
"Het liefst zou ik het nooit meer over deze 
onderwerpen willen hebben..." 

Een gesprek met Richard Rorty 

Jan Flameling 

Op 29 mei 1987 spraken Irene Klaver, Pieter Pekelharing en ik op het 'Wissen-
schaftskolleg' te Berlijn met Richard Rorty. (1) 

Kunt u onze lezers nog eenmaal vertellen wat u onder filosofie verstaat? 

Ik denk niet dat er vroeger iets bestond wat 'filosofie' heette dat nu veranderd zou 
moeten of kunnen worden. 'Filosofie' is niet de naam van een natuurlijke soort. Er 
bestaat veeleer een beperkte en een brede betekenis van het woord 'filosofie'. Fi
losofie, ruim opgevat, is zoiets als 'theoretiseren in intellectuele kring'. Filosofie, 
strikt opgevat, is een project, dat ernaar streeft een superwetenschap te zijn. Het 
lijkt mij dat het project van filosofie als superwetenschap gewoon geleidelijk zou 
kunnen verdwijnen zonder dat het verder veel verschil maakt. Er zou nog genoeg 
over blijven wat wij redelijkerwijze filosofie zouden kunnen noemen, maar wat 
niet zulke eigenaardige identiteitscriteria zou hebben als vroeger bij de professio
nele, beperkte opvatting van filosofie het geval was. 

Zou u voorbeelden kunnen geven? 

Neem bijvoorbeeld Nietzsche. Voordat Heidegger over hem schreef, maakte 
Nietzsche geen deel uit van de filosofische traditie. Als men een lijst van de grote 
filosofen maakte zou men Nietzsche niet op deze lijst hebben gezet Hij speelde 
wehswaar een rol in de geschiedenis van de Duitse literatuur, maar men dacht niet 
aan een lijst: Descartes-Locke-Kant-Hegel-Marx-Nietzsche-Heidegger, enz. Ik 
denk niet dat men voor Heidegger Nietzsche als iemand beschouwde over wie fi
losofen doorgaans colleges hielden of boeken schreven. Nu wel, omdat het Heid
egger is gelukt de traditie zodanig te herzien dat Nietzsche erin werd opgenomen. 
Technisch gezien was Nietzsche ook geen filosoof. Tegenwoordig zijn er een he
leboel boeken die worden geschreven door mensen die, technisch gezien, geen fi
losofen zijn maar het wel net zo goed hadden kunnen zijn - zoals Daniel Bell of 

1 Het gesprek maakte deel uit van mijn 'research' voor 'Naar het strand? Een inleiding in het 
denken van Richard Rorty', dat binnenkort in de reeks 'Cahiers Wetenschapskritiek' 
verschijnt. 
Sinds het gesprek heeft Rorty de volgende twee boeken gepubliceerd: 
Solidaritat und Objektivitat. Dreiphilosophische Essays . Stuttgart 1988. 
Contingency, Irony and Solidarity. Cambridge 1989. 
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Michael Walzer. De vraag, wat filosofie eigenlijk is, wordt steeds minder interes
sant voor mij. De analytische filosofie beschouw ik als een poging van de filosofie 
een wetenschap te maken in de zin dat ze een discipline zou zijn die haar eigen ge
schiedenis niet hoeft te bestuderen en die een traditie van problemen heeft, in plaats 
van een canon van belangrijke filosofen. Dit is nog altijd het zelfbeeld van de filo
sofie als een academische discipline in een aantal landen. 

U wordt beschouwd als een 'bruggenbouwer' tussen de analytische filosofie en de 
continentale filosofie. Wat vindt u hiervan? 

Ik heb eigenlijk geen bezwaar tegen bruggenbouwen, behalve dat het soms op een 
nogal onhandige wijze wordt gedaan. Men stelt dat de filosofen in Frankrijk en 
Duitsland hun methoden, n.1. de hermeneutische, en wij onze eigen, de analy
tische, hebben, maar dat wij natuurlijk allemaal filosofen zijn en dezelfde proble
men bestuderen. Maar ik heb helemaal niet het gevoel dat wij dezelfde problemen 
bestuderen. Bovendien weet niemand wat analytische methoden zijn. Het gepraat 
over methoden heeft, mijns inziens, geen zin. Maar afgezien hiervan is bruggen
bouwen onschadelijk. Het is alleen belangrijk voor de analytische filosofen. Ik 
denk niet dat de Franse en Duitse filosofen vreselijk veel zouden missen als zij he
lemaal geen contact zouden hebben met de analytische filosofie. Zij zouden het 
werk van enkele goede denkers missen. Het zou zonde zijn als men niet met het 
werk van Rawls of Davidson zou hebben kennis gemaakt. Maar verder... Brug
genbouwen is alleen belangrijk voor mensen zoals ik, die toevallig in de analy
tische traditie werden opgevoed en belangstelling kregen voor andere discoursen. 
Maar veel van zulke mensen zijn er niet. 

Is er volgens u geen sprake van toenadering tussen beide tradities? 

Nee, ik geloof het niet. Vijftien jaar geleden, toen in Duitsland de jonge filosofen 
belangstelling toonden voor de analytische filosofie, had men de indruk dat vroeg 
of laat de Duitse filosofie beheerst zou worden door de analytische filosofie. Tien 
jaar geleden, toen men in Amerika in de nasleep van de 'zestiger jaren' Marx las en 
Hegel citeerde, had men de indfuk dat wij min of meer 'continentaal' zouden wor
den. Maar beide trends hebben zich niet doorgezet. In Duitsland lijkt mij geen 
sprake te zijn van een toenemende belangstelling voor de analytische filosofie. 
Binnen de analytische filosofie is met zekerheid sprake van vijandigheid ten op
zichte van de continentale filosofie, bijvoorbeeld ten opzichte van Nietzsche als een 
irrationalist en ten opzichte van Hegel als iemand die gewoon met filosofie op
hield, namelijk met datgene waar Kant mee bezig was. 

Maar binnen de continentale filosofie stelt men zich toch ook vijandig op ten 
opzicfite van Nietzsche? Denk aan de houding van Habermas. 

Ja, maar er is een belangrijk verschil. De analytische filosofen willen niet dat de 
filosofie wordt gehistoriseerd en zeker niet dat deze literair wordt Habermas heeft 
geen bezwaar tegen het historisme, maar hij verzet zich ertegen dat filosofie en li-
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teratuur op één hoop worden gegooid. De werkelijke scheidslijn ligt tussen de 
analytische filosofie enerzijds, en Habermas en Derrida anderzijds, niet tussen 
Habermas en Derrida. Habermas en Derrida hebben namelijk dezelfde boeken ge
lezen, zij hebben hetzelfde referentiekader. Zij mogen alleen eikaars manier van 
werken niet De analytische filosofen hebben niet hetzelfde referentiekader, willen 
het ook niet hebben. Zij willen zo blijven zoals ze zijn. Vergelijk Habermas' com
mentaar op Derrida maar eens met dat van Searle. Habermas' polemiek is respec
tabel en verstandig, hij weet waar hij het over heeft Searle, daarentegen, weet niet 
waarom Derrida zo bezig is. Habermas weet waarom, maar vindt dat Derrida niet 
zo bezig zou moeten zijn. 

En, wat is uw eigen standpunt in dit debat? 

In het debat tussen Habermas en Derrida sta ik aan Derrida's kant. Habermas stelt 
dat de filosofie zich onderscheidt van literatuur door het streven naar universaliteit 
- wat hij "der UmversalMtsanspruch" noemt. Ethiek wordt zo een kwestie van het 
zoeken naar non-contextuele menselijke universalia. Het zal mij een zorg zijn... 
Vreemd aan Habermas vind ik dat hij denkt dat het belangrijk is om over universa
lia te kunnen beschikken. Ik begrijp niet waarom het van belang zou kunnen zijn 
of het europese liberale denken van de 20e eeuw een provinciaal karakter heeft of 
representatief is voor iets dieperhggends. Het liberalisme is gewoon het beste waar 
de mensheid voorlopig mee op de proppen is gekomen. Als het op iets dieperhg
gends en universeels wijst: prima; zo niet: nou en? Belangrijk is toch of iemand 
een beter idee heeft dan de europese sociaaldemocratie en toch niet of aan de prin
cipes van de europese sociaaldemocratie grondslagen kunnen worden gegeven in 
universele communicatieve praktijken of iets dergelijks? Evenals Derrida, en vanuit 
hetzelfde heideggeriaanse uitgangspunt, neem ik het contextualistische standpunt 
in, dat vragen over a-historische universalia weinig zin hebben. Wat mij moeilijk
heden oplevert is dat Habermas op dit ogenblik verreweg de maatschappelijk meest 
bruikbare filosoof is, diegene met wie ik, politiek gezien, het meest sympathiseer. 
Maar hij denkt dat het wezenlijk is voor zijn politieke opvattingen dat zij deze 
quasi-transcendentale, universalistische grondslagen hebben en ik begrijp niet 
waarom men zich daarover druk zou moeten maken. 

Dient de filosoof volgens u een rol te spelen in de openbaarheid, in de politiek? 

Het lijkt mij geheel een kwestie van individueel talent. Sommige filosofen zijn 
politiek nutteloos, bijvoorbeeld Nietzsche. Of Wittgenstein. Hij had geen flauw 
benul van politiek. Hij had er geen talent voor. Hij was een belangrijk filosoof, 
maar het is belachelijk te wijzen op het politieke nut van zijn opvattingen. Er zijn 
een heleboel filosofen, net zoals er genoeg schrijvers zijn, zonder politieke bete
kenis. Als je de boeken die onder 'filosofie' vallen indeelt, vind je één hele reeks 
waarin de politiek geen rol speelt en een andere reeks vol belangrijke politieke 
denkbeelden. Neem bijvoorbeeld Frege, Wittgensteins "Tractatus", Carnaps 
"Meaning and necessity", Kripkes "Naming and necessity". Deze boeken zouden, 
bij mijn weten, geschreven kunnen zijn tijdens het romeinse rijk of In het oude 
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China, Bij de tweede verzameling filosofische teksten - bijvoorbeeld de boeken 
van Mill, Dewey, Rawls - moetje iets weten over hun politieke situatie om te 
weten waarover zij het hebben. 

Toch wordt er wel beweerd dat Nietzsche van invloed is geweest op de politieke 
opvattingen van schrijvers en filosofen zoals bijvoorbeeld Heidegger. 

Ja, hierover verschillen Habermas en ik van mening. Ik neig ertoe Nietzsche te 
zien als iemand die gelezen en bewonderd werd door mensen die vervolgens po
litieke uitspraken deden. Het lijkt mij kenmerkend dat hun politieke uitspraken 
naïef, dom en zonder enige betekenis waren. Heidegger lijkt mij het beste voor
beeld van iemand die zichzelf als een groot filosoof beschouwde - wat hij inder
daad ook was - en van mening was dat het werk van grote filosofen ook politieke 
relevantie moest bezitten. Hij dacht dat zijn werk en het werk van Nietzsche poh
tiek relevant waren. Hij had ongelijk. Heidegger had geen flauw benul van poh
tiek, Nietzsche ook niet Mensen zoals C.P. Snow trachtten de 'literaire cultuur' af 
te schilderen als gevaarlijk vanwege de bewondering voor Nietzsche. Dit lijkt mij 
gewoon een vergissing. Door de Duitse, Franse, Engelse en Amerikaanse filosofie 
en lliteratuur loopt een "private-public split" (2), dat wü zeggen zowel in de litera
tuur als in de filosofie bestaat een traditie waarin gestreefd wordt naar 'persoonlij
ke spirituele volmaaktheid' en een traditie waarin sociaal-politieke bezorgdheid 
centraal staat. Er zijn daarnaast ook mensen die af en toe uit effectbejag iets hebben 
willen zeggen, zoals Shaw over Mussolini of Sartre over Stalin. Dit lijkt mij echter 
geen intellectuele traditie te vormen. Kortom, ik vind dat Snow (en Habermas) de 
literaire traditie er ten onrechte van verdenken automatisch pohtiek rechts te zijn. 

Maar bestaat er dan geen enkel verband tussen theoretische uitgangspunten en 
politieke standpunten? 

Jazeker. Ik beweer dat mijn deweyaans, anti-universalistisch, pragmatisch 'expe-
rimentalisme', waar Habermas een hekel aan heeft, op den duur nuttiger voor Ha
bermas' doeleinden, n.1. concrete sociaaldemocratische politiek, zou kunnen zijn 
dan het soort kantianisme dat Habermas zelf ontwikkelt. Dit is voor mij echter een 
discussie tussen liberalen over taktiek. Ik meen dat de politiek op de eerste plaats 
komt: als je een bepaald pohtiek standpunt hebt zul je je filosofie, je gedichten of je 
romans rond je politieke hoop en doeleinden vormgeven. Habermas, daarentegen, 
gelooft dat de filosofie alles bepalend is. Hij denkt datje eerst je filosofische uit
gangspunt hebt en dat die je dan in een bepaalde politieke richting duwt Ik zie dat 
anders. Ik denk dat de verbinding tussen een bepaald politiek standpunt en een he

in 'Contingency, Irony and Solidarity' schrijft Rorty: 
"Metaphysicians like Plato and Marx (...) both hoped that the private-public split, the dis
tinction between duty to self and duty to others could be overcome. (...) On my account of 
ironist culture, such opposites can be combined in a life but not synthesized in a theory. We 
schould stop looking for a successor to Marxism, for a theory which fuses decency and 
sublimity. (...) We should stop trying to combine self-creation and politics, especially if we are 
liberals." (biz. 120, mijn cursivering) 
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paald filosofisch uitgangspunt eerder een willekeurig karakter heeft Nemen we 
bijvoorbeeld Bertrand Russell, Habermas en Derrida. Hoewel hun filosofische 
denkbeelden met elkaar in strijd zijn, zouden zij onder dezelfde politieke omstan
digheden precies dezelfde politieke reacties tonen en zich bij dezelfde politieke be
wegingen aansluiten. 'Links' heeft echter van het marxisme de ongelukkige ge
woonte overgenomen om politieke handelingen, bewegingen en situaties te paren 
aan filosofische theorieën. Ik denk dat dat niet werkt. De relatie tussen beide is niet 
hecht genoeg. 

Hebben filosofische theorieën dan helemaal geen invloed op de politiek? 

Jawel, maar dan denk ik aan een proces dat een eeuw of twee duurt zoals bijvoor
beeld het geval was bij de denkbeelden van Newton. De "new science" had poli
tieke implicaties, omdat het de wereld langzamerhand ontgoddelijkte. Hierdoor 
werden de kerken minder belangrijk in de europese politiek. Eén van de oorzaken 
hiervoor was dat Newton een eeuw tevoren de wereld mechaniseerde. Veronder
stel nu eens dat mensen op dezelfde wijze pragmatisch worden in hun omgang met 
waarheid en rationaliteit - het soort begrippen waarvan Habermas juist meent dat 
wij er niet pragmatisch mee om moeten springen. Mijn intuïtie zegt me dat liberale 
politiek hierdoor op den duur makkelijker wordt 

Wat is uw reactie op de kritiek van (o.a.) Bernstein en West (3) dat u in uw werk 
geen kritiek levert op sociale praktijken? 

Mijn antwoord luidt: ik weet niets bijzonder origineels te vertellen over sociale 
praktijken. Ik verzet mij tegen dezelfde zaken als Habermas, Bernstein en West 
Dat doet toch iedereen? Maar zij willen dat de filosofie sociale praktijken onder
mijnt of vernietigt. Het lijkt mij echter dat in een democratie de kritiek op maat
schappelijke praktijken gewoonlijk een utopisch (in plaats van filosofisch) karakter 
heeft Iemand schrijft: "Wij zouden deze alternatieve praktijk kunnen opbouwen", 
of, "Waarom regelen we niet alles anders?". Deze vorm van 'utopisch schrijven' 
hjkt mij echter niet iets waar filosofen nou echt verstand van hebben. Habermas en 
Dewey doen iets anders. Habermas volgt de concrete politieke ontwikkelingen op 
de voet en levert kritiek op schurken. Telkens wanneer er in Duitsland een weder
opleving van rechtse krachten is, zegt Habermas ons wat er aan de hand is. Tel
kens wanneer er in Amerika in de twintiger en dertiger jaren schrijnend onrecht 

Zie Richard Bernstein, Philosophical profiles. Oxford 1986, pp. 21-58; Richard Bernstein, 
'One step forward, two steps backwards: Richard Rorty on liberal democracy and philosophy' 
in: Political Theory 15.1987, pp. 538-563. Bernstein omschrijft Rorty's recente werk als "an 
ideological apologia for an old fashioned version of cold war liberalism dressed up in fashion
able 'postmodern' discourse". 
Cornel West, The politics of american neo-pragmatism' in: John Rajchman/Cornel West 
(eds.), Post-analytic philosophy. New York 1985, pp. 259-275. 
Ook: Rebecca Comay, 'Interrupting the conversation: notes on Rorty* in: Telos 69. 1986, pp. 
119-132 en Nancy Fraser, 'Solidarity or singularity? Richard Rorty between romanticism and 
technocracy' in: Praxis International 8. 1987, pp. 257-273. 
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geschiedde, schreef Dewey er een artikel over. Maar de artikelen die Dewey 
schreef hadden ook door zestig andere personen kunnen worden geschreven - en 
werden in feite ook door sociologen, schrijvers en journalisten geschreven. Ik be
nijd Dewey en habermas om hun vermogen tegelijkertijd filosofie en journalistiek 
te bedrijven. Maar ik beschouw hun krantenartikelen niet als de 'vrachten' van hun 
filosofie. 

Toch vraag ik me af of het verschil tussen u en Habermas niet verder gaat. Zou 
Habermas ook, zoals u, bereid zijn "to celebrate bourgeois capitalist society as the 
best polity actualized so far"? (4) 

Ik weet niet zeker of hij inderdaad daartoe bereid is. Maar veel van hetgeen hij 
schrijft komt er in feite op neer dat hij zegt, dat het kapitalistische Westen tenmin
ste een moderne constitutionele staatsinrichting heeft voortgebracht, en dat de te
kortkomingen van 'het feitelijk existerende socialisme' toe te schrijven vallen aan 
een roekeloze geringschatting van constitutionele politiek. Gezien de aard van het 
historisch relaas dat Habermas, dewey en ik zouden geven van hetgeen goed en 
slecht is in de kapitalistische maatschappij, betwijfel ik of er werkelijk interessante 
verschillen tussen ons bestaan. (5) Eén verschil, wellicht, is dat hij in sommige 
passages suggereert dat er met het hele idee van de kapitalistische maatschappij als 
sociale verzorgingsstaat iets fundamenteel en stractureel mis is. Daar ben ik niet zo 
zeker van, vooral omdat ik niemand ken die een beter idee heeft Maar wat de con
crete gevallen betreft ben ik het altijd met Habermas eens. 

Bestaan er volgens u politiek gezien overeenkomsten tussen Nietzsche, Heidegger 
en Foucault? 

Ja. ik denk het wel. Heidegger en Nietzsche hebben, mijns inziens, nooit een 
beeld gegeven van een politieke toekomst. Zij wensten allebei iets wat volslagen 
verschilde van hetgeen zij om zich heen zagen. Evenmin als bij Nietzsche en 
Heidegger kan ik mij voorstellen hoe Foucaults alternatief eruit moet zien. Dat lijkt 
mij de belangrijkste overeenkomst tussen hen. Terwijl liberalen zeggen: "Het zou 
niet zo hoeven te zijn, het zou er ook zo uit kunnen zien", vertellen Heidegger 
noch Foucault ooit hoe het anders zou kunnen zijn. Zij volgen de weg van de ont
kenning en zeggen: "Stel je een maatschappij voor die niet wordt beheerst door de 
technologie of die uit louter machtsstructuren bestaat". Maar allebei zeggen ze dit 
nadat ze eerst zestien redenen hebben gegeven waarom je je dit niet kunt voorstel
len. Zij vertellen op schitterende wijze hoe de zaken in elkaar zitten, hoe het voor
stellingsvermogen van het westen gevangen zit in dit épistème, respectievelijk in 
dit stadium van de geschiedenis van het Zijn, en plotseling zeggen ze: "Maar mor
gen komt misschien Hider of het anarchisme en wordt alles anders". Foucaults 
zogenaamd anarchisme en Heideggers nazisme lijken mij even leeg. Beide ver-

4 Richard Rorty, Consequences of pragmatism. Essays 1972-1980. Minneapolis 1982, p. 210. 
5 Zie: Richard Rorty, Thugs and theorists: a reply to Bernstein' in: Political Theory 15.1987, 

pp. 564-580. 
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wachtten van Hider, respectievelijk van het anarchisme, niets concreets, behalve 
dan dat alles volkomen anders zou worden. Een verdienste van Nietzsche is dat 
hij, afgezien van enkele terloopse opmerkingen, nooit echt over politiek heeft ge
schreven. Foucault wel, en Heidegger, die van de politiek totaal geen verstand 
had, helaas ook... (6) 

Het belangrijkste verschil tussen Heidegger, Foucault en uzelf is dus... 

...dat Foucault en Heidegger beschrijven hoe de liberale vertechnologiseerde ver-
zorgingsmaatsehappij werkt en van mening zijn dat er iets fundamenteel verkeerd 
is, terwijl ik deze maatschappijvorm, gegeven de alternatieven, als de beste tot nu 
toe beschouw. Begrijp me goed. Ik acht Foucaults werk bijzonder nuttig omdat hij 
ons een nieuwe terminologie heeft gegeven om te beschrijven wat er gaande is. 
Een generatie van intellectuelen die Foucault heeft gelezen kan zich de maatschap
pij, en haar eigen rol daarin, niet meer voorstellen zoals voordien gebruikelijk was. 
Ik meen echter dat Foucault geen concrete voorstellen deed en deze zelfs wan
trouwde. Wat dat betreft lijkt mij Foucault, zoals Habermas het uitdrukt, dubbel
zinnig. Enerzijds zegt hij dat elke voorstelbare maatschappij haar machtsstructuur 
in de lichamen van hulpelozen prent, anderzijds zegt hij dat het plezierig zou zijn 
een maatschappij te hebben waar dit niet het geval is. De helft van de tijd denk je 
dat hij een transcendentale voorwaarde voor elke mogelijke georganiseerde maat
schappij beschrijft, de rest van de tijd denk je dat hij kritiek levert op de heden
daagse maatschappij. De vermoed dat hij eigenlijk wilde zeggen: "De kan mij niets 
voorstellen wat niet in deze pessimistische termen beschreven kan worden maar 
misschien zal dat iemand eens wel lukken". Foucault suggereert dat wij, opgevoed 
met het marxisme, al weten welk alternatief wij wensen. Hij suggereert het echter 
alleen, hij zegt het niet en als je hem onder druk zou zetten zou hij het ontkennen. 
Hieraan ergert Habermas zich. Habermas bekritiseert terecht dat Foucault de 
marxistische retoriek behoudt, terwijl hij officieel afstand van het marxisme heeft 
gedaan. Habermas stelt terecht datje zo nu en dan de indruk krijgt dat Foucault wil 
suggereren dat de stem van de onderdrukten bestaat en dat hij, Foucault, voor hen 
zal spreken. Maar ik geloof niet dat er zo'n taal bestaat, en dat Foucault deze 
spreekt Natuurlijk staat hij aan de kant van de onderdrukten, daar staat toch 
iedereen? 

U zelf hebt de Franse filosofen, ook Foucault, een gebrek aan identificatie met de 
gemeenschap verweten. 

Ja. Als je je wilt bezighouden met politiek en maatschappijkritiek, kun je dat niet 
doen vanuit het geheimzinnige 'marsmannetjesperspectief van Foucault. Had 
Foucault maar één keer in zijn leven gewoon gesproken als een normale burger 
van Frankrijk in plaats van zo'n zonderlinge parijse intellectueel die alle banden 
met de burgerlijke maatschappij heeft verbroken. Achteraf gezien is mijn kritiek 

Zie: Richard Rorty, Taking philosophy seriously' in: 77?© New Republic. 11.4.1988, pp. 31-34, 
voor zijn recensie van Victor Farias' "Heidegger et Ie nazisme". 
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echter niet geheel terecht Het nut van zijn werk op de lange termijn is namelijk niet 
afhankelijk van de mate waarin hij zich met de gemeenschap identificeert, maar 
juist van zijn bekwaamheid als ironisch beschrijver van onze maatschappij. Het is 
belangrijk voor een maatschappij dat er mensen zijn zoals Foucault die een stap 
achteruit doen en zeggen: "Kijk eens op een andere manier naar je eigen gemeen
schap". Het is echter nog belangrijker dat er mensen met verbeeldingskracht zijn 
die zich alternatieve organisatievormen kunnen voorstellen. 

Er zijn dus meerdere bijdragen die een intellectueel kan leveren aan het streven naar 
solidariteit? 

Ja. Habermas' antwoord luidt ruwweg: het is de taak van intellectuelen om de ge
meenschappelijke elementen te vinden die alle mensen met elkaar verenigen. Hij 
mag Foucault niet omdat deze meent dat die er niet zijn. Ik denk dat Foucault gelijk 
heeft. Maar het lijkt mij dat intellectuelen heel wat kunnen doen. Eenvoudigweg 
door gedetailleerde verhalen te vertellen over de zwarten, de homoseksuelen, de 
vrouwen, enz. op een manier die een beroep doet op het moreel besef, de gevoe
lens en hartstochten, van de heersende elite. Dat werkt Natuurlijk niet altijd, maar 
af en toe verandert er iets en kunnen intellectuelen zich gelukwensen omdat zij iets 
nuttigs hebben gedaan. Habermas beschouwt dit echter als 'literatuur' en niet als 
kritiek. Dewey, daarentegen, meende inderdaad in dezelfde branche bezig te zijn 
als de 'muck-raking' journalist, die verhalen vertelt over het leven van de armen. 
Habermas meent dat het belangrijkste verschil tussen filosofen en schrijvers erop 
neerkomt dat de één over kennis beschikt en de ander niet, terwijl het mijns inziens 
slechts een kwestie is van welk werktuig het meest geschikt is voor welk doelein
de. Voor sommige doeleinden is het rangschikken van theoretische categorieën het 
meest geschikt, voor andere doeleinden het leveren van "thick redescriptions". Je 
gebruikt wat werkt Hierin is Habermas duidelijk niet zo pragmatisch. Maar stel je 
voor dat Foucault geen filosoof van beroep was geweest, maar gewoon verhalen 
had geschreven over inrichtingen, gevangenissen, enz. Mijn indruk is dat het 
maatschappelijke nut van zijn werk hetzelfde zou zijn geweest Maar als je daar 
dan bijvoorbeeld "L'Archeologie du Savoir" aan toevoegt dan lijkt zijn werk op 
een theorie a la Habermas over het wezen van de taal, over communicatie, of over 
de maatschappij. Dat gedeelte van Foucaults werk vormt een werktuig waarvan ik 
niet weet wat ik ermee moet doen. Desalniettemin is Foucault ook als filosoof voor 
ons filosofen zeer interessant, vooral vanwege de briljante wijze waarop hij met 
Nietzsche omspringt Het is niet meer mogelijk Nietzsche te lezen zonder aan 
Foucaults werk over Nietzsche herinnerd te worden. Maar dit is alleen interessant 
voor mensen met een bijzondere smaak, voor theoretici die streven naar persoon
lijke volmaaktheid, en niet van enig maatschappelijk nut 

Welke filosofen of welke boeken leest u op het ogenblik het liefst? 

Ik lees momenteel een heel gemengde verzameling van boeken. Ik volg geen be
paalde richting of stroming, ik lees eigenlijk van alles. Hoe ouder ik word des te 
meer lijkt het alsof de boeken die belangrijk voor mij zijn, dat wil zeggen de boe-
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ken die veranderen waar ik over nadenk of schrijf, niet noodzakeHjkerwijze ge
schreven zijn door belangrijke filosofen maar eerder boeken zijn die ik toevallig op 
het juiste ogenblik lees. Wat de moderne filosofie betreft geniet ik het meest van 
Davidson en Derrida. Maar er zijn op het ogenblik geen echte reuzen zoals Heid
egger en Wittgenstein, die, mijns inziens, een veel radicalere verbeeldingskracht 
bezaten dan de filosofen nu. Overigens vond ik Habermas' "Der philosophlsche 
Diskurs der Moderne" een schitterend boek. (7) 

Hoe zou u eigenlijk uw eigen werk omschrijven? 

Ik geloof niet dat ik ooit een origineel idee heb gehad. Mijn werk bestaat hoofd
zakelijk uit het naast elkaar zetten van het werk van anderen mensen. Ik neem 
bijvoorbeeld het werk van Davidson en Heidegger en toon, zo duidelijk mogelijk, 
onderlinge verbanden, maar dat is iets anders dan nieuwe Ideeën hebben. Ik neem 
verschillende zaken die actueel zijn in de filosofie en in de literatuur, en maak er 
een verhaal met een liberale boodschap van. Ik vertel hoe de zaken eruit zien vanuit 
een liberaal, politiek gezichtspunt 

Over welke kritiek op uw opvattingen maakt u zich het meeste zorgen? 

De geloof over de kritiek die een heleboel mensen hebben dat ik estheticistisch be
zig ben, idiosyncratische neigingen heb en te snel bereid ben sociale verantwoor
delijkheid te privatiseren. Het meeste wat ik de laatste tijd heb geschreven is een 
verdediging tegen deze beschuldigingen. Dus ik denk dat ik mij daar het meeste 
zorgen over maak. 

Tot slot, hoe zien uw toekomstplannen eruit? 

Tja, om de waarheid te zeggen, ik heb de indruk dat ik de laatste jaren in herhaling 
val en dat ik van onderwerp dien te veranderen en over iets anders moet gaan 
schrijven. Dus ben ik van plan na Contingency, Irony and Solidarity nog twee 
delen verzameld werk uit te geven. (8) Daarna wens ik nooit meer over deze on
derwerpen te hoeven schrijven en wil ik proberen een historische studie over 
Dewey te schrijven. Om autobiografische redenen zou ik graag de culturele en 
intellectuele ontwikkelingen in Amerika gedurende deze eeuw beter willen begrij
pen, bijvoorbeeld wat het Amerikaanse liberalisme eigenlijk betekende. Toevallig 
bestaat er, voor zover ik weet, geen grondige biografie van Dewey. Dus lijkt het 
mij een goede gelegenheid om over Dewey te schrijven in de trant van 'Het denken 
van John Dewey en de invloed daarvan op de Amerikaanse intellectuele traditie'. 
Het zou een voorbeeld moeten zijn van intellectual history', geen filosofisch 
werk. Ik weet niet of het lukt In feite betekent het dat ik van vakgebied verander. 
Maar het lijkt mij een prettig project, het geeft mij in ieder geval de kans over iets 

7 Zie: Richard Rorty,' Posties' in: London Review of Books. 3.9.1987, voor zijn recensie van 
Jürgen Habermas' "Der Philosophische Diskurs der Moderne". 

8 De twee delen van zijn verzameld werk hebben voorlopig als titel 'Objectivity, Truth and 
Relativism' en 'Essays on Heidegger and others'. 
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nieuws te schrijven. 

Overigens, misschien mag ik nog van de gelegenheid gebruik maken om iets te 
zeggen over de intellectuele en culturele boycot van Zuid-Afrika. De heb gehoord 
dat Nederland zuid-afrikaanse geleerden geen toestemming geeft wetenschappelij
ke congressen in Nederland te bezoeken. Naar mijn mening Is dit één van de dom
ste manieren om racisme te bestrijden. 
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