De toekomst van de filosofie
Inleiding bij liet dossier

Het heeft een. tijd geduurd voordat filosofen over de toekomst gingen nadenken.
Daarvoor moesten ze eerst de hoop opgeven om kennis over de eeuwigheid te vergaren (Rorty 1995). Wie zijn ogen heeft gericht op al. wat onveranderlijk is, is niet geïnteresseerd in het verband tussen het verleden en de toekomst. Maar wie zijn geloof in
de eeuwigheid heeft verloren, vestigt de hoop op een toekomst in de alsmaar veranderende wereld. Het laatste gebeurt in de negentiende eeuw op het moment dat filosofen de tijd serieus gaan nemen. Wanneer Hegel breekt met Plato's poging om via de
constructie van een ideeënwereld de vergankelijkheid te omzeilen en met Kants zoektocht naar de onveranderlijke mogelijkheidsvoorwaarden van kennis, ontstaat ruimte om aandacht te vestigen op de wijze waarop het leven hier en nu verandert. In plaats
van na te gaan wat de toekomst met het verleden gemeen heeft, is het volgens Hegels
leerling Marx beter ertoe bij te dragen de toekomst anders in te richten. De verworpenen der aarde willen zich niet meer laten bedwelmen door religieuze beloften en het
verleden zo snel mogelijk achter zich laten.
Volgens sommigen luidt het afscheid van de eeuwigheid het einde van de filosofie
in. Maar anderen, verwelkomen dit afscheid juist. Juist wie filosofie gelijkstelt aan
metafysica, moet volgens Heidegger erkennen dat de eerbiedwaardige discipline op
sterven na dood is (Heidegger 1968). Maar wie de metafysica opheft, hoeft nog niet de
filosofie op te heffen. In het postmetafysische tijdperk kunnen nog voldoende filosofische noten gekraakt worden, aldus Rorty. Zolang er aan de maatschappelijke veranderingen nog geen einde is gekomen, zal de filosofie geen zachte dood sterven.
Immers, maatschappelijke veranderingen nopen de filosofie ertoe nieuwe vocabulaires te ontwikkelen waarmee de samenleving adequater kan worden beschreven. In een
democratische samenleving voorzienfilosofen,in vocabulaires waarm.ee burgers hun
situatie beter kunnen beoordelen.
Het optimisme van Rorty ten spijt maken anderefilosofenzich de laatste jaren zorgen over de toekomst van hun vak (o.a. Searle 1.999, Veljak 2002; Halier en Puhl 2003;
Van Woudenberg e.a. 2004). Weet defilosofiezich wel te onderscheiden van andere disciplines? Gaat de taalfilosofie binnen afzienbare tijd op in de linguïstiek? Heeft de filosofie nog wel iets in de melk te brokkelen, in de door neurowetenschappers gedomineerde controverse over het lichaam-geestprobleem? Heeft het postmodernisme een
einde gemaakt aan de kunstfilosofie? Is de intellectuele rol die vroeger sociaal filosofen
als Adorno, Foucault en Habermas speelden, nu niet overgenomen, door sociologen als
Beek, Bauman en Cas tells? Hebben mondige burgers de ethische richtlijnen van de
domineesfilosofie nog wel nodig? Calvinistisch uitgedrukt: heeft filosofie enig nut?
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Buiten, de academische wereld heeft men geen twijfels over het nut van de filosofie. Sterker nog, buiten de alma mater is filosofie in de mode. Filosofische cafés schieten als paddestoelen uit de grond, bedrijven verbeteren naar eigen zeggen hun verkoopcijfers dankzij hun hoogst eigen filosofie en Filosofie Magazine is de spin in een alsmaar groter wordend netwerk van naar wijsheid verlangende bijstandsmoeders,
gemeentesecretarissen, managers en new-new-agers. Hoe vitaal de niet-academische
filosofie ook is, de academische filosofie blijft tobben over haar toekomst.
De belangrijkste reden is wellicht haar relatie tot andere disciplines. De zorg bestaat
dat de filosofie terrein verliest aan de empirische wetenschappen. Zo voorspelt John
Searle dat het klassieke lichaam-gccstproblcem op den duur door neurowetenschappen
uit de wereld wordt geholpen (Searle 1999). Hij wijst er ook nog op dat de linguïstiek de
taalfilosofie overbodig zou kunnen maken. Desondanks blijft Searle optimistisch over
de toekomst van de filosofie. Zijns inziens blijft er voor filosofen nog genoeg werk aan
de winkel, omdat ze nadenken over conceptuele kwesties en. vragen die vooralsnog niet
op een bevredigende en systematische wijze kunnen worden beantwoord.
De tweede reden waarom de academische filosofie zich zorgen maakt over de toekomst, wordt vrijwel uitsluitend door gesjeesde metafysici genoemd: indien, er daadwerkelijk goede argumenten zijn om een streep door de metafysica te halen, dan worden filosofen werkloos. Degenen die, zoals Rorty of Searle, de filosofie niet identificeren met de metafysica zitten hier niet mee. En metafysici. die bij hun leest zijn. gebleven al helemaal niet.
De derde reden is kennispolitiek van aard. In veel landen hebben bezuinigingen
ertoe geleid dat de filosofie een relatief marginaal bestaan heeft. Zo hebben niet inhoudelijke argumenten, maar banale bezuinigingen ertoe geleid dat in Nederland de eens
zo vruchtbare Centrale Interfaculteit in 1.992 om zeep werd geholpen. In een tijd waar
universiteiten steeds meer de markt op gaan, vrezen sommigen dat disciplines met een
geringe marktwaarde, zoals de filosofie, nog meer gemarginaliseerd zullen worden.
Dat dit niet de enige drie redenen zijn waarom filosofen zich druk zouden kunnen
maken over de toekomst van hun vak, blijkt uit het rapport Wegm in ie wijsbegeerte. Over
de toekomst van het filosofisch onderzoek in Nederland van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen (KNAW). Daarin wordt onder andere geopperd dat de
toekomst van het filosofisch onderzoek in Nederland onder druk komt te staan wanneer het vooral recipiërend in plaats van initiërend van aard is.
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"Internationale denkers en discussies worden verwerkt en aangepast aan lokale omstandigheden, vaak met groot vernuft - waarbij men dan naar eigen temperament kan kiezen, uit Angelsaksische, Duitse of Franse roergangers. Maar men speelt zelf nauwelijks
een rol van betekenis in. het bepalen van. die internationale agenda' (KNAW 2003,9).
Uitzonderingen op deze regel zouden enkele Nederlandse logici, taalfilosofen en
wetenschapsfilosofen zijn, en niet te vergeten enkele filosofen die zich hebben toegelegd op filosofie-historisch onderzoek.

Het KNAW-rapport vloeit voort uit een discussie die de Raad voor Geesteswetenschappen op 5 februari 1999 organiseerde over de vraag hoe het filosofisch onderzoek
in Nederland zich heeft, ontwikkeld en zich in de toekomst zal moeten ontwikkelen.
Essays van J.FAK. van Benthem, H. De Dijn en J.D. North vormden de opmaat voor
de discussie. Op basis van de essays en. de discussie hebben J.FAK. van Benthem.,
H A G . Braakhuis, V. Brümmer en H. Philipse een advies van. de Raad voor
Geesteswetenschappen, voorbereid. Wat wordt door deze Vooraanstaande
filosofen''
onder meer geadviseerd?
Allereerst adviseren, zij de erkende topkwaliteit van het filosofisch onderzoek in
Nederland te handhaven en te verhogen. De topkwaliteit zou op twee terreinen, te vinden zijn: methodische vakken (logica, taalfilosofie, kentheorie, wetenschapsfilosofie)
en de geschiedenis van de antieke, de middeleeuwse en cle vroegmoderne filosofie.
Omdat de filosofie zich. ook maatschappelijk dient te profileren, verdienen de landelijke onderzoeksschool Ethiek en lokale centra voor toegepaste ethiek volgens de adviseurs ook steun. Over de esthetica, politieke filosofie, metafysica en rechtsfilosofie
zwijgen zij. Of op deze terreinen in Nederland ook. topkwaliteit te vinden is, laten zij
in het midden.
Over de wijze waarop de Nederlandse filosofie in de toekomst gestalte kan. worden
gegeven, doen de adviseurs enkele aanbevelingen. Ze stellen voor filosofische graduate
programs in het leven te roepen die gerelateerd zijn aan de cognitiewetenschap en leerstoelen Filosofie en Informatie en. Filosofie en Neurocognitie in te stellen. Verder
wordt aanbevolen te investeren in de ontwikkeling van graduate programs op zowel het
terrein van de mcta-ethiek als op het terrein van de theoretisch onderbouwde professionele ethiek. Ook wordt aanbevolen om multidisciplinaire onderzoeksprojecten te
financieren op het terrein van ethiek en ICT en. het terrein, van ethiek en grensverleggende medische technologie.
Naast het advies van de Raad voor Geesteswetenschappen bevat het KNA W-rapport de essays van De Dijn, Van Benthem en North. De Dijn. wijst erop dat de opkomst
van de publish or perish-mentaliteit en de verwetenschappelijking van het filosofisch
onderzoek afbreuk doen aan de diversiteit van de filosofie. Volgens hem moet ervoor
worden gewaakt dat goed onderzoek ook in het Nederlands wordt gepubliceerd.
"Een. te eenzijdige toespitsing op internationalisering zou tevens met zich meebrengen.
dat individueel talent, essentieel voor het wekken van.filosofischebelangstelling zowel
binnen als buiten de universiteit, verloren gaat. Dergelijk talent is niet onverenigbaar
met internationale kwaliteit, maar valt er niet mee samen: originele en inspirerende
denkers hebben, soms slechts een lokale betekenis, die echter veel. diepgaander .kan. zijn
dan deze van internationaal erkende specialisten"' (De Dijn 2003, 24).
Van Benthem. vindt dat de filosofie aan de universiteit een 'luis-in-de-pels-functie'
heeft. Hij hoopt op de terugkeer naar de Centrale Interfaculteit, omdat 'een breder
algemeen universitair milieu voor de filosofie noodzakelijk (is)' (Van Benthem 2003,
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35)- Bovendien pleit hij voor een nieuwe informatiewetenschap» Daarvoor zouden
subdisciplines als de logica, taalfilosofie en wetenschapsfilosofie zich moeten afsplitsen van de filosofie. Net als Van Benthem verlangt North naar een heroprichting van
de Centrale Interfaculteit. Voorts wil hij rondom, drie onderwerpen, onderzoeksprojecten in het leven, roepen: geschiedenis van de antieke en late antieke filosofie,
geschiedenis van de middeleeuwse en renaissancefilosofie en geschiedenis van de filosofie van de zeventiende en achttiende eeuw. Hij draagt de geschiedenis van. de filosofie dus een warm hart toe: 'De geschiedenis van de filosofie is een zelfstandig vak en
hoeft niet te worden gerechtvaardigd door haar rol als dienstmaagd van de filosofie. In
grote filosofische verhandelingen blijkt dat systematische filosofen groot belang
hechten aan een historische behandeling' (North 2003, 52).
De KNAW hoopte met haar rapport een discussie te entameren over de toekomst
van de filosofie. Deze discussie bleef uit. Gezien de inhoud van. het rapport wil Krisis
deze discussie alsnog voeren. De redactie vroeg daarom zeer uiteenlopende filosofen,
om niet alleen, een kritisch licht te laten schijnen op het KNAW-rapport, maar ook
hun eigen kijk op de toekomst van de filosofie te presenteren. Wat vinden zij van de
essays van Van Benthem, De Dijn en North en het advies van cie Raad voor
Geesteswetenschappen? Hoe zien zij de toekomst van het filosofisch onderzoek in
Nederland? Deze vragen heeft de redactie van Krisis voorgelegd aan Annemarie Mol,
Hans Radder, Maarten Doorman, René Boomkens, Ernst-Otto Onnasch en Machiel
Karskens. Zij tonen in de nu volgende pagina's dat het KNAW-rapport op een. eigenzinnige wijze kan worden geactualiseerd.
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