die in de vorm van zgn. parafilosofie onmiskenbaar knaagt aan de
grenzen van de traditionele wijsbegeerte.
Een derde aanleiding tot een nadere standpuntbepaling
. in deze stille revolutie is
een handvol reflecties in met name dit tijdschrift, vanaf Lolle Nauta's De subcultuur van de wijsbegeerte
in Krzszs 38 (1990) tot en met RenÃ Boomkens' Op
,
. weg
naar het einde in Krasis 64 (1996). Nauta's artikel (met de enigszins relativerende
ondertitel 'Een privÃ©-geschiedenivan de filosofie') zeeft een naoorlogs overzicht
van de Nederlandse wijsbegeerte aan de hand van drie periodes, die eind jaren veertig, eind jaren zestig en eind jaren tachtig beginnen. Hij karakteriseert die periodes
met de 'codewoorden' vervreemdine, kritiek, en context. die min of meer corresponderen met existentialisme en fenomenologie, met maatschappijkritiek en analytische filosofie, respectievelijk met een 'exterritoriale' benadering waarin de filosofie buiten haar traditionele (disciplinaire) oevers treedt. De inzet van Nauta's
artikel was echter niet primair eeschiedschri~vine,alswel de vraag" waarom de filosofie maatschappelijk gezien in Nederland zo marginaal is gebleven. (l)
Er is over eetwist of die laatste observatie eikenliik
- . klopt. Alleen voor de meest
recente gcschirdcnis en her lieden komt die vraag hier a a n de orde, want het is een
cruciaal bestanddeel van Jc idcntireit~crisiswaarin de Nederlandse filosofie vrrkeert. (2) Telkens klinkt in dit verband de vraag, hoe academisch de wijsbegeerte
eigenlijk is, waarbij 'academisch' doorgaans een pejoratieve lading heeft. Er wordt
dan bedoeld dat Nederlandse filosofie een 'doorvoerhaven' is van buitenlands
gedachtengoed, dat meer of minder verdienstelijk wordt gesystematiseerd, gecombineerd en becommentarieerd, zonder dat daar veel oorspronkelijks aan wordt toegevoegd, Of men bedoelt, dat de maatschappelijke relevantie van de filosofie nihil
is, dat wil zeggen dat filosofen geen rol spelen in publieke debatten, dat filosofie
buiten de ivoren toren van haar eigen instituut niet bestaat en dat de meeste wijsgeren dat ook wel best vinden, zoals Ger Groot in een essay in De Groene
Amsterdammer met spijt vaststelde. (3)
In dit overzichtsartikel probeer ik aan de hand van een bespreking van de twee
laatste Ergo Cogzto-delen een balans o p te maken, waarbij ik af en toe terug zal vallen o p RenÃBoomkens' analysein het vorige nummer van Krzsis. (4) Ik bekijk eerst
het vierde Ergo Cogito-deel, Het ideeenmuseum, als een proeve van het werk van
een (niet meer zo) jonge generatie filosofen. Daarna deel vijf, waarin een aantal nu
in Nederland toonaangevende wijsgeren zich in het debat over detoestand van hun
vak (of roeping) uitlaat. Aldus belanden we vanzelf bij de vraag hoe het nu allemaal
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verder moet met de Nederlandse wijsbegeerte. De vraag, wat de relatieve verdienste
van die wijsbegeerte is, blijft hier overigens buiten beschouwing. Waarschijnlijk
kan Nederland zich wat dit betreft goed meten met Zwitserland, Denemarken,
Bolivia en Hongarije.
IdeeÃ«nmuseu of gedachtenatelier
De eerste vier delen van de Ergo Cogito-reeks bestaan uit tien opstellen die telkens
worden ingeleid door een nestor van de Nederlandse filosofie, achtereenvolgens
(de in 1993 overleden) Bernard Delfgaauw, Theo de Boer, Cornelis Verhoeven en
Lolle Nauta. De laatste karakteriseert in het vierde deel de belangstelling van de
huidige generatie als de vraag naar een "aanvaardbare manier van leven", als interesse voor het "alledaags bestaan als waarde op zichzelf" (p.l3,14). Een observatie die
ook De Boer deed in zijn inleiding bij het tweede deel. (5) Het is geen onjuiste
karakteristiek, wel een milde, gezien Nauta's eerder verwoorde ergernis over de
Nederlandse filosofie als doorvoerhaven van buitenlandse goederen, die bij dit deel
erg in het oog springt. (6) De meeste opstellen zijn uitleg, kanttekening of voetnoot
bij grote denkers uit het verleden: RenÃ Gabnkls over Kant, Ger Groot over
Nietzsche, Regina Kursch over Leibniz, Ruud Meij over Hegel en Lyotard, Jos de
Mul over Montaigne, Teun Tieleman over de Stoa en Rudi te Velde over Anselmus.
Dat diskwalificeert deze stukken nog niet. Het is geen schande het verleden te
onderzoeken en het kan interessant zijn een scherper perspectief te krijgen op het
ruimtebegrip bij Leibniz of op tegenstellingen dissen manlijk en vrouwelijk en
Frans en Duits bij Nietzsche. Een groot deel van de filosofie is geschiedenis van de
filosofie: onderhoud van de collecties uit het verleden, met steeds wisselende tentoonstellingen om dat verleden op andere manieren te begrijpen en er nieuwe dingen in te ontdekken. Het maakt wel uit welk verleden je onder handen neemt. Zo is
bestudering van Nietzsche voor de actualiteit en voor veel discussies die nu in de
filosofie gevoerd worden relevanter dan aandacht voor Leibniz. En Rudi te Velde
mag een fraai staaltje scholastiek vertonen en ons iets over Anselmus' godsbewijs
leren, het is niet meteen een kwestie die de intellectuele gemoederen in beweging zal
brengen, vooral niet als je dat bewijs nu nog op een niet-historische manier serieus
wik nemen.
Een interessantere benadering van het verleden is Jos de Muis bespreking van
Montaigne. Hij confronteert in 'Essais de vie' de antihumanistische kritiek van
Heidegger, Foucault en postmodernen met Monraigne's humanisme. Zo laat hij
zien dat je een andere humanistische traditie kunt reconstrueren die meer immuniteit bezit tegen de hedendaagse humanismekritiek. Montaigne's humanisme wordt
door De Mul gekarakteriseerd als een antropologie die "een oneindige verscheidenheid" toelaat, als een (ook voor postmodernen aanvaardbaar) scepticisme en als een
(eveneens eigentijds) essayisme.
Onder filosofen ontsporen pogingen om het verleden te reconstrueren al snel,
zoals de hegelei
- van Ruud Meii laat zien, die Hegel, Von Clausewitz en Lyotard
met elkaar in verband brengt over oorlog en offer. Desondanks blijft juist het aantrekkelijke van de geschiedenis
van de filosofie die hachelijke balans, om enerzijds
het denken uit het verleden te begrijpen en recht te doen en anderzijds het op een of

ander manier intellectueel aantrekkelijk te maken voor het heden, zonder daarbij
van filosofen van vroeger te verlangen dat ze moeiteloos kunnen aanschuiven bij
debatten van nu. Dit is ook wat verschillende bijdragen in deze bundel proberen;
de vraag, zoals Nauta het noemde, "naar een aanvaardbare manier van leven" te
beantwoorden aan de hand van oude helden van de geest. Zo zoekt GabriÃ«lnaar
"esthetische rationaliteit in het voetspoor van Kant" en brengt Tieleman "morele
ontwikkeling en sociale interactie" bij de vroege Stoa in verband met onder andere
Macintyre's After Vzrtue.
Overigens gaat het me te ver, altijd relevantie en actualiteit te eisen van historisch onderzoek. Goede tekstedities zijn van groot belang in de filosofie en uiteindelijk is het voor de rijkdom van het verleden wenselijk dat ook de obscure, dwaze
en vergeten denkers de aandacht krijgen die ze nu niet lijken te verdienen maar
misschien ooit wel. Het is uiterst waardevol als hier en daar een knappe denker zich
als historist uitleeft en in de marge snuffelt of door vreemde gebieden reist. Zolang
filosofen dit tenminste niet en masse gaan doen. Dan wordt de wijsbegeerte Ã©Ã
groot museum. Er zijn ook galerieen nodig, en niet te vergeten ateliers en werkplaatsen. Het denken moet de geschiedenis af en toe ook met rust kunnen laten,
want wie zich onophoudelijk vergaapt aan een paar duizend jaar filosofie komt tot
niets meer. Zonder vergeten valt niet te leven, schreef Nietzsche in Vom Nutzen
und Nachteil der Historie fur das Leben: "es gibt einen Grad von Schlaflosigkeit,
von Wiederkauen, von historischem Sinne, bei dem das Lebendige zu Schaden
kommt und zuleczt zugrunde geht, sei es nun ein Mensch oder ein Volk oder eine
Kultur". (7)
In Nauta's voorwoord Staat wel een (beleefdheidshalve) bedekte vermaning. De
filosoof kan zich laten inspireren door het museum en op oude teksten studeren,
aldus Nauta, maar filosofie "wordt niet in het museum gemaakt. Ook bij dode filosofen is wederopstanding een probleem." (p.12) De Jong heeft in zijn als losse
flarden tekst gecompileerde bijdrage eveneens moeite met de term 'museum', die
een o p het verleden gerichte blik suggereert. Hij raadt de lezer aan "het ongelukkige woord" (dat hij zelf met Geraedts tot titel heeft uitverkozen) als een soort "aanduiding voor de filosofische bibliotheek" op te vatten. (p.111) De gekozen titel is
echter maar al te adekwaat. De Jongs toon mag wat ongelukkig zijn (hij "wil eerst
een compliment maken aan Jacques Derrida", p.94) en de inhoud van zijn stuk erg
mager, in feite is hij de enige die hier in een atelier actief is en niet in het museum,
omdat hij naar een standpunt zoekt over wat filosofie moet zqn. (De conclusie
luidt, dat filosofie zich moet bezighouden met 'de geest'en met 'ideeen'.)
Resten twee grensgevallen. Ria van de Brandt schrijft over "een waarheidservaring die zich steeds sterker als een godservaring manife~teert"(p.21) in een poging
verband te leggen tussen Meester Eckhart en het innerlijk leven van Etty Hillesum.
Een onderneming die mij niet bepaald doet opveren, maar waar ik niet aan voorbij
ga omdat hij representatief is voor wat Nauta eerder 'exterritorialiteit' noemde, en
n die zin kenmerkend voor een nieuwe generatie. Van de Brandt treedt onmiskenbaar buiten de paden van de filosofische discipline, al kan wie kwaad wil hier
onmiddellijk aan toe voegen dat dit oude, theologische paden zijn, hoogstens opgeluisterd door opgewekt gezang van de 8 mei-beweging.
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Wiep van Bunge ten slotte pleit voor "de autonomie van de historische interesse"
de belangstelling van mijn knappe historist
maar doet gelukkig ook een poging
tot rechtvaardiging. (pp.40-41)Zo wijst Van Bunge op de hernieuwde (internationale) belangstelling voor de geschiedenis van de Verlichting in samenhang met
het debat tussen 'modernen' en 'postmodernen'. (p.45) Belangrijk is zijn hiermee
samenhangende, en al te achteloos gebrachte constatering, "dat het vak 'geschiedenis van de filosofie' de facto dienst doet als een ontmoetingsplaats voor vertegenwoordigers van totaal verschillende tradities". (p.50) Even zinvol is zijn
stelling, dat bestudering van de Nederlandse filosofiegeschiedenis niet provinciaals
is. Waar namelijk de Nederlandse wijsbegeerte steeds, en niet ten onrechte, met het
verwijt te maken krijgt, dat zij hoofdzakelijk een doorvoerhaven van buitenlandse
goederen is, lijkt merkwaardig genoeg de Nederlandse waar van het verleden
hoofdzakelijk in buitenlandse havens te worden verhandeld. Pas sinds zo'n tien jaar
is daar, nier in de laatste plaats dankzij de inspanningen van de uit het buitenland
komende hoogleraar M.J. Petry, het nodige in veranderd. Ook in dit opzicht is de
Nederlandse filosofie gelukkig niet meer helemaal wat ze (niet) geweest is.
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Pleidooi voor de filosofie

Het is een waardevol project, deze vijfdelige reeks, vanwege de consequente opzet,
vanwege het feit dat de opstellen oorspronkelijk lezingen waren zodat enige toe;ankelijkheid verzekerd was, en vanwege het thema van het afsluitende deel, dat de
balans van de 'nieuwe' Nederlandse filosofie probeert op te maken. Wat wel stoort,
en nauwelijks strookt met de huidige stand van zaken, is de afwezigheid van
Vlaamse filosofen. Alleen Patricia de Martelaere verschijnt in deel V, terwijl in tijdschriften en bij filosofische projecten als de jaarlijkse filosofiedag de laatste tien jaar
pist een verheugende vermenging heeft plaatsgevonden. (Dat dit een verrijking is
blijkt al uit het feit, dat deVlaamse professor de enige van de zeven hooggeleerden
is met een behoorlijke pen.)
Deel V, Pleidooi voor de filosofie, is een intrigerend boek, al is het jammer dat
men de eeuwige Staal weer van stal haalt voor de inleiding.Van hemis geen pleidooi
voor de filosofie te verwachten, hij geeft ook weinig.blijk
. van interesse voor het
vak. (8) In ruil daarvoor krijgm we gratis goede raad: "Het lijkt niij wel van lidang
om de studie af en toe volkomen los re laten. Als je dan 'tcrugkonii', k u n je hard en
goed werken." (p.17)
Van Benthem noemt in zijn openingsstuk vier bezwaren tegen de filosofie in
Nederland, die eigenlijk op twee neerkomen. (pp.34-36) Want zijn observaties, dat
men hier teveel in "scholen" denkt,dat men te veel de "grote filosofen" volgt en dat
men nooit zijn nek durft uit te steken, vallen eenvoudig onder de noemer conformisme samen te brengen. In feite is dat een derde veelgehoord aspect van de kritiek
op het academische gehalte van de wijsbegeerte (naast de transito-functie en het
maatschappelijk isolement). Van Benthems andere bezwaar is de zwakke band
tussen filosofie en de wetenschappen. Dit lijkt een manifestatie van Nauta's exterritorialiteit, maar is vermoedelijk klassieker bedoeld, als een uit de tijd van de
Centrale Interfaculteit stammend pleidooi voor filosofie van een wetenschapsgebied.

Wat valt verder op in dit deel? Ten eerste nog eens de juistheid van Boomkens' constatering, dat filosofie praktisch wordt en bloeit op de marktvan zingeving. (9) Een
goed voorbeeld is Ad Hoogendijks betoog over de filosofische praktijk, en in
mindere mate ook Heleen Dupuis' verdediging van (haar visie op) de medische
ethiek. Een meer theoretische verwoording van deze tendens vinden we in Harry
Kunnemans 'Praktische filosofie en postmoderne individualiteit', Hij werkt hierin
de intuitie uit, "dat de betekenis van filosofie heden ten dage vooral moet worden
gezocht in het filosofisch gehalte van sociale en professionele praktijken", (p.113)
Kunneman bepleit een 'performatieve' opvatting van filosofie, die ondanks het verles aan traditionele rechtvaardigingsmodellen "aan de eigen, onvervangbare betekenis van de filosofie als maatgevende praktijk vast [moet] houden". (p.114, 124)
Dit alles klinkt rijkelijk vaag, maar over Ã©Ã
ding is Kunneman duidelijk -en misschien radicaler dan hij zelf beseft. De door hem bepleite praktische filosofie kan
'uiteindelijk slechts gedijen buiten de academie". (p.135) Naar een concrete vertaling van die conclusie blijf ik benieuwd -voor Dupuis en Kunneman zelf belooft
die niet veel goeds.
Wat dit betreft is de bijdrage van Paul Cobben interessant. In het eenstemmig
koor van kritiek op de universitaire wijsbegeerte verdedigt hij de academische filosofie. De roep om filosofische deelname aan het publieke debat is volgens hem te
eenvoudig, want dit debat bestaat op verschillende niveaus: het concrete niveau
waar iedereen mee te maken kan krijgen; het politieke niveau dat de institutionele
ordening behelst van de samenleving; en ten slotte het filosofische niveau waarop de
condities en vooronderstellingen van beide andere niveaus centraal staan. Cruciaal
is daarin het onderscheid tussen openbaarheid in filosofische en in politieke betekenis. Filosofie is niet openbaar in de zin dat iedereen zonder deskundig te zijn kan
participeren, in tegenstelling tot het politieke debat. Buiten de academie verwordt
filosofie volgens Cobben al snel tot "ideologische dogmatiek". (pp.53,54)
Mi] is deze observatie juist te eenvoudig; en ook te voorzichtig. De filosoof hoeft
buiten het wijsgerig instituut toch niet intellectueel met zich te laten sollen? Het
probleem is eerder, dat filosofen zich in het openbare debat niet weten te handhaven, omdat zij te weinig stilistische vaardigheden bezitten. En alsof het binnen de
instituties aan dogmatiek heeft ontbroken! Cobben heeft echter in zoverre gelijk,
dat enige kwaliteitseisen wenselijk zijn. Wie kennismaakt met de anti-academische
vooroordelen uit de opgewarmde lezing van Jan van Eijck (nota bene hoogleraar
taalkunde en logica), zal dit onmiddellijk beamen.
De vraag naar "een aanvaardbare manier van leven" uit het vorige deel duikt
hier op in de bijdragen van de met-academici Conny Palmen en Cyrille Offermans.
Beiden maken een wat naÃ¯evindruk, maar met het soort naÃ¯viteidat inherent is
aan essayistiek. Palmen vooral door de persoonlijke toon, waarop ze filosofie -net
als literatuur - beschrijft als intellectueel verzet tegen de wanhoop. Offermans
door de nog hoger gegrepen verwachtingen die hij van de filosofie heeft. Hij verlangt van haar, in zijn verzet tegen het hedonisme van Onfray, niets minder dan een
beschavingsoffensief tegen 'normloosheid' en tegen de platheid van een veramerikaniseerde cultuur. (pp.166,170) Het geheidegger van Oudemans dat erop volgt is
hiervoor overigens niet het meest geÃ¨igen - het steekt bleek af tegen de beste

bijdrage, die van Patricia de Martelaere.
Zij beschrijft trefzeker haar houding ten aanzien van kwesties, die alle direct
met de identiteit van de wijsbegeerte van doen hebben. Om te beginnen het verwijt
dat filosofie zo academisch is. Dat valt erg mee, zo betoogt De Martelaere, want
filosofie is overal; "in romans, eedichten en kinderboeken, in films, kunstkritieken
en politieke debatten." Bovendien treffen we de filosoof tegenwoordig aan o p
televisie, radio en non fictie-bestsellerli~sten.En afeezien
van dit alles, waarom zou
de filosofie niet "levensvreemd" mogen zijn? Zolang ze maar nier de pretentie
heeft dat niemand zonder haar kan: "Filosofie is met voor alle mensen. Postzegelverzamelen of parachutespringen trouwens evenmin." (pp.139-141) In een andere
kwestie, die van de afbakening tussen literatuur en filosofie, weet De Martelaere
eenzelfde, misschien niet spectaculaire maar wel effectieve middenweg te bewandelen. Zij herstelt de deels door Derrida en het deconstructivisme ontstane grensvervaging tussen filosofie en literatuur door "op ideeen geconcentreerde teksten" filosofie te noemen "en meer suggestieve, op taal geconcentreerde teksten 'liteiatuur'".
(p.146) Het is een trivialiteit die nodig weer eens moest worden uitgesproken. Een
derde zaak is het onderscheid tussen filosofie en wetenschap. De laatste levert ons
de beste kennis op in de zin van de meest kritische en meest gecontroleerde, van
antwoorden o p beantwoordbare vragen. Filosofie, aldus De Martelaere, probeert
echter "onformuleerbare vragen tÃ¡c geformuleerd te krijgen"; ze is een soort
sciencefiction die aan wetenschap voorafgaat en haar omringt. (p.148)
D e filosoof als vrijdenker
De Martelaere's betoog is een nuchter en vruchtbaar uitgangspunt in de controverse over de identiteit van de filosofie. Dat onderscheid met wetenschap bijvoorbeeld
heeft bij te weinig filosofen postgevat. Krampachtig probeert de universitaire wijsbegeerte nog altijd te voldoen aan externe natuurwetenschappelijke criteria in een
voorliefde voor abstracte modellen die maar al te vaak in quasi-exactheid resulteert.
Nederlandse filosofen publiceren het liefst in het Engels omdat het een gezaghebbende indruk wekt (soms nodigen ze op hun bijeenkomsten zelfs een buitenlander
uit om met elkaar Engels te kunnen spreken). Maar de wijsbegeerte is niet de wetenschap die zovelen in haar willen zien; juist de aanspraak daarop maakt haar rneehjwekkend.
Hoe slaagt de filosofie erin om geloofwaardiger te worden dan zij tot nu toe in
Nederland (en Vlaanderen) geweest is? Hoe herwint ze met andere woorden een
eigen identiteit, die de positie ten opzichte van literatuur, wetenschap, de eigen academische traditie en de verwachtingen van een nieuw publiek vastlegt? De bovengenoemde betogen van Lolle Nauta, Ger Groot, Patricia de Martelaere en, vooral,
Ren6 Boomkens bieden wat dit betreft perspectief. Boomkens onderscheidt twee
tendenzen die de traditioneel academische wijsbegeerte achter zich laten. (10) Ten
eerste de toepassers, die filosofie in praktijk brengen door middel van cursussen,
agentschappen, filosofische praktijken etcetra. Deze tendens heeft, vanzelfsprekend, grote maatschappelijke relevanue, vooral op de 'markt van de zingeving'.
Daarnaast noemt Boomkens de grensoverschrijders, die zich met gemak door verschillende wetenschappelijke disciplines bewegen en daarbuiten ook literair of

journalistiek actief kunnen zijn. Als rolmodel voor deze laatste categorie voldoet
in het verlengde hiervan ook de philosophe, de Verlichtingsdenker die empirische
wetenschap en traditionele filosofie, maatschappelijk debat en theorievorming,
bedachtzaamheid en provocerend pamflettisme schaamteloos combineert.
Het is deze rol, van de destijds door Nauta reeds aangekondigde grensganger,
die de filosofie iets te bieden heeft. De filosoof wordt vrijdenker, niet meer in de
klassiek godloochenende zin, maar als goed bewapend essayist. Van god los is deze
filosoof uiteraard letterlijk, maar in overdrachtelijke zin vooral als onafhankelijk
van stromingen en intellectuele modes, van de traditionele scheidslijnen tussen verschillende disciplines en van academisch conformisme. De filosoof als vrijdenker
beroept zich in de jaren negentig nog liever op Marx en Sartre dan op Derrida en
Lyotard; hij of zij is unzeitgemaj3 en actueel, en publiceert liever in De Groene
Amsterdammer, Feit 6- fictie of De Gids dan in het Algemeen Tijdschrift voor
Nederlandse Wijsbegeerte.
Zo'n filosoof is ook los van wetenschap in het laten varen van de pretenties die
aan de klassiek weten~chap~eli~ke
waarheidsvinding zijn verbonden; in het lachen
om de gewichtigheid waarmee wijsgerige onderzoeksprojecten worden opgezet en
het wetenschappelijk gehalte van tijdschriften kwantitatief wordt gewogen; in het
besef dat het terrein van de filosofie minder op orde is dan ooit tevoren en dat van
samenhangend onderzoek op grote schaal nauwelijks meer sprake kan zijn. Dat wil
niet zeggen dat de filosoof als vrijdenker zich niets aan wetenschappelijke normen
gelegen laat liggen - integendeel. Cobbens betoog is in zoverre steekhoudend, dat
enige afstandelijkheid en onbevangenheid de kans op een origineel en verhelderend
perspectief kan vergroten. Verder horen de verworvenheden van logica en argumentatieleer, en het kennisnemen van en schrijven over theorie'n tot het standaardrepertoire. Wie ergens over schrijft, dient geÃ¯nformeer te zijn. En dan vooral:
wetenschappelilk gÃ¨informeer te zijn; wat dat betreft is de science fictton van de
Martelaere meer science dan fiction. Maar steeds zal het moeten gaan om een debat
dat het gemompel van de filosofie-instituten overstijgt.
Wat zo iemand in de eerste plaats dient te kunnen, is schrijven. Wie een wisselend publiek wil bereiken, dat met uit plichtsbesef de vakliteratuur bijhoudt als een
ambtenaar zijn vakantiedagen, die moet dat publiek bij voortduring veroveren.
Niet met vakfilosofische geleerdheid, maar met een ruimer bemeten eruditie; niet
met een beroep op de autoriteit van academische conventies, maar door de vaardigheid om in enkele alinea's de kern en het belang van een dilemma te schetsen. Dat
berekent geenszins een
voor vermenging van literatuur en filosofie, wanc
literaire filosofie waarin de metafoor het argument vervangt is bijna even erg als
filosofische literatuur waarin de verbeelding wordt geofferd aan getheoretiseer.
Misschien ligt het voor de hand hier een beroep te doen op het idee van Rorty, die
filosofie als een soort beschavende conversatie wil zien. Alleen is deze conversatie
tot nu toe tamelijk bloedeloos gebleken. Vandaar de wat
term vrijdenker.
De vraag rijst, wat dan nog het verschil is tussen de essayist en defilosoof. Het is
een vraag die de filosoof als vrijdenker niet zo heel veel zal kunnen schelen, maar
een onderscheid bestaat nog wel. De filosoof heeft basale kennis van de zogenaam-

de organonvakken; de filosoof heeft door training in systematiek en abstractie beter
zicht op de mogelijkheden en vooronderstellingen van interdisciplinariten; de filosoof ten slotte heeft de geschiedenis van de filosofie achter de hand om verbanden te
leggen en ontwikkelingen te begrijpen die anderen eerder over het hoofd zullen
zien. De geschiedenis van het denken is niet alleen een podium, waarop filosofen uit
verschillende scholen elkaar kunnen ontmoeten, zoals Van Bunge beschreef; die
geschiedenis kan ook als ontmoetingsplaats dienen voor een veelsoortiger debat
tussen wetenschappelijke disciplines en intellectuelen van divers pluimage.
In tegenstelling tot de klassieke vakfilosoof moet de filosoof als vrijdenker in
staat zijn samenhang aan te brengen in een pluralistische cultuur en belangrijke
vragen te stellen in een tijd van vergaand relativisme. (1 1) De filosoof als vrijdenker
dient daarbij de gedurfde hypothese niet te schuwen. Talloze wetenschappen en
vele inzichten in onze cultuur zijn op die manier ooit uit de filosofie geboren.
Nieuwe ideeen die wetenschappelijk nog niet zijn uitgekristalliseerd en als theorie
nog volstrekt niet serieus zijn te nemen, kunnen hun prenatale fase in filosofisch
vruchtwater doorstaan. Zo is dat al vaak gegaan. Op deze marges van de wetenschap doelt De Martelaere met haarfictzon,
Voor alle duidelijkheid: dit is geen futuristisch pleidooi voor het verbranden van
musea en bibliotheken, noch voor het afschaffen van de academische filosofie. Die
heeft ontegenzeggelijk bestaansrecht. Het is eerder een, misschien wat donquichotteske, poging om de defensieve houding van de filosofie te laken en een stap naar
voren te doenin een tijd dat het haar tegelijkertijd zo goed en zo slecht gaat. De met
haar identiteit zo tobbende filosofie zal er spijt van krijgen als zij hier een kans laat
liggen.
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