Tussen overdenking
en toetsing
| . A.A. van

Doorn

Recensie van: Lolle Nauta (2000) Onbehagen in defilosofie.Amsterdam,
Van Gennep.
Hier is een didacticus aan het woord.
Hij kijkt je aan terwijl hij schrijft, en hij
verliest je zelden uit het oog. Stapsgewijs word je door de problematiek geleid, vaak aan de hand van stellingen die
puntsgewijs worden afgewikkeld en beargumenteerd. De stijl is heider en soepel, de toon persoonlijk hoewel nooit
vertrouwelijk. Onbedoelde aforismen
verlevendigen het betoog: 'Het reduceren van ideeën tot hun sociale context is
even onvruchtbaar als het aanbrengen
van een scheiding ertussen.'
Bij zo'n auteur moet je op je tellen
passen. Je kunt hem beter lezen dan beluisteren, want wat op het eerste gehoor
overtuigend klinkt, doet in de gedrukte
tekst de wenkbrauwen fronsen. Je bladert terug en vooruit en ai spoedig verschijnen in de marge vraagtekens en
aanmerkingen. 'Te makkelijk', is de
meest geplaatste uitroep.
• Onbehagen in defilosofieis de ietwat
raadselachtige titel van een. bundel van
tien essays over gevarieerde onderwerpen in het grensgebied van sociale filosofie en politiek, allebei ruim opgevat.
Ze zijn in de periode 1984-2003 gepubliceerd en worden hier onveranderd
herdrukt. De toegevoegde inleiding

suggereert enige samenhang en is in ieder geval nuttig als smaakmaker. Maar
de stukken zijn ongelijk van lengte en
betekenis. Het zwakst zijn een drietal
commentaren: naar aanleiding van het
WRR-rapport uit 1992 over burgerschap, het rapport van de Wiardi Beekman Stichting over de Verplaatsing van
de politiek' en het bezoek in 1995 van
de koningin aan Indonesië. De eerste
twee zijn onvoldragen, het laatste te opgewonden om serieus te worden genomen. Ik kom er nog op terug.
De twee essays waarmee de bundel
opent, gaan vrijwel geheel over de geschiedschrijving van de filosofie en
staan daarmee enigszins los van wat
volgt; enigszins, omdat er gedachten in
worden ontwikkeld, onder meer over
contextualiteit, die in verdere stukken
worden aangewend en vruchtbaar blijken. Erg aardig vond ik Nauta's 'privégeschiedenis van de filosofie', waarbij
achtereenvolgens het existentialisme,
het neomarxisme en de analytische filosofie de revue passeren, afgesloten met
een schets van de huidige tendentie tot
professionalisering van het vak. Mijn
waardering - ik geef het toe - heeft mede een persoonlijke reden: iets ouder
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dan Nauta en werkzaam in een belendend wetenschappelijk perceel, maakte
ik ongeveer dezelfde fasen door en kan
ik zijn conclusies grotendeels onderschrijven.
Echter: terwijl Nauta, uit de theologie komend, door het existentialisme
werd. gegrepen, wist ik er als halfwas socioloog geen raad mee. Ik had een en
ander van Kierkegaard, Nietzsche en
Bergson gelezen en was via Ph. Kohnstamm en Denis de Rougemont met het
verwante personalisme vertrouwd geraakt, maar Van Peursens Riskante philosophic, dat ik als militair in Indië in 1948
las, stelde me teleur, overigens om de
reden die ook Nauta noemt: de maatschappij blijft onzichtbaar. Ik was al gewaarschuwd door De Kadt die een jaar
eerder met het existentialisme had afgerekend, nogal bot maar niet onterecht
(De Kadt 1947).
Wat het modieuze marxisme betreft: de sociologie werd er minstens zo
zwaar door getroffen, zoals ook de latere professionalisering voor problemen
heeft gezorgd. En zoals Nauta twijfelt
aan filosofie met een grote F - te bestuderen wellicht maar niet te beoefenen zo worstelen sociologen met de vraag of
het zin heeft nog steeds Weber en
Durkheim en de andere klassieken met
een grote K tot voorbeeld te nemen.
De essays over het westerse autonomiebegrip en over veranderingen in
ideeën over burgerschap laten zich in
onderling verband lezen. Het tweede
stuk, consequent opgebouwd rond de
twee-eenheid dtoyen en bourgeois, bezit
de verleidelijke attractie die veel dichotomieën eigen is; 'zoon poütikon' en
'eigenaar', forum en markt, consensus-

schepping en ruil, nadruk op positieve
en negatieve vrijheid - alles lijkt er in
onder te brengen. Tegelijk treffen ze elkaar in de civil society, het gepacificeerde
domein waarbinnen regels gelden die
buiten dat domein mogen worden vergeten. Het is een elegant schema, zolang de historiciteit buiten beschouwing wordt gelaten. Wat bijvoorbeeld
te doen indien de politiek markttrekken krijgt, zoals we vandaag de dag
meemaken? Nauta benadert de vraag
maar gaat er niet op door.
Bijzonder boeiend is het slotgedeelte, waar Nauta zich afvraagt welke culturele bronnen beschikbaar zijn waaruit beide typen burgers kunnen putten.
Hij noemt terecht het gezin en de
school, maar ziet deze instituties mijns
inziens te beperkt als plaatsen waar de
aankomende burger een leerproces
doormaakt ter verwerving van kennis
en vaardigheid. Hij voelt de beperktheid zelf aan, getuige zijn vraag of het
particularisrische normenpatroon van
het gezin wei de juiste voorbereiding is
op het 'universalisme' van de moderne
maatschappij. Ik zou het anders willen
stellen: zijn de deugden die het gezin
aankweekt niet juist onontbeerlijk als
samenievingscement? Volgens de filosoof en econoom Kenneth Boulding is
de markteconomie - alleen daarover
schrijft hij - te eenzijdig instrumenteel
om te kunnen overleven. Ze vraagt om
instituties ais het gezin, de kerk, de
schooi en de natie die een persoonlijke
moraal vestigen die noodzakelijk is
voor de integratie van de samenleving
en waarbinnen de markt dan pas succesvol kan zijn (Boulding 1968, 236).
Nog sterker dan dit stuk over bur-

gerschap gaat Nauta's afscheidscollege
'Vreemdelingen oude en nieuwe stijl'
gebukt onder een dwangmatige tweedeling. Naar zijn mening werden
vreemdelingen voorheen als werkelijk
Vreemd' ervaren, terwijl ze momenteel
niet anders zijn dan 'aspirant-burgers'
aan wie "niets onbekends of vreemds te
ontdekken' valt. 'De vreemdeling nieuwe stijl is uiteindelijk alleen wat zijn
paspoort aangaat een vreemdeling'
(1.1,8). Anders gezegd: het verschil met
ons is niet meer, zoals vroeger, cultureel
maar juridisch. Vroeger was de relatie
bovendien bipolair - vreemd versus eigen - en nu is het een verhouding met
allerlei gradaties, met name meer of
minder rechten.
Dit is het vergelijken van appels en
peren, bovendien allebei uit de fruitstal
van Nauta waar ze een bewerking hebben ondergaan. De 'oude' vreemdelingen is hun juridische status ontnomen
en de 'nieuwe' hun culturele identiteit.
Mogelijk definiëren de filosofen die
Nauta opvoert het anders, maar voorzover mij bekend werd vreemden 'oude
stijl' vanaf hun 'ontdekking' altijd een
rechtspositie toegewezen; anderzijds is
het begrip 'culturele minderheden'
doorgaans een zeer adequate benaming.
Bipolair was de verhouding tussen
de leden van vreemde volken en de
blanke kolonisator allerminst. Als mij
bij de studie van Nederlands-Indië iets
is opgevallen, dan wel het onuitputtelijke vernuft van het gouvernement om
gronden van gelijkstelling van 'inlanders' aan "Europeanen' te bedenken, variërend van ras, godsdienst (christelijk =
Europees), status (adellijken, worden

eerder gelijkgesteld) en taalbeheersing
tot vrijwel onhanteerbare maatstaven
als 'geschiktheid voor de Europese
maatschappij' of 'in Europese begrippen en. zeden opgeleid zijn' (Van Doorn
1994, 56). Aan de andere kant suggereert
de gangbare benaming 'allochtonen'
een culturele homogeniteit die eigenlijk even belachelijk als beledigend is.
Nauta zal het zo niet bedoelen, maar
met zijn stelling dat het paspoort het
enige verschil is tussen 'zij' en 'wij',
trekt hij het clichédenken over buitenlanders als eenheidscategorie tot in het
absurde door. Zijn standpunt is nobel,
maar de feiten zijn anders. Desto schlim-
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merfür die Tatsacheiï?

Nauta's essay met de uitdagende titel 'Waar is democratie goed voor?' heb
ik met veel genoegen gelezen. De huidige crisis van de vertegenwoordigende
democratie houdt velen bezig, vooral
onder sociaal-democraten. Nauta raakt
de kern waar hij de vroegere democratie
omschrijft als een voertuig voor collectieve emancipatie en een verplichting
tot participatie, en in de huidige situatie het een noch het ander kan terugvinden. Het betoog wordt spannend bij
zijn pleidooi voor een nieuwe theorie
van de democratie die behalve het gedrag van de participanten ook dat van
degenen die zich hebben afgewend, serieus neemt. Helaas zijn we dan bij de
laatste alinea van zijn stuk aangekomen.
Tot slot enkele opmerkingen over
de bijdrage naar aanleiding van het bezoek in 1995 van Beatrix aan Indonesië.
Het is het enige stuk dat beter niet had.
kunnen worden opgenomen. De ergernis over de manier waarop de Neder-
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iandse regering destijds heeft gemanoeuvreerd om elke verwijzing naar
pijnlijke episodes uit het koloniale verleden te vermijden, zullen velen, met
Nauta delen, maar hij laat zich wel, erg
door zijn emoties meesiepen. 'Het' koloniale systeem is voor hem per definitie discriminerend, racistisch en een
vorm van apartheid, en geen goedbedoelde hervormingen kunnen daaraan
ook maar iets veranderen. Vervolgens
zegt hij niet moralistisch te willen oordelen om een paar bladzijden verder 'de
Nederlandse politieke klasse' ervan te
beschuldigen dat ze het gewelddadige
conflict in de jaren 1945-1949 van een
morele tot een politieke kwestie heeft
gedegradeerd. "Je kunt (...) niet een
beetje moordenaar zijn. Je bent het of je
bent het niet' (168). Commentaar lijkt
me overbodig.
Ik eindig onvriendelijker dan ik had
gewild. Ik heb de bundel met genoegen
doorgenomen en er veel van geleerd. Als
essays lijken deze stukken mij doorgaans zeer geslaagd. Vaak is Nauta de
essayist die de kenner van het genre
H A Gomperts voor ogen stond toen

hij schreef: "een essayist blijft op de begane grond. Hij deelt iets mee zonder
stemverheffing en voor eigen rekening'
(Gomperts 19^3,179). Slechts een enkele keer slaat Nauta's stem over. Op één
vraag die al lezend bij mij opkwam, heb
ik geen antwoord kunnen vinden. Als
dit boek de neerslag vormt van sociaalfilosofische overdenking, is het dan geoorloofd wat ik als socioloog geneigd
ben. te doen: te zoeken naar empirische
toetsing van het gestelde? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is dan het verschil
tussen sociale filosofie en sociologie?
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