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Een pragmatische visie op 
de hedendaagse analytische 

f i losofie 
i i c h a r d i o r t y 

Dit artikel bestaat uit twee gedeelten. In het eerste bespreek ik de opvattingen van 
Arthur Fine, mijn favoriete wetenschapsfilosoof. Fine is beroemd geworden door 
zijn verdediging van een stelling die naar mijn mening centraal dient te staan in het 
debat binnen de hedendaagse filosofie, namelijk dat we realisten noch antirealisten 
moeten zijn, dat we de hele rcalisme-antirealismekwestie opzij moeten schuiven. 
Op dit vlak is hij het eens met mijn favoriete taalfilosofen, Donald Davidson en 
Robert Brandom. De groeiende consensus over deze stelling wijst volgens mij op 
een doorbraak, naar een nieuwe filosofische wereld, waarin wij de taal en het denken 
niet langer zullen opvatten alsof zij representaties van de werkelijkheid bevatten. 
Wij zullen bevrijd zijn van de subject-objectproblematiek die sinds Descartes de fi
losofie gedomineerd heeft en van de schijn-werkelijkheidproblematiek die ons 
sinds de Grieken heeft beziggehouden. Wij zullen niet langer in de verleiding ko
men om. epistemologie dan wel ontologie te bedrijven. 

Het tweede, kortere deel van dit artikel bestaat uit een aantal bondige, staccato
achtige, dogmatische stellingen over de noodzaak de aan elkaar gerelateerde con
cepten 'filosofische methode' en 'filosofisch vraagstuk' achter ons te laten. Ik be
schouw de populariteit van deze noties als een betreurenswaardig gevolg van de te 
ver doorgevoerde professionalisering van de filosofie, waardoor sinds de tijd van 
Kant dit cultuurdomein in zekere zin is verminkt. Wie de niet-representationalisti-
sche opvatting over taal en denken aanhangt, zal Kant ai snel achter zich laten om 
bij Hegels historisme uit te komen. 

Het historisme heeft niets op met de gedachte dat er steeds terugkerende filoso
fische vraagstukken, bestaan, die filosofen met behulp van uiteenlopende methoden 
oplossen. Een dergelijke beschrijving van de geschiedenis van de filosofie dient in 
mijn ogen te worden vervangen door een andere verhaalstructuur. Binnen dit alter
natieve kader doen filosofen - en andere intellectuelen - verbeeldingsvolle sugges
ties die gericht zijn op de herschrijving van de menselijke situatie; zij bieden nieuwe 
manieren om over onze angsten en illusies, onze ambities en verwachtingen te spre
ken. Filosofische vooruitgang is dus geen kwestie van het oplossen van vraagstuk
ken, maar van het verbeteren van beschrijvingen. 
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Het beroemde artikel. 'The natural, ontological attitude' van Arthur Fine begint met S 
de zin 'Realism is dead'. In een voetnoot bij dit artikel trekt Fine een veelzeggende 
parallel tussen realisme en theïsme. Ter verdediging van het realisme kan men ei- g 
genlij k alleen 'door het hart ingegeven redenen' opvoeren die, zoals Pascal zegt, het 
verstand niet kent. Ik ben al geruime tijd van mening dat het geloof in realisme in
derdaad een kwestie is van een. diepgaande geloofsovertuiging die in niets afwijkt 
van het geloof dat aan de basis ligt van diepgaande religieuze overtuigingen. De dia
loog zal op meer productieve wijze voortgang vinden wanneer realisten eindelijk 
ophouden te pretenderen dat zij een op ratio gebaseerde onderbouwing van hun ge- * 
loof bieden, iets waartoe zij niet in staat zijn. Dan kunnen we in het vervolg allemaal 
genieten van hun ingewikkelde en soms mooie filosofische constructies (van kennis, 
referentie, enz.), ook al beschouwen wij, niet-gelovigen, die constructies slechts als 
prachtige luchtkastelen (Fine 1986,1 i6n.). £ 

In een artikel dat 'Pragmatism as anti-authoritarianism' (Rorty 1999) heet, heb ik «g 
geprobeerd op de door Fine getrokken parallel voort te borduren. Ik suggereerde o> 
daarin dat we de diepe devotie voor realisme kunnen beschouwen als de verlich- ^ 
tings variant van de religieuze neiging te knielen voor een niet-menselijke macht. 
De frase 'Reality is as it is in itself, apart from human needs and interests' is volgens » 
mij gewoon een van de vele onderdanige benamingen voor God. Ik stelde in mijn ar- 5" 
tikel voor om de gedachte dat de fysica ons dichter bij de werkelijkheid brengt dan S 
de moraal te beschouwen als een gemoderniseerde versie van de opvatting vih de 
priester dat hij dichter bij God zou staan dan leken. 

De grote kloof in de hedendaagse filosofie is voor mij die tussen representationa-
listen, zij die geloven dat er een intrinsieke, niet-menselijke werkelijkheid bestaat 
die mensen dienen te begrijpen, en antirepresentationalisten. Ik vind dat F.C.S. 
Schiller op het goede spoor zat toen hij zei dat 'pragmatisme (...) in werkelijkheid 
slechts de toepassing van het humanisme op de kennistheorie is' (Schiller 1912, xxv). 
Schiller betoogt volgens mij dat de bewering van de humanist die zegt dat mensen 
alleen verantwoordelijkheden tegenover elkaar hebben, het opgeven van zowel re-
presentationalisme als realisme met zich meebrengt. 

Representationalisten zijn noodzakelijkerwijs ook realisten en omgekeerd. 
Want realisten geloven dat. er slechts één manier bestaat waarop de Wereld als zoda
nig is, en dat er binnen de cultuur 'harde' domeinen bestaan waarin die ene manier 
manifest wordt. In deze domeinen, zo stellen zij, kan men concrete feiten (facts 0/the 
mamr) ontdekken die niet zijn terug te vinden in de 'zachtere' domeinen, Antirepre
sentationalisten daarentegen geloven dat wetenschappelijke vooruitgang, net als 
morele vooruitgang, een kwestie is van steeds effectievere manieren om het leven 
van de mens te verrijken. Met uitzondering van het sociologische onderscheid tus
sen meer of minder controversiële onderwerpen, maken, zij in wezen geeft verschil 
tussen harde en zachte cultuurdomeinen. Realisten beschouwen antirepresentatio-
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nalisten als antirealisten, maar daarbij zien zij het opgeven van het hard-zachton-
derscheid aan voor het preken, van algehele zachtheid. 

Intellectuelen zijn niet in staat zonder pathos te leven. Voor theïsten schuilt er 
•pathos in de afstand tussen het menselijke en het goddelijke, voor realisten in de 
kloof die de taal en het denken van de mens scheidt van de werkelijkheid als zodanig 
en voor pragmatisten in de kloof tussen de hedendaagse mens en een utopische 
menselijke toekomst. In zo'n toekomst is de gedachte van verantwoordelijkheid te
genover iets anders dan de medemens geheel, en al. onbegrijpelijk geworden, wat zal 

o resulteren in de eerste werkelijk humanistische cultuur. 
Voor wie niet van het woord pathos houdt: het woord romance voldoet hier even

zeer. Of men zou de term van Thomas Nagel, 'het verlangen naar transcendentie', 
kunnen gebruiken. Waar het hier eenvoudigweg om. gaat, is dat beide kampen in de 
hedendaagse filosofie proberen aan een behoefte te voldoen, die vroeger door de reli
gie werd bevredigd. De geschiedenis laat zien dat wij niet op basis van argumenten 
kunnen uitmaken welke vorm van pathos te verkiezen valt. De realist noch haar an-
tirepresentationalistische tegenstander zal ooit in staat zijn op logische gronden een 
slag uit te delen die maar in de buurt komt van een knock-out, zoals het secularisme 
van de Verlichting evenmin in staat bleek op beargumenteerde wijze de theïsten te 
vloeren. De keuze voor een bepaalde vorm van pathos zal dan ook afhangen, zoals 
Fine terecht aangeeft, van redenen die door het eigen hart worden ingegeven. 

De overtuiging van de realist dat er simpelweg een niet-menselijke autoriteit 
moet zijn op wie de mens zich kan richten, is eeuwenlang verweven geweest met het 
common sense-besef van het Westen. Het is een overtuiging die normaal was voor So
crates en Luther, voor atheïstische natuurwetenschappers die zeggen dat zij van de 
waarheid houden en voor fundamentalisten die zeggen dat zij van Christus houden. 
Om van deze overtuiging af te komen zou het volgens mij een goed idee zijn het 
spinsel van gedeelde verlangens en opvattingen waaruit de westerse cultuur bestaat 
opnieuw te weven, ook al gaat dat eeuwen kosten, of zelfs millennia. Dit herweven, 
als het ooit gebeurt, zal resulteren in mensen die alles op basis van common seme veri
fiëren; niemand zal meer in staat zijn de intuïties waaraan, de realisten en theïsten 
van vandaag appelleren, groter te maken dan ze zijn. 

Om de behoefte aan het terugvallen op door het hart ingegeven redenen beter te 
begrijpen, kunnen we denken aan. de theïst aan wie wordt verteld dat de term 'God', 
zoals gebruikt in de slotsom van het kosmologische betoog, slechts een aanduiding 
voor onze onwetendheid is. Denk vervolgens aan de realist die wordt verteld dat zijn 
verklaring voor het succes van de wetenschap niet beter is dan de uitleg van de dok
ter van Molière over de reden waarom opium mensen in slaap brengt. Denk vervol
gens aan de pragmatist tegen wie wordt gezegd, misschien wel door John Searle, dat 
hij door zijn gerichtheid op verificatie epistemologie met ontologie verwart. Zij zul
len vermoedelijk geen van drieën door deze argu.men.ten, die hen in. eerste instantie 
tot capitulatie lijken te dwingen, uit balans zijn gebracht. Zelfs indien zij al zouden 
toegeven dat de redenering van hun opponent niet kan worden weerlegd, zullen zij 
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tegelijkertijd zelfvoldaan en, terecht opmerken dat een dergelijke redenering nog 
geen overtuiging voortbrengt. 

Er wordt vaak gezegd dat de godsdienst werd weerlegd door het aantonen van de 
onsamenhangendheid van het godsbegrip. Er wordt bijna even vaak gezegd dat het 
realisme werd weerlegd door de onsamenhangendheid van de noties 'corresponden- jg 
tie' en 'intrinsieke aard van de werkelijkheid' aan te tonen, en dat het pragmatisme "5 
wordt weerlegd door te wijzen op haar gewoonte om kennen met zijn te verwarren. ^ 
Echter, niemand die gewend is begrippen als 'de wil van God' of 'geestonafhankelij- Èr 
ke Wereld' te hanteren om visies uit te drukken die essentieel zijn in haar besef van S 
hoe de dingen met elkaar verband houden, zal zich vermoedelijk laten overtuigen < 
van het feit dat de begrippen in kwestie onsamenhangend zijn. Een pragmatist zal s 

zich evenmin laten overtuigen dat het begrip van iets wat 'echt' doch in menselijke 
taal onbeschrijfbaar is of door het menselijke verstand onkenbaar is, samenhangend 
kan worden gemaakt. Immers, begrippen zijn slechts woorden die men gebruikt. 
Veelgebruikte en veelgeliefde woorden en zinsneden worden niet louter afgedankt 
omdat hun gebruikers zich in een nauwe dialectische hoek hebben laten dringen. <*} 

Het is zeker waar dat woorden en hun gebruikswijzen worden afgedankt. Maar « 
dit gebeurt omdat aantrekkelijker woorden of gebruiksmogelijkheden beschikbaar ^ 
zijn gekomen. Voorzover godsdienstige woorden in de afgelopen eeuwen zijn uitge- g 
storven onder intellectuelen komt dit door de aantrekkingskracht van een op hu- « 
manistische leest geschoeide cultuur en niet door gebreken die aan het theïstische o 
discours eigen zouden zijn. Voorzover Fine gelijk heeft dat onder filosofen het rea- S 

to 

lisme aan het uitsterven is, is dit het gevolg van de aantrekkingskracht van een cul
tuur die op meer fundamentele wijze en zonder voorbehoud humanistischer is dan 
die van het arrogante sciëntisme, de minst waardevolle erfenis van de Verlichting. 

Op grond van al deze redenen zou ik Fines aanklacht - dat de realist, net. als de 
theïst, zijn opvattingen niet op 'rationele' wijze onderbouwt - niet willen herhalen. 
De notie 'rationele onderbouwing' is irrelevant als het gaat om. voorstellen ten aan
zien van het behoud dan wel het achter ons laten van verwachtingen of intuïties, 
waaraan, theïsten, realisten en antirepresentationalisten appelleren. In gevallen 
waarin argumenten altijd tekort lijken te schieten, zullen de door het hart ingege
ven redenen altijd de boventoon voeren, zoals James terecht opmerkt in 'The will to 
believe', en dat behoort ook zo te zijn. Dit betekent echter niet dat ons gevoel altijd, 
dezelfde redenen opvoert, dezelfde vragen stelt of hoopt op dezelfde antwoorden. 
De geleidelijke groei van het secularisme - de geleidelijke toename van het aantal, 
mensen dat niet van mening is dat theïsme, in de woorden van James, 'a live, mo
mentous and forced option" is - vormt het bewijs van de buigzaamheid van het hart. 

Slechts wanneer de cultuurverandering die ik vanuit een zeker optimisme voor
zie zal zijn voltooid, zullen wij in staat zijn om te gaan doen wat Fine ons voor
houdt: genieten van subtiele vertoningen als Summa contra gentiles of Naming and necö-
sity als esthetische spektakelstukken. Misschien zal op een dag het realisme niet 
langer 'a live, momentous and forced option' voor ons zijn. Als die dag ooit komt, 
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zullen vragen over de onafhankelijkheid van onze geest van het werkelijke op 
dezelfde manier een. curieuze charme voor ons hebben als vragen over de wezens-
eenheid van de heilige Drie-eenheid. In het soort cultuur dat ons verre nageslacht 
hopelijk zal hebben verwezenlijkt, zal de filosofische literatuur over realisme en an-
tireaiisme 'literair' geworden zijn, net zoals wij, modernen, de middeleeuwse debat
ten over de ontologische status van universele categorieën als 'literair' beschouwen. 

Michael Dummett heeft erop gewezen dat menig traditioneel filosofisch pro
bleem terug te voeren is op de vraag welke ware zinnen door 'feiten' 'waar' gemaakt 

o zijn en welke niet. Deze gedachte haakt in op één van Plato's slechtste ideeën: de 
idee dat we de cultuur kunnen verdelen in 'harde' domeinen, waar het niet-mense-
lijke huist en erkend wordt, en 'zachte' domeinen, waar wij op onszelf zijn. De po
ging om de cultuur in harde en zachte domeinen op te delen is de meest voorko
mende hedendaagse uitdrukking van de hoop dat er iets buiten onszelf bestaat 
waaraan wij verantwoording schuldig zijn. De conceptualisering van een hard cul
tureel domein is de conceptualisering van een domein waarvoor deze verantwoor
ding essentieel is. Dummetts suggestie dat menig filosofisch debat zich heeft ge
richt op welke zinnen bivalent zijn en dat dit ook zo moet blijven, komt neer op het 
argument dat filosofen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben om uit te zoe
ken waar het harde ophoudt en het zachte begint. 

Een groot gedeelte van Fines werk is gewijd aan de gedachte dat de noodzaak om 
zo'n lijn te trekken dubieus is. Onder wetenschapsfilosofen is hij degene die zich het 
meest heeft ingespannen om Quines aanmatigende opmerking dat wetenschapsfi
losofie voldoende filosofie is te ontkrachten. Zijn visie dat wetenschap vanuit het 
perspectief van de filosofie geen afzonderlijk, van de rest van de cultuur afwijkend 
domein is, stemt overeen met de poging van Davidson en Brandom om alle ware 
zinnen op hetzelfde referentiële niveau te beschouwen en zo het onderscheid tussen 
het harde en het zachte nog verder te ondermijnen. Fine, Davidson en Brandom 
hebben ons doen inzien hoe wij het denken over intellectuele vooruitgang in ter
men van een steeds betere pasvorm, ten aanzien van de niet-menselijke wereld ach
ter ons kunnen laten. In plaats daarvan, zo suggereren zij, dwingt die wereld ons 
intellectuele vooruitgang voor te stellen als het herweven van het geheel van verlan
gens en overtuigingen op manieren die ons beter in. staat stellen om te verkrijgen 
wat wij nastreven. Een werkelijk humanistische cultuur zoals ik mij die voorstel, zal 
alleen worden gerealiseerd als wij verder afzien van de vraag 'Ken ik het ware object, 
of slechts een van haar verschijningen?' en deze vervangen door de vraag 'Gebruik ik 
de best mogelijke beschrijving van de situatie waarin ik mij bevind, of kan ik een be
tere in eikaar steken?'. 

De *NOA papers' (Fine 1986a, b, c en d) sluiten goed aan bij Davidsons argument 
dat het concept 'geestonafhankelijke werkelijkheid' weinig bruikbaar is voor ons en 
bij Brandoms sellarsiaanse poging om betekenis en referentie als functies van. de 
rechten en verantwoordelijkheden van deelnemers in een sociale praktijk te concep
tualiseren. Het werk van deze drie filosofen loopt in elkaar over, zo zie ik het ten-
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minste, en vormt zo min of meer een manifest voor een antirepresentationalistische 
beweging in de filosofie op basis van de hierboven geschetste humanistische aspira
ties. 

Hier en, daar kom. ik echter passages of redeneringen in het werk van Fine tegen 
die een obstakel vormen voor mijn poging tot syncretisme. De nu volgende passage 
in Fines 'The natural, ontological attitude' geeft te denken: 

'Als NOA (de 'natural ontological attitude') ons aanraadt de resultaten van weten
schap als waar te aanvaarden, neem ik aan dat wij waarheid moeten opvatten in de 
gewone referenriëie zin, waarbij een zin (of een bewering) alleen waar is in het geval 
de entiteiten waaraan gerefereerd wordt in de betreffende referenriëie relaties tot el
kaar staan. Op deze wijze sanctioneert NOA de gewone referenriëie semantiek en. 
verplicht zij ons via de waarheid tot het bestaan van de individuen, eigenschappen, 
relaties, processen, enzovoort waaraan door de wetenschappelijke beweringen die 
we ais waar aanvaarden, wordt gerefereerd' (130). 
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Op grond van mijn lezing van deze passage weet ik niet of Fine alle zinnen die we ais o> 

waar beschouwen - de als waar geaccepteerde zinnen na lezing van zowel literaire 

studies als wetenschappelijke studies - slechts als waar wil zien 'in het geval de enti

teiten waaraan gerefereerd wordt in de betreffende referenriëie relaties tot elkaar <* 

staan'. Op dit punt is Davidson duidelijker. Hij is van mening dat de zin 'Wie vol» ö* 

hardt, houdt alle eer aan zichzelf op deze manier waar is, net zoals 'De kat zit op de 2> 

mat', 'F-MA' en elke andere ware zin waar is. Maar Davidson vindt dit deels omdat 

hij niet gelooft dat referentie iets te maken heeft met ontologische vastlegging (onto

logical commitment). Dit laatste is een begrip waar hij niets mee kan, net zo min hij iets 

kan met het onderscheid tussen door de wereld 'waar gemaakte zinnen en door ons 
'waar' gemaakte zinnen. 

Fine lijkt heiaas wel iets in ontologische vastlegging te zien. Ik verdenk hem er 
zelfs van de 'gewone referenriëie semantiek' erbij te halen, omdat hij vindt dat de in
zet van. zo'n semantiek ons zou. kunnen helpen bij de beslissing wat we ontologisch 
vastleggen. Maar het zou veel beter in de algemene lijn van Fines betoog passen als 
hij dat ongelukkige idee van Quine opgeeft in plaats van te proberen om, het in ere te 
herstellen. NOA, zegt Fine, 'probeert wetenschap voor zichzelf te laten spreken en 
vertrouwt op ons aangeboren vermogen de boodschap te kunnen begrijpen zonder 
daarbij afhankelijk te zijn van metafysische of epistemologische gehoorapparaten' 
(Fine 1986a, 63). Waarom dan, ben ik geneigd Fine te vragen, zou men zo nodig een 
semiotisch gehoorapparaat als 'gewone referenriëie semantiek' erbij willen halen? 
Fine raadt ons aan op te houden met de poging 'waarheid als een. substantieel iets op 
te vatten', ais iets dat kan 'dienen als ultieme grens voor legitieme menselijke aspira
ties' (63). Maar als we deze raad opvolgen, zullen we dan nog steeds willen zeggen, 
zoals Fine doet, dat we ons 'via de waarheid verplichten aan het bestaan' van dit of 
dat? 
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Als onderbouwing van mijn stelling dat Fine heel goed zonder het concept 'ont
ologische vastlegging' kan, wil ik een van zijn andere waardevolle opmerkingen, over 
de overeenkomst tussen religie en realisme aanhalen. Het antwoord van Fine op de 
vraag 'Geloof je in X?' (waarbij X kan staan voor zaken als dinosaurus, elektron of 
DNA) is: 'De vraag naar het geloof in iets heeft volgens mij betrekking op het accep
teren van de entiteiten of op het ter discussie stellen van de wetenschap die ze on
derbouwt' (Fine 1986c, 194). Als reactie op de tegenwerping 'Maar betekent "geloven 
in" niet dat zij werkelijk en waarlijk in. de wereld bestaan.?', zegt Fine vervolgens er 

o niet zeker van, te zijn dat dat het geval is. Hij wijst erop dat 'zij die geloven in het be
staan van God niet denken dat dat de betekenis is (die zij aan hun claim verbinden), 
tenminste niet in de normale betekenis van "werkelijk en waarlijk in de wereld"'. 

Volgens mij gaat het bij deze overeenkomst om de gedachte dat godsdienstige 
mensen niet op een klakkeloze of onfilosofische manier onderscheid hoeven te ma
ken tussen spreken over God op de wijze zoals zij dat doen en geloven in God. Zeg
gen, dat zij in God geloven en dat zij uit gewoonte en'op serieuze wijze daarover 
spreken zijn twee manieren om hetzelfde te zeggen. Zo zijn voor een fysicus de be
wering 'ik geloof in elektronen' en de bewering 'ik stel de wetenschap achter het 
spreken over elektronen, niet ter discussie' twee manieren om hetzelfde te zeggen. 
Het geloof kan niet gelden als een reden voor het niet ter discussie stellen en het om
gekeerde kan evenmin. 

Als Kant of Tillich aan hen die geloven vraagt of zij misschien werkelijk spreken 
over een ordenend ideaal dan wel een ultiem symbool, in plaats van over het bestaan 
van een wezen, dan zijn zij terecht geïrriteerd en niet genegen te reageren. Fysici 
zouden even geïrriteerd moeten zijn als hen gevraagd wordt of beweringen over 
elektronen waar zijn dan wel louter empirisch adequaat. De theïst ziet geen reden 
om terug te vallen op natuurlijke theologie, op analyses van de betekenis van 'is' of 
op onderscheidingen tussen het symboiisch-existentiële en het feitelijk-empirische. 
Immers, hij neemt het spreken over God op dezelfde manier in zijn leven op als de 
fysicus het spreken over elektronen in haar leven opneemt - op dezelfde manier zo
als wij allemaal het spreken over dollars en centen in ons leven opnemen. 

Dit is in overeenstemming met de eerder geschetste algemene humanistische 
positie die ervan uitgaat dat er geen handelingen genaamd 'instemming' of'vastleg
ging' zijn, die we daadwerkelijk kunnen verrichten, {perform) en die ons op andere 
wijze in relatie tot een object stellen dan die van het eenvoudigweg erover spreken 
in zinnen waarvan we de waarheid in. ons leven hebben opgenomen. 

Het idee van ontologische vastlegging belichaamt een. verwarring tussen exis
tentiële vastlegging {existential commitment) enerzijds en een betuiging van tevreden
heid met een manier van spreken of sociale praktijk anderzijds. Het vastleggen van 
het bestaan van iets is, zoals Brandom het zo mooi in Making it explicit formuleert, de 
bewering dat men in staat is voor een bepaalde singuliere term een plaats aan te ge
ven binnen 'een door bepaalde canonieke verwijzingswoorden gestructureerde 
ruimte' (Brandom 1994, 444). Bijvoorbeeld, de ontkenning van het bestaan van Pe-
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gasus, is ontkennen dat 'een doorlopend ruimtelijk-temporeel traject kan worden 

geschetst dat het ruimte-tijddomein van de spreker en dat van Pegasus met elkaar 

verbindt'. De ontkenning van het bestaan van aunt Fanny, de tante van Sherlock S 

Holmes, is ontkennen, dat zij kan worden gerelateerd aan de 'canonieke verwij zings- i 

woorden.' in de tekst van Conan Doyle, zoals Moriarty en Mycroft daaraan gcrela- g 
teerd kunnen worden. Dit geldt evenzeer voor andere plaatsen van singuliere ter- "S 

men, zoals die voor complexe getallen zijn gegeven door de gestructureerde ruimte ^ 

van de gehele getallen. =r 

Door de kwestie op de manier van Brandom te formuleren wordt het feit bena- S 

drukt dat het metafysische discours (het discours van ontologische vastlegging) ons 5 

geen bijzonder gestructureerde ruimte biedt, want er bestaat geen overeenstem

ming over welke relevante verwij zings woorden canoniek zijn. In plaats daarvan 

drukken we in dit discours onze voor- of afkeur, of ons geduid of ongeduld ten aan

zien van diverse taalkundige praktijken uit. 

Als een waarborg tegen de koppeling van referentiële semantiek aan ontologische 

vastlegging is het zinvol te herinneren aan Davidsons volharding dat we referentie «g 

niet moeten behandelen als 'een concept dat afzonderlijk moet worden geanalyseerd » 

of geïnterpreteerd in termen van niet-taalkundige concepten' (Davidson 1984, 219). ^~ 

Referentie is eerder, zo suggereert hij, een 'aanname die we nodig hebben om een % 

waarheidstheorie in praktijk te kunnen brengen' (222). Een waarheidstheorie voor ^ 

een natuurlijke taal, betoogt Davidson, Verklaart referentie niet, als dat concept ten- o" 

minste als volgt wordt begrepen: het kent niet op directe wijze empirische inhoud 2, 

toe aan relaties tussen namen of predikaten en voorwerpen. Deze relaties krijgen op 

een indirecte manier inhoud zodra de T-zinnen inhoud krijgen' (222). Als men aan

neemt dat een theorie die de deductie van alle T-zinnen toelaat alles is wat we nodig 

hebben in de zin van wat Fine ordinary referential semantics noemt, dan heeft referentie 

niet langer betrekking op ontologische vastlegging. Dit laatste concept zal geen bete

kenis lijken te hebben voor iedereen die de resultaten van de fysica en de literatuur

theorie accepteert, schrijft Fine, 'zoals we zintuiglijk bewijs accepteren'. 

Misschien zou Fine het echter met Davidson eens zijn over de aard van het con

cept referentie en met mij over de noodzaak om literatuurtheorie en fysica te behan

delen als domeinen die precies eenzelfde soort waarheid en referentie genereren. 

Dat hij dit zou doen, wordt gesuggereerd door zijn bewering dat zij die NOA accep

teren gevraagd wordt 'geen onderscheid tussen soorten waarheid of bestaanswijzen 
of iets dergelijks te maken, maar alleen tussen, waarheden onderling in termen van 

centraliteit, overtuigingsgehaite en dergelijke' (Fine 1986a, 1,27). 

Dit laatste citaat is in overeenstemming met de opmerking van Fine dat 'NOA 

feitelijk haaks staat op het temperament dat ernaar streeft de grenzen tussen weten

schap en pseudo-wetenschap vast te leggen, of dat geneigd is iets als "wetenschap

pelijk" te labelen zoals men een bekroonde melkkoe een blauwe rozet om, de hals 

hangt.' (Fine 1986b, 62). Het is eveneens in overeenstemming met de slotalinea van 

zijn recente, tijdens de American Philosophical Association-conferentie uitgespro-
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ken presidentiële rede, waarin hij zegt dat 'in dit hele gebied de eerste misstap de 
notie is dat wetenschap iets bijzonders is en wetenschappelijk denken een unieke 
vorm van denken' (Fine 1998, 19). Wanneer we op deze uitspraken voortborduren 
door te zeggen dat er niet meer reden toe is om. begrippen als referentie en ontologi
sche houding in relatie tot de fysica te gebruiken dan in relatie tot de literatuurtheo
rie, dan. kunnen we ook denken dat niemand zich ooit druk zou moeten maken over 
het hebben, van. meer dingen in haar ontologie dan er tussen hemel en aarde bestaan. 
Ophouden de cultuur te verdelen in harde en zachte domeinen zou betekenen dat 

g we ophouden met het opstellen van twee rijen: de langere met nominaiisaties van 
iedere term die als het onderwerp van een zin wordt gebruikt en de kortere met alle 
dingen die er op aarde en in de hemel te vinden zijn. 

Voordat ik de onderwerpen referentie en ontologische vastlegging laat voor wat 
ze zijn, wil ik nog opmerken dat de door mij aangehaalde passage over 'gewone refe-
rentiële semantiek' door Alan Musgrave is aangegrepen om Fines bewering dat hij 
een andere positie inneemt dan die van de realist, belachelijk te maken (Musgrave 
1996). Musgrave zou volgens mij minder munitie hebben gehad als Fine deze passa
ge niet alleen had weggelaten, maar ook op meer expliciete wijze had toegegeven dat 
NOA, zoals Jarett Leplin onlangs heeft beweerd, 'geen alternatief voor realisme en 
anti-realisme (is), maar een ontkrachting van de filosofie, tenminste op metaniveau' 
(Leplin 1997,174). Leplin stelt terecht dat de gedachte van Fine 'dat "wetenschappe
lijke theorieën voor zich spreken", dat men er de antwoorden op alle legitieme filo
sofische vragen over wetenschap uit af kan "lezen", niet in overeenstemming kan 
worden gebracht met de rijke traditie van het filosofische debat onder wetenschap
pers over de juiste interpretatie van theorieën'. Ik vind dan ook dat Fine noch het 
Einstein-Bohr-debat kritiekloos moet accepteren, noch moet proberen begrippen 
als ontologische vastlegging in ere te herstellen. Hij zou aan Leplin moeten toegeven 
dat 'de wetenschapsfilosofie, in haar rol van interpretator en beoordelaar van het 
wetenschappelijke bedrijf, en vooral het realisme - ais zijnde zo'n wetenschapsfilo
sofie - overbodig zijn' (Leplin 1997, 139). Wij hebben aan zo'n interpretator, beoor
delaar en publicrelationsman behoefte gehad zolang we dachten dat de natuurwe
tenschap een door een speciale band met de niet-menselijke wereld bevoorrecht 
domein was en zolang we meenden dat de natuurwetenschapper in de schoenen van 
de priester stond.. 

II 

Tot hier mijn globale beschouwing over de prachtige nieuwe vooruitzichten die Fi
ne, Davidson en Brandom voor ons openen. In de resterende ruimte wil ik uitleggen 
waarom iemand die deze vooruitzichten aangenaam, vindt, achterdochtig zou moe
ten, zijn. ten aanzien van het begrip 'filosofische methode', alsmede ten aanzien van 
de gedachte dat de filosofie zich altijd met dezelfde weerbarstige vraagstukken heeft 
bezig gehouden en dat ook altijd zal blijven doen. Ik zal hieronder zestien metafilo-
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softsche stellingen naar voren brengen, die een goede opsomming zijn van mijn ei
gen achterdocht. 

TO 
O 

3-
Stelling een - Een. recent 'verzoek om. bijdragen' voor een grote filosofische conferentie i 
heeft het over de. 'analytische methodologie, die door de twintigste-eeuwse filosofie g 
zo ruimhartig in de armen is gesloten (en die) heeft geprobeerd filosofische proble- "5 
men op te lossen door de betekenis van onze beweringen uit te rekken'. Dergelijke *§ 
beschrijvingen van de twintigste-eeuwse filosofie komt men overal, tegen, maar zij 
zijn volgens mij misleidend. 'Drawing out the meaning of our statements' is een 
pre-quineaanse manier om de praktijk van filosofen te beschrijven die gericht is op 
het parafraseren van beweringen op manieren die hun. uiteenlopende doelstellingen 
ondersteunen. Het zou zinloos zijn om. de meningsverschillen tussen Carnap en, 
Austin, Davidson en Lewis, Kripke en Brandom, Fine en Leplin of Nagel en Dennett 
te beschouwen als voortkomend uit de verschillende betekenissen die zijzelf in be- £ 

3 

paalde beweringen menen te hebben gevonden. Dergelijke klassieke filosofische £ 
duellen kunnen niet worden opgelost door middel van nog zorgvuldiger interpre- «g 
tati.es of nog preciezere betekenisgeving. . o» 

m 

O 
"O 
o . 
to 

n Stelling twee - De zojuist genoemde filosofen behoren tot of zijn opgeleid binnen het
zelfde disciplinaire kader - één waarbinnen de meeste leden van.Engelstalige filoso- « 
fievakgroepen ook zijn opgeleid. Aldus opgeleide filosofen brengen niet allemaal o 
dezelfde methode in praktijk. Wat hen echter bindt, is een gedeelde belangstelling § 
voor de vraag: Wat gebeurt er als we oude filosofische vragen over de relatie van het 
denken tot de werkelijkheid veranderen in vragen over de relatie van de taai tot de 
werkelijkheid?' 

Stelling drie - Dummett heeft ongelijk als hij vindt dat zulke veranderingen suggere
ren dat taalfilosofie in de eerste plaats filosofie is. Zijn beeld van de rest van de filoso
fie als zijnde gericht op het analyseren van 'bepaalde zinstypen of uitdrukkingsvor
men' (Dummett 1978, 442) - analyses die door ontdekkingen van taalfilosofen over 
de aard van betekenis gestuurd of gecorrigeerd kunnen, worden - heeft geen rele
vantie voor de eigenlijke argumenten waarop analytische filosofen zich beroepen. 

Stelling vier - De verschillende antwoorden van analytische filosofen op de vraag over 
de relatie tussen taai en werkelijkheid kunnen inderdaad worden ingedeeld op 
grond van een aantal van dezelfde kwesties die ooit. realisten en idealisten verdeel
den. Dummett heeft het echter bij het verkeerde eind als hij denkt dat deze eerdere 
verdeling in twee kampen werd gekarakteriseerd, door het meningsverschil over 
welke zinnen door de wereld Vaar' worden gemaakt en welke door ons. De tegen
stelling tussen Bain en Bradley, of die tussen Moore en Royce, was er een tussen re-
presentationalistische atomisten en niet-representationalistische holisten. Deze 
laatsten zijn mensen naar wie Brandom verwijst, als naar zijnfellow inferentialists. Daar-
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toe behoort iedereen, die traditioneel als een 'idealist' wordt beschouwd, net zoals ie
dereen tot de representationalisten behoort die traditioneel als een 'empiricus' 
wordt gezien. 

Stelling vijf- Antirepresentationalisten gebruiken geen andere methode dan repre
sentationalisten, tenzij men de term 'methode' als een synoniem ziet van 'onder
zoeksprogramma1, of'kerngedachte', of'basisinzicht' of'fundamentele motivering'. 
Zulke gebruiken zijn echter misleidend De term, 'methode' dient te worden gere-

5 serveerd voor afgesproken procedures die zijn gericht op de oplossing van geschillen 
tussen met elkaar strijdige visies of redeneringen. Ayer en Carnap in het ene kamp 
en Husserl in het andere meenden destijds dat zo'n procedure was ontdekt. Zij had
den ongelijk. Nagel en Dennett doen niet meer beroep op zo'n procedure dan Cas-
sirer en Heidegger dat deden. De logische analyse noch de fenomenologie heeft ook 
maar iets voortgebracht dat in de buurt komt van een procedure voor het oplossen 
van filosofische conflicten, zoals hun stichters zich daarvan een voorstelling maak
ten. 

Stelling zes - Als 'methode' in deze beperkte zin van 'neutrale beslisprocedure' wordt 
gebruikt, dan bestaat er niet zoiets als een filosofische of wetenschappelijke metho
de. Er zijn. alleen lokale en concrete afspraken over de te volgen procedure binnen 
expertculturen als pianetenspectroscopie, modale logica, admiraliteitsrecht, moge-
lijke-wereldsemantiek of Sanskrietse filologie. Er bestaat geen methode die wordt 
gedeeld door geologen en. deeltjesfysici die niet wordt gebruikt door advocaten en 
literatuurtheoretici. Er is evenmin een methode die Kripke en Davidson, of Nagel en 
Dennett met elkaar delen die meer in het bijzonder filosofisch is dan het gewone, 
argumentatieve geven en nemen - het soort conversatiedialoog dat even vaak buiten 
disciplinaire kaders voorkomt als daarbinnen. 

Stelling zeven - De gedachte dat de filosofie op het vaste spoor van wetenschap moet 
worden gezet is even afkeurenswaardig als de gedachte, door Fine bespot, om we
tenschappelijkheid met prijzen te belonen zoals men productieve melkkoeien met 
blauwe rozetten siert. Het is één ding om te stellen, dat filosofen een specifieke ex-
pertcultuur dienen te vormen, maar het is iets van een geheel andere orde om te sug
gereren dat zij meer ais wiskundigen dan advocaten zouden moeten, zijn, of meer als 
microbiologen dan als historici. Men kan een expertcultuur vormen zonder over een 
procedure voor de oplossingen van conflicten te beschikken waarover iedereen het 
eens is. Expertise is een kwestie van vertrouwdheid met het verloop van een eerdere 
conversatie, niet een kwestie van het vermogen om die conversatie op grond van al
gemene overeenstemming naar een conclusie te leiden. 
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krijgen, dan zal dit niet zijn omdat deze historici onder de indruk zijn van de uit
zonderlijke heiderheid en accuratesse ervan, maar omdat zij hebben, gezien dat het 
opvolgen van Freges suggestie om te spreken over beweringen in plaats van gedach
ten, het mogelijk heeft gemaakt de oude kwestie tussen representationalistische i 
atomisten en niet-representarionalistische hoiisten in een nieuw daglicht te plaat- g 
sen. Representatie, in haar relevante betekenis, is een kwestie van deel-tpt-deel cor~ "5 
respondentie tussen mentale of linguïstische gehelen en niet-mentaie en niet- ^ 
linguïstische gehelen. Dit verklaart waarom wat Bergman de lingumk turn noemde Ë 
nodig was om de zaak op juiste wijze in beeld te krijgen. Immers, gedachten hebben =x 
in eigenlijke zin geen afzonderlijke delen, beweringen wel. Freges dictum dat woor- j£ 
den alleen betekenissen hebben in de contexten van. zinnen, zal door de intellectu
ele historici van morgen als het begin van het einde van de representationalistische 
filosofie worden gezien. 
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Stelling negen - De zaak tussen niet-representationalisen en representationalisten is 
geen kwestie van met elkaar strijdige methoden, noch gaat het erom of studenten fi- <*j 
losofie Hegel en Heidegger lezen, dan wel symbolische logica leren beheersen, In 
beide gevallen gaat het om wat men belangrijk en interessant vindt om over te spre
ken. Wij beschikken echter niet over een methode die ons helpt om meningsver
schillen op te lossen over wat interessant en belangrijk is, en wij zuilen ook nooit « 
over zo'n methode beschikken. Gaat het hart uit naar realisme, dan zal men repre- o 
sentationalisme en onderzoeksprogramma's gericht op de ontleding van samenstel- ~r 
iingen naar enkelvoudige elementen serieus nemen. Als het hart ergens anders naar 
uitgaat, zal men dit waarschijnlijk niet doen. 

Stelling tien - Het principe van de methode, zo suggereert de etymologie van het 
woord, is de notie van een weg die van het beginpunt van onderzoek naar het eind
punt ervan leidt. De beste vertaling van het Griekse nieth'odo is 'op het spoor' (on 
track). Representationalisten, omdat zij geloven, dat er dingen zijn die zijn wat ze zijn 
los van de manier waarop ze beschreven worden, zijn. in, staat om dit beeld van een 
spoor dat van subject naar object leidt, serieus te nemen. Antirepresentationalisen 
kunnen dit niet. Zij zien. onderzoek niet als een kwestie van het overbruggen van. 
een afstand tussen twee punten, maar ais een geleidelijk herweven van individuele 
of gemeenschappelijke overtuigingen en verlangens onder druk van toevallige ge
volgen veroorzaakt door het gedrag van mensen en dingen. Dit herweven doet pro
blemen even vaak verdwijnen, als dat het ze oplost. De gedachte dat de problemen 
van de filosofie hetzelfde blijven maar dat de methoden om ze aan te pakken veran
deren; drijft de vraag naar wat de metafysische kwestie tussen representationalisten 
en niet-representationalisten is op de spits. Het is veel eenvoudiger concrete 'filoso
fische problemen' te formuleren voor wie met Kant denkt dat er concepten zijn die 
los van historische verandering gelijk blijven dan voor wie met Hegel denkt dat con
cepten in de tijd veranderen. Het hegeliaanse historisme en het idee dat het de taak 
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is van de filosoof om de betekenissen van onze beweringen te interpreteren kunnen 
niet op eenvoudige wij ze met elkaar worden verzoend. 

Stelling elf™ Antirepresentationalisten wordt soms verweten dat zij de filosofie uit de 
weg willen gaan. Dat is bijvoorbeeld Fine door Leplin en mij door Nagel verweten. 
Maar deze aanklacht maakt geen onderscheid tussen het uit de weg gaan van een 
specifiek, historisch bepaald disciplinair kader en het uit de weg gaan van de filoso
fie an skh, Filosofie is niet iets dat men ooit uit de weg kan gaan; het is een amorfe, 

5 naar alle kanten uitdijende vlek, die iedereen omvat die zo'n uitweg probeert te vin
den. In dit verband lijkt een decadente scholastiek onvermijdelijk, tenzij mensen zo 
nu en dan op rigoureuze wijze oude disciplinaire kaders uit de weg gaan, zoals Des
cartes en Hobbes het aristotelianisme achter zich lieten, of Carnap en Heidegger het 
neokantianisme. 

Stelling twaalf- Het komt voor dat zij die afgesleten disciplinaire kaders achter zich 
laten, nieuwe filosofische onderzoeksprogramma's aandragen, zoals Descartes en 
Carnap deden. In andere gevallen doen zij dat niet, zoals Montaigne en. Heidegger. 
Onderzoeksprogramma's zijn. echter niet essentieel voor de filosofie. Zij zijn uiter
aard een grote stimulans voor de professionalisering van de filosofie als academisch 
specialisme. Maar men moet grotere professionalisering niet verwarren met intel
lectuele vooruitgang, net zomin men de economische en. militaire macht van een 
land moet verwarren met de bijdrage van dat land aan de beschaving. 

Stelling dertien - Professionalisering geeft aan. atomisten een voordeel tegenover holis-
ten, en dus aan representationalisten ten opzichte van niet-representationalisten. 
Want filosofen die theorieën ontwikkeien over de elementaire onderdelen van de 
taal of het denken en over hoe deze elementen worden gecombineerd, komen over 
ais systematischer en dus als professioneler dan filosofen die alles als contextafhan
kelijk beschouwen. Voor de laats ten zijn de zogenaamde elementaire onderdelen in 
het betoog van hun opponenten niet meer dan knooppunten, in netwerken van 
steeds veranderende relaties. 

Stelling vtmkn - De grote kloof tussen 'continentale' en 'analytische' filosofie is vooral 
het gevolg van het feit dat het historisme en het antirepresentarionaiisme veel meer 
voorkomen onder niet-Engelstalige filosofen dan onder hun Engelstalige collega's. 
Het is niet moeilijk om Davidson in dezelfde hoek onder te brengen als Derrida en 
Gada.rn.er, of om Brandom bij Hegel en Heidegger te stoppen. Het is echter minder 
eenvoudig om. een gemeenschappelijke basis te vinden tussen iemand van onbe
twiste 'continentale' signatuur en Searle, Kripke, Lewis of NageL Het is dit inhoude
lijke verschil in filosofische doctrine, in plaats van enig onderscheid in filosofische 
methode, die het onwaarschijnlijk maakt dat de kloof zal worden gedicht. 
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Stelling vijjtien - Filosofische vooruitgang wordt niet door de geduldige uitvoering en 
voltooiing van onderzoeksprogramma's verwezenlijkt; uiteindelijk sijpelen zulke 
programma's allemaal weg in het zand. Hij wordt gerealiseerd door grote sprongen 
in de verbeelding te. maken, Die worden gemaakt door mensen als Hegel en Wittgen- T 
stein, die ons vanuit het achterveld komen verteilen dat we door een bepaald beeld g 
gevangen worden gehouden. Zowel in het continentale als in het analytische kamp "5 
verdoet menigeen veel tijd met wachten op Godot. Men hoopt dat iemand voor ons ^ 
zal doen wat de Filosofische onderzoekingen of Zijn en tijd voor onze voorgangers deed - Ë 
ons wekken uit wat we pas sinds kort ais onze dogmatische sluimering beschouwen. S 
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Stelling zestien - Op een goeroe wachten is voor ons, filosofen, een hele respectabele 
bezigheid. Een aspect van het humanisme, in de betekenis zoals ik deze term hier,. 
gebruik, is de erkenning dat, zoals Yeats het onder woorden bracht, 'Al wat opvlamt 
uit de nacht / is door ons eigen harshouden.de hart gevoed' (Whatever flames upon 
the night / man's own. resinous heart has fed). Op een goeroe wachten is wachten op 
het weer opflakkeren van de menselijke verbeelding, wachten op een manier van 
spreken waaraan we nog niet eerder hebben gedacht. Zoals intellectuelen niet zon
der pathos kunnen leven, zo kunnen zij evenmin leven zonder goeroes. Maar zij zijn 
wel degelijk in staat te leven zonder priesters. Zij hebben geen behoefte aan het 
soort goeroe dat uitlegt dat zijn of haar autoriteit is ontleend aan een speciale band 
met iets van niet-menselijke aard, een band die is voortgevloeid uit het vinden van 5 
het juiste spoor over een afgrond. 
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