
R E N É B O O M K E N S 

Weg wijsbegeerte? 

Wat doet een filosofisch academicus wanneer hij/zij door de Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen wordt gevraagd samen met enkele gerespecteerde col

lega's een adviserend rapport te schrijven over de toekomst van het filosofisch onder

zoek in Nederland? GroEveg staan voor zo iemand drie verschillende wegen open: 

a) hij of zij schrijft een persoonlijke toekomstvisie, in het volle besef dat daarmee niet 

het hele domein van de filosofiebeoefening afgedekt wordt, maar waarin juist dankzij 

het persoonlijke perspectief van de auteur een. krachtig en aansprekend beeld van die 

mogelijke toekomst wordt geschetst (de subjectieve route: het essay); 

b) hij of zij vraagt alle data op die in de verste verte een neerslag zijn van de 

Nederlandse filosofiebeoefening van de laatste decennia, en extrapoleert die gegevens 

naar een. (vermoedelijk dan. wat voorspelbare) toekomst van het wijsgerig onderzoek 

(de objectieve route: statistieken); 

c) hij of zij duikt voor enige tijd onder in 'het wijsgerige landschap', interviewt uit

eenlopende collega's, vooral op deelgebieden waar hij of zij zelf nauwelijks thuis is, 

bezoekt enkele conferenties en lezingen, leest een dwarsdoorsnede van de wijsgerige 

ondeizoeksoutput (artikelen, boeken, essays, oraties, debatten, krantenartikelen e.d.) 

en signaleert op basis daarvan enkele van de meest verrassende, of degelijke, of om 

andere redenen hoogkwalitatieve producten van filosofisch onderzoek, die in de toe

komst de Nederlandse filosofiebeoefening vermoedelijk in. hoge mate zullen gaan 

bepalen, (de intersubjectieve route: de survey, het antropologische verhaal). 

De commissie die het rapport Wegen in de wijsbegeerte. Over de toekomst van het jilosojisch 

onderzoek in Nederland schreef, dat als Advies van de Raad voor Geesteswetenschappen 

onder auspiciën van de KNAW in december 2003 verscheen, sloeg geen van deze drie 

wegen in. Of beter: het proces dat tot het rapport leidde, begon ermee de eerste weg in 

te slaan, waarop ten halve werd gekeerd, waarna men een. beetje over de tweede weg 

slenterde, maar ook daar al snel weer weg was - terwijl de derde route niet eens werd 

overwogen. Het advies dat uit deze schamele en halfslachtige omzwervingen voorts-
18 proot kon dan ook niet veel meer zijn dan schamel en halfslachtig. 

Niets is minder waar: de commissie produceerde een zeer uitgesproken en helder 

advies, met een even uitgesproken moraal en een uiterst geprononceerde visie op de rol 
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ondersteuning, de minder succesvolle onderzoekers en onderzoeksprojecten, c.q. -

scholen, zullen op den duur (moeten) verdwijnen; de moraal: niet iedere voetballer is 

een Johan Cruijff en we zijn in de Nederlandse filosofie al te lang bang geweest voor 

de Cmijffs onder ons (pace wijlen Trudy van Asperen, die deze moraal als eerste ver-
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woordde); de visie: filosofie heft zich op den duur vanzelf op door over te gaan in 

serieuze wetenschapsbeoefening. Kortom: deze com.iiii.ssie stond ferm in de wind

richting van. de tijdgeest, die sinds de spectaculaire opkomst en ondergang van. Pim o 
Fortuyn in de Hollandse politiek vooral in het teken staat van 'zeggen watje denkt en. 2 

doen wat je zegt'. De cultuur van het stoere ondernemersschap, van de efficiency, van g 

een. furieuze hekel aan 'politieke correctheid' (de term valt enkele malen), en ten slot- ' 

te van de schaamteloosheid. 

Die schaamteloosheid springt misschien nog wel het meest, in het oog. Vraag aan ^ 

een bakker hoe de toekomst van Nederland eruit moet zien, en hij zal zich om. te ^ 

beginnen verplaatsen in het wereldbeeld van de slager, de groenteman of de fietsen- ^ 

maker, of op zijn minst in dat van. zijn klanten - het laatste watje te horen zult krij

gen, is het advies dat het in de toekomst alleen goed kan gaan. als iedereen meer brood ^ 

gaat eten. Zo niet bij de filosoof Vraag een. logicus/cognitiewetenschapper, een. analy- m 

tisch geschooide epistemoloog en een filosofiehistoricus om advies over de toekomst 

van de filosofie - en kijk: het advies luidt dat er meer brood gegeten moet gaan wor

den. Bent u daar nog? U begrijpt me toch, of moet ik nu met Marten. Toonder opmer

ken dat de 'oplettende lezertjes' inmiddels natuurlijk, al begrepen hadden dat de logi

cus, de analyticus en de historicus vooral heel veel toekomst zagen voor de logica, de 

analytische filosofie en. de geschiedschrijving van de filosofie? 

Hoe gaat zoiets? Van. mijn ouders heb ik een paar lessen, over beschaving geleerd. 

Les i: loop niet ai te zeer te koop nietje eigen genialiteit. Zelfs als het onomstotelijk 

vaststaat dat je de beste bent, laat het aan anderen over dat te zeggen. Het is nogal, ver

nederend voor je omgeving om. voortdurend te horen, te krijgen dat zij minder

waardig is. Dat is de fatsoensfes. Toegepast op het rapport: als je gevraagd wordt om een 

advies te geven over waar de beste filosofen zich. bevinden, en. je vindt jezelf bij uitstek 

de beste, weiger de opdracht en laat het aan anderen over jou de hemel in te prijzen. 

Accepteer je de opdracht wel, dan loop je het. risico dat men je ogenblikkelijk ont

maskert als een thuisfluiter (wat ik hier dan ook doe). Met andere woorden: beste 

leden van de commissie, beste Herman Philipse, Johan van. Benthem, H. Braakhuis: 

dom, dom, dom. 

Les 2: er leiden meer wegen naar Rome dan je denkt. Jij bevindt je op een mooie, veel

belovende en aangename route - en voor je het weet lijkt dat de enig mogelijke, denk

bare, aanvaardbare route. De rest telt niet meer. Dat is de les die bescheidenheid kan 

heten, of zelfrelativering, of nog mooier: zelfreflexiviteit. Filosofen geven daar nogal 

hoog over op. Niet dus de heren Braakhuis, Philipse en Van Benthem, die vol gas t g 

geven, op de snelweg van filosofie naar wetenschap. Voor de principiële atheïst 

Philipse is dit al sinds mensenheugenis zijn thuisland: filosofie hoort eigenlijk thuis 

op de mestvaalt van de geschiedenis van vooroordelen, als het geseculariseerde kleine 

zusje van de religie. De geschiedenis van de filosofie is de geschiedenis van (vaak geni

ale) vooroordelen, die uiteindelijk omgezet konden, worden in "ware kennis", dankzij 

de wetenschappen die het estafettestokje van de wijsgeer overnamen. Van Benthem 

beschouwt zichzelf in die zin dan ook niet langer als filosoof, hij ziet zichzelf als 'rela-
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tieve buitenstaander, sinds ik in 1986 verhuisde naar een wiskunde-infcrmatica-

om.gevi.ng' - dat zal niet voor niets zijn geweest. Waarom verliet Van Benthem de filo

sofie en koos hij voor wiskunde en informatica? Omdat hij daar goed in was, denk ik.. 

Zo althans neem ik zelf beslissingen over mijn eigen mogelijke toekomst. Ik denk dat 

dat voor Johan ook ongeveer zo zal zijn gegaan. Maar als je de filosofie vol enthousias

me verlaat, wat in de wereld brengt je er dan toe een uitnodiging te aanvaarden om 

een advies te geven over de toekomst van diezelfde filosofie. Is dat niet hetzelfde als 

een hom again christian die eerder in de porno-industrie werkte om een oordeel over de 

toekomst van. de porno-industrie te vragen? 

Les 3: een 'open mind' is de kern van de beschaving (Kant: sapere aude!). Verlichting is 

het uittreden van. de mensheid uit.. , u kent het citaat. Herman en. Johan zullen, het 

zonder aarzelen beamen. Geen. groter zonde in de academische filosofie dan. een gebrek 

aan kennis van en. respect voor de Woorden van Kant. De academische filosofie is in 

hoge mate gelijk aan de seculiere religie van. het kantianisme. Maar zelfs deze les is aan 

de commissie niet besteed. Dit is de les, de ultieme les van openheid en. openbaarheid. 

Geen waarheid is eeuwig, zei Kant. Wie een waarheid eeuwig verklaart, ontneemt de 

generaties die na hem. komen de gelegenheid die waarheid te onderwerpen aan. een kri

tische evaluatie - en dat staat haaks op de betekenis van. het waarheidsbegrip zelve, 

namelijk dat waarheid het resultaat is van het vermogen Vedelijk te denken''. 

Toch is dat vermogen de commissieleden niet vergund geweest. De drie grote 

beschavingslessen, fatsoen, bescheidenheid en openheid, waren aan hun niet besteed. 

Fatsoen werd ingeruild voor miskenning van de rol van 'alle anderen', bescheidenheid 

voor zelfverheerlijking, openheid voor bekrompenheid. 

Ooit was alles anders. 1999: de KNAW verzocht enkele gereputeerde filosofen een 

persoonlijke visie over de toekomst van de filosofie in Nederland in essayvorm te ont

vouwen. Het begin. Genesis: Johan van Benthem, de logicus, John North, de filosofic-

historicus, en Herman De Dijn, filosofiehistoricus en metafysicus, schreven, hun es

says, Dit is zonder twijfel de meest interessante fase van het project. De Dijn, als 'con

tinentaal filosoof (voor veel analytici staat dat gelijk aan 'verward denker' of om het 

met de woorden van ex-filosoof Frits Staal te zeggen: aan. 'zo-maar-wat-zcggen-filoso-

fie'), breekt een lans voor de individuele denker, voor de filosoof die niet in de erken

de internationale tijdschriften publiceert, maar wel. degelijk aanwezig is in het intel

lectuele debat - via boeken, debatten en lezingen. Hij keert zich tegen de publish-or-

pcrish-mentaliteit van de hedendaagse academische praktijk en ook tegen de tendens 

20 a ' w a t 'filosofisch' heette om te zetten in "wetenschappelijke onderzoeksprogram

ma's'. Filosofie is geen (of niet alleen) wetenschap, en ontleent juist daaraan haar eigen 

specifieke functie in de academische wereld. Op dit punt sluit het essay van Van 

Krisis 2005 | 2 Benthem aan bij het betoog van De Dijn: Van Benthem ziet vrijwel alle filosofische 

deskundigheid weliswaar opgaan in uiteenlopende vakwetenschappelijke specialis

men (en. claimt vervolgens filosofische status voor die specialismen!!!), maar breekt 

tegelijk een lans voor de 'luis-in-dc-pels'-rol van de filosofie in de universitaire 

wereld. Hoera! Van Benthem concretiseert die rol als volgt: 'Kritisch volgen van de 
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agenda's der wetenschappen en maatschappij. Hoe houden we deze gestaag tegen, het 

licht, in wat voor soort organisatie? Dit vraagt wellicht om. nieuwe niet zuiver acade

mische organisat.ievorm.en/ Ik ben meteen akkoord. Het wordt tijd voor een 

Nederlandse variant van de Frankfurter Schule, 'een niet zuiver academische organi- 5 

satie' voor kritisch-filosofisch onderzoek naar de 'agenda's der wetenschappen en 5 

maatschappij'. Jammer toch. dat deze persoonlijke voorkeur van Johan van Benthem . 

het niet haalde in het uiteindelijke rapport, De opvattingen, van De Dijn gingen ove

rigens geheel teloor in. het uiteindelijke advies: de continentale (c.q. Europese) filoso- ^ 

GO 

m fie waarvoor hij een lans breekt, is door Herman The Terminator en Johan The Leaver ^ 

geheel buiten beschouwing gelaten. Ik ga er daarbij vanuit dat Braakhuis als fatsoen- W 

lijk historicus niet meer heeft gedaan dan zijn eigen vakgebied veilig te stellen, en ^ 

beschouw dus Herman en Johan als de kern van de Bende van. de Zwarte Hand. n> 

Rest mij ten slotte duidelijk te maken wat de commissie door het negeren, van de r^ 

vier grote beschavingslessen allemaal, onzichtbaar heeft gemaakt. Het kost me weinig 

moeite om dat 'alkmaar aan te duiden als 'het hart van de filosofiebeoefening'. Ik ben 

hier niet bang voor grote woorden. Johan en Herman gebruiken voortdurend cle 

grootste en meest imponerende grote woorden die je maar kunt verzinnen: topon

derzoek, internationale erkenning et cetera, wat wil je nog meer? Welnu, mijn grote 

woorden klinken iets anders. 

Wie iets zinnigs wil zeggen over de toekomst van. de filosofie in Nederland, dient 

uit te gaan van. de meest neutrale definitie van filosofie: 'filosofie is dat wat filosofen 

doen''. Dat is in feite al een inperking, omdat filosofie meer is dan een professie, anders 

gezegd: elk mens is qualitate qua een filosoof maar/or the sake of convenience beperk ik me 

tot de professionele filosofie. Bovendien gold voor de auteurs van het rapport nog een 

tweede beperking: zij dienden iets te zeggen, over de toekomst van het filosofisch 

onderzoek Maar juist daar gaat het fout: zij perken dat filosofisch onderzoek in tot 

publicatie van artikelen in internationale (top)tijdschriften, lees: in Amerikaanse en 

Britse wetenschappelijke tijdschriften. Zij worden daarin door de tijdgeest krachtig 

gesteund: KNAW en NWO stimuleren een geleidelijke internationalisering van het 

Nederlandse wetenschappelijke onderzoek naar voorbeeld van de Angelsaksische aca

demische traditie, en een kwaliteitsbeoordeling van al het wetenschappelijk onder

zoek volgens de (internationale) criteria voor de beoordeling van natuurwetenschap

pelijk onderzoek. Er is natuurlijk niets tegen internationalisering, en. ook niet tegen 

duidelijke kwaliteitscriteria, er is wel het één en. ander in te brengen tegen kwaliteits

criteria die geen recht doen aan belangrijke stijlen en methoden, van filosofiebeoefe- 2 1 

ning die niet alleen of niet in het bijzonder gebruikmaken van de media waarop die 

kwaliteitscriteria van. toepassing zijn. Niet alleen, in de filosofie, maar in de geesteswe

tenschappen of humaniora in het algemeen is er veel verzet tegen, de rigide en eenzij- Krisi$ 2005 j 2 

dige beoordelingscriteria, die geen rekening houden met de eigen onderzoeksstijlen 

die in de humaniora gelden, waar boekpublicati.es en individuele onderzoeksstijlen 

veel belangrijker zijn. dan. in de natuur- en sociale wetenschappen, waar het weten

schappelijke tijdschrift alleenzaligmakend is. 
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Voor filosofie geldt daarnaast bovendien ook nog dat 'wat filosofen doen makke

lijker dan in andere wetenschappelijke disciplines de grenzen van de academie over

schrijden. Je kunt dat de intellectuele en publieke functies van de filosofie noemen: 

belangrijke filosofische auteurs als Richard Rorty, Martha Nussbaum, Charles Taylor, 

Gianni Vattimo, Peter Sloterdijk, Rudiger Safranski, Giorgio Agamben of Slavoj Zizek, 

en in Nederland bijvoorbeeld Ger Groot, Heleen. Dupuis, Paul. Cliteur, Dick Pels, 

Annemarie Mol. of Bankje Prins, maar ook één van de betrokkenen bij het rapport van 

de KNAW, Herman Philipse, zijn als filosoof niet alleen belangrijk omdat zij publiceren 

in internationale academische tijdschriften, maar ook of juist omdat zij op actieve 

wijze aanwezig zijn in publieke debatten, middels lezingen en debatten, maar ook. via 

doorwrochte en stilistisch hoogstaande publicaties. 'Wat filosofen doen' omvat kortom 

veel meer dan waar de auteurs van het rapport aandacht aan wensen te besteden. 

Simplificerend zou je drie manieren van fiiosofiebeoefening kunnen onderschei

den, althans wanneer we alleen kijken naar de filosofen die momenteel aan de univer

siteiten werkzaam zijn. Allereerst is er de fiiosofiebeoefening die vooral bestaat uit het 
bestuderen van de filosofische traditie en van de geschriften van enkele prominente 

dead white males, zoals dat in. cultural-studieskringen heet. Dat heet geschiedenis van de. 

filosofie en krijgt de nodige aandacht in de toekomstvisie van de KNAW-auteurs, ener

zijds omdat het zeker een cruciaal onderdeel, van de fiiosofiebeoefening is, anderzijds 

echter omdat veel 'filosofiegeschiedenis' nog het meest lijkt op traditionele geestes-
wetenschappelijke arbeid. We hebben het hier vooral over filologie, idee

engeschiedenis en soms ook haast theologische exegese. Daarnaast is er de filosofische 

stijl of methode van de conceptuele analyse, waar het voor alles draait om begripsverhel

dering. Hier valt filosofie al snel. samen met epistemologische zuivering en logische 

analyse en overheerst een belangstelling voor de technische en formele kanten van de 

taal, alsook een preoccupatie met technische, wetenschappelijke en kunstmatige 

talen. Dit type onderzoek heeft sterke stilistische verwantschap met natuurweten

schappelijke en wiskundige onderzoekstradities en kent juist door haar formalisti

sche en technische karakter van nature een internationaal idioom. Samen, met de filo

logische en exegetische traditie van de filosoftehistotici domineert deze analytische 

stijl van fiiosofiebeoefening de internationale agenda. De derde stijl van fiiosofiebeoe

fening heeft ook een naam, maar die is tevens een diskwalificatie: zij heet continentale 

filosofie, een term die door Angelsaksische analytici is verzonnen om alle filosofie te 

omschrijven die er niet in is geslaagd de oversteek naar de Engelstalige wereld te 

2 2 maken. Maar de continentale filosofie bestaat helemaal niet, anders dan als een. voor

oordeel van analytische filosofen. In Nederland is dat vooroordeel, decennialang 

instandgehouden door de dubieuze filosofische faam die hier werd toegeschreven aan 

Krisïs 2005 I 2 ^ e Z^C"1 eindeloos herhalende emigrant Frits Staal, die vanuit Berkeley zijn banvloeken, 

over duistere Europese filosofen richting Nederland bleef sturen, en door diens fans, 

zoals de zelf weinig succesvolle maar wel invloedrijke wetenschapsfilosoof Joop 

Doorman, de haast heilig verklaarde rationalistische essayist Rudy Kousbroek, en. ... 

Herman Philipse. 



De ergernis over de vooringenomenheid van. de analytische traditie in de filosofie 

ligt al jaren achter ons, eenvoudigweg omdat die traditie van binnenuit is uitgehold 

en gekritiseerd, dankzij filosofen als W. Quinc, Donald Davidson, Hilary Putnam, o 

Richard Rorty en anderen, terwijl het interessantere onderzoek naar de wetenschap- 2 

pen al jarenlang wordt verricht door niet-analytische auteurs zoals wetenschapssoci- 5 

oiogen, wetenschapshistorici en wetenschapsantropologen. Maar institutioneel . 

domineren de analytici, samen, met de filosofiehistorid, het filosofische klimaat nog 

steeds, en dat wordt weerspiegeld in de toon en de inzet van het KNAW-rapport. Dat Jf 
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is niet verrassend aangezien geformaliseerde en. kwantificeerbare kwaliteitscriteria ^ 

voor 'al het andere dat filosofen doen' eenvoudigweg ontbreken, ook omdat al die V 

"andere filosofen' zich nooit voor dergelijke criteria interesseerden. Wat deden, zij, de ^ 

'continentale filosofen , intussen? Een kleine opsomming: m 

~~ Zij verdiepten zich in de wereld van de alledaagse taal, de materiële cultuur en van n^ 

wat fenomenologen wel de 'directe ervaring', beter: de prediscursieve waarneming 

of ervaring, noemen. Een. werkelijkheidsdomein dat door wetenschappers liever 

wordt gemeden, maar dat voor kunstenaars of journalisten haast dagelijkse routi

ne is. Begripsverheldering en conceptuele analyse helpen hier weinig, hier is een 

historiserende en contextgevoelige, interpreterende houding vereist, met veel 

gevoel voor het ambigue en contingente karakter van beelden en begrippen. 

Begrippen fungeren hier niet als schakels in een abstracte redenering, maar als 

taaldaden in een contingente en discontinue praktijk waarin naast talige uitspra

ken ook fysieke handelingen, en materiële omstandigheden een actieve rol. spelen. 

In Nederland is op dit gebied een substantiële onderzoekstraditie opgebouwd, die 

in het KNA W-rapport totaal genegeerd wordt. 

- Zij bedreven wat Ian Hacking historical ontology en Michel Foucault een ontologie van 

het heden noemde. Deze filosofische onderzoekspraktijk is vooral omstreden omdat 

zij wantrouwig staat tegenover de veronderstelde zuiverheid van wetenschappe

lijke kennis. Zij leest wetenschap als een vorm van politiek, met alle bijkomende 

nadelen als vooroordelen, ideologie, macht en machtsmisbruik, groepsvorming, 

in- en uitsluiting enzovoorts. Zij wapent bovendien de wetenschappelijke leek 

tegen de etiketten die wetenschappers hem opplakken. Zoals Foucault zelf al aan

gaf: zijn werk was vooral bedoeld om mensen te wapenen tegen, pogingen, hen rol

len, identiteiten of functies op te dringen. In de huidige samenleving zijn het 

vooral de wetenschappen die beschikken over de definitiemacht om. individuen 

'hun plaats te wijzen'. Dat is geen reclame voor de wetenschap. Schrijvers van rap- 2 ^ 

porten over de toekomst van het filosofisch onderzoek lopen dan ook niet meteen 

weg met dit type filosofisch onderzoek. Het wordt echter wel degelijk verricht in 

Nederland, en ook met succes. Krisis 2005 1 2 
- Naast fenomenologisch, empirisch-filosofisch en historisch-ontologisch onder

zoek is er ten slotte ook zoiets als een interventionistische filosofische praktijk. 

Filosofen die actief als jilosoqf deelnemen aan het publieke debat. Meer nog dan het 

geval is in de bovengenoemde filosofische praktijken speelt hier de 'eigen taai' een 



prominente rol Filosofische interventies in debatten over integratie, euthanasie of 

nationale identiteit zijn natuurlijk alleen relevant als ze de taal. hanteren die in die 

debatten gehanteerd wordt. Dat is geen sinecure, Stijl en idioom spelen een. hoofd

rol in deze debatten, naast argumentatie en conceptuele helderheid. Hier maakt 

de filosoof zich waar als intellectueel, niet als de aloude, pedagogische alles we ter (die 

nog doorklinkt in de analytische variant van de arrogante begripsverhclderaar), 

maar als de wantrouwige en kritische nietsweter, die niet wil opvoeden maar die 

zich vooral zelf staande wil houden ten overstaan, van het bombardement van 

inzichten en kennis dat hem van de kant van de wetenschappen treft. Of van. de 

kant van de dominante politiek of cultuur. Hier is de filosoof vooral kritisch consu

ment van politiek, wetenschap en cultuur. 

De auteurs van de toekomstverkenning zwijgen, in alle talen over deze stijlen van filo-

sofiebeoefening. Dat is eigenlijk erger dan een afwijzing van dit soort filosofie. Het 

was blijkbaar zelfs niet eens nodig om melding te maken van een lullig reservaat van 

eigenlijk, overbodige idioten die nog wat goochelen met onwetenschappelijke noties 

of met obscure filosofen uit landen waar men alleen maar 'bar-bar' (geen Engels of 

wiskundigs) spreekt. Heidegger overdreef misschien toen hij stelde dat je filosofie 

alleen in het Grieks of Duits kon bedrijven, maar hij was daarin niet minder racistisch 

of etnocentrisch dan de hedendaagse academische lobby voor 'internationalisering'. 

De meest pijnlijke kant van die lobby is haar volgzaamheid, haar angst om. af te wij

ken, haar akelige gehoorzaamheid aan degenen die momenteel over de definitiemacht 

beschikken, die kunnen zeggen: 'dat is filosofie en dat is het niet'. Als er ook maar een 

splinter aan originaliteit, nukkigheid of scepsis aanwezig was geweest in het KNAW-

rapport - dan was het het waard geweest er een serieuze discussie aan te wijden. Dat 

alles ontbreekt echter, en wordt vervangen door zelfingenomenheid, vooroordelen, 

onbewuste machtswellust, gebrek aan feitelijke kennis, conventionalisme en uitein

delijk ook door ... domheid. Dat alles tezamen genomen betekent niet zozeer voor de 

auteurs als wel voor de KNAW een vernietigend oordeel: dat de KNAW dit rapport 

heeft laten passeren, is niet minder dan een schande.. De Nederlandse wetenschappe

lijke gemeenschap, in het bijzonder die van de wijsbegeerte, is gtschonden door de 

publicatie van deze hopeloos bevooroordeelde en ook achterlijke tekst van auteurs die 

zich. geen moment hebben bezonnen op de taak die hen was opgedragen. 
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