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Op mijn priv6-geschiedenis van de filosofie (Krisis 38) heb ik twee soorten kritiek
gehad, systematische en historische. Frans van Peperstraten vindt dat ik ons vak in
de uitverkoop gooi en uitlever aan de wetenschap en de publieke opinie (Krisis
40). Ido Weyers retoucheert mijn schildering van de Nederlandse filosofie direct
na de tweede wereldoorlog (Krisis 41). Uit het optreden van mensen als Bnytendijk, R i e en J.H. v.d. Berg zou blijken dat de vervlochtenheid met de vakwetenschap toen groter was dan ik nu doe voorkomen.
Misschien heb ik inderdaad van de ingewikkelde betrekkingen tussen filosofie
en wetenschap een te simpel beeld opgehangen en te veel krediet gegeven aan alles
wat zich maar onder de term verwetenschappelijking aandient. Ik geef Van Peperstraten graag toe dat ik bij de verwetenschappelijkingvan de filosofie geen moment
aan al die 'kundes' gedacht heb, die tegenwoordig welig lieren op de universitaire
bodem. Filosofen hoeven natuurlijk niet aan de leiband te gaan, lopen van alle expemse en vooral ook schijn-expertise die hier de etalages siert.
Ook ben ik het met Van Peperstraten eens dat de metafoor van "het gebied
haar beperkingen kent. Enerzijds kun je met die metafoor recht doen aan het proces
van verwetenschappelijking dat kenmerkend is voor de geschiedenis van de universiteit van de laatste eeuwen. Steeds minder terreinen vallen immers onder de
bevoegdheid van de filosoof. Waarom zwijgt Van Peperstraten trouwens over dat
proces? Vindt hij het niet relevant? Anderzijds kan dergelijke beeldspraak gemakkelijk de gedachte doen post vatten, dat er nu dus van de filosofie niets meer over
is, een conclusie waar zowel Van Peperstraten als ik het niet mee eens zijn.
Het slot vanmijn stuk was sterker geweest, wanneer ik een onderscheid gemaakt hadtussen totaliteits-claims en generalistischevaardigheden. De eerste leiden op allerlei filosofische instituten nog steeds een meer of minder verborgen bestaan en belemmeren naar mijn mening de ontwikkeling van het vak. De tweede
hoeven helemaal niet met alomvattendepretenties gepaard te gaan. Integendeel,
zou ik zelfs zeggen. Naarmate een filosoof logisch en analytisch beter geschoold
is, zal hij gemakkelijker dit soort pretenties door kunnen prikken en ontmaskeren
als zijnde een laudatio temporisaai (een lofzang op het verleden).
De verwetenschappelijkingvan de filosofie stelt filosofen ten eerste in staat om
met allerlei vakwetenschappers in diverse onderzoeksprogramma's samen te werken. Van dat idee brengt ook Van Peperstraten mij niet af. Zeker, filosofen hebben
meer taken en lang niet alle filosofen hebben een haan aan een universiteit. Maar
dat hier heel wat terrein braak ligt, wie twijfelt daar eigenlijk aan? En waarom zon

samenwerkingmet andere vakwetenschappen uitverkoop moeten betekenen? De
kans dat de anorexie van de filosoof hierdoor flink opknapt, acht ik veel groter.
Ten tweede stelt die verwetenschappelijking de filosoof in staat om een schat
aan vaardigheden verder te ontwikkelen en te exploiteren die ik als generalistisch
betitel. Het betreft hier een even oude als waardevolle gedachte uit de analytische
filosofie. Juist omdat er van domein-beheer geen sprake meer is, kan aan de ontwikkeling hiervan alle aandacht worden gegeven: scholing in logica- en argumentatie-theorie, het ontwikkelen van retorische bekwaamheden (een in Nederland
onderontwikkeld gebied), het leren schrijven dat nog steeds te weinig aandacht
krijgt, enzovoort. Ook hier dus geen uitverkoop, zoals Van Peperstraten vreest,
maar eerder het verder ontwikkelen van een competentie die in een traditie van
tenminste milennia met vallen en opstaan is opgebouwd, in tegenstelling tot dat
nieuwerwetse, kortademige kunde-gedoe. Filosofen kunnen zo bovendien hun
wetenschaps-kritische faculteiten ontwikkelen, een kant die in mijn artikel onderbelicht bleef.
Roepen dat "problemen bespreekbaar moeten worden" en dat filosoferen "radicaal" moet zijn, zoals Van Peperstraten doet, helpt hier natuurlijk niet veel. Om
geloofwaardig te kunnen worden, moeten dergelijke "vlag-achtige" woorden eerst
wel even worden uitgelegd.
Ido Weyers maakt in zijn interessante stuk aannemelijk dat de armslag van de fenomenologie na de tweede wereldoorlog in Nederland veel groter is dan uit mijn
priv6-geschiedenis van de filosofie blijkt. Als excuus kan ik aanvoeren dat de beoefenaren ervan - mensen als Buytendijk, v.d. Berg en Konwei niet te vergeten vakwetenschappers waren die met behulp van de fenomenologie het onderzoeksterrein van de psychologie vernieuwden. Het betreft hier een symbiose tussen
psychologie en filosofie binnen een vakwetenschappelijk kader.
Daarmee is echter de kous niet af. Op basis van zijn bevindingen komt Weyers
tot de conclusie dat mijn codewoord niet klopt. Vervreemding van de vertrouwde
kaders, dat komt in de populariteit van de existentiefilosofie tot uitdrukking, beweer ik. Geen sprake van, zegt Weyers. Geborgenheid dat werd door de fenomenologen en existentiefilosofen nagestreefd. Zij beschouwden zich als volksopvoeders en gingen na de tweede wereldoorlog allerlei vormen van geestelijke ontwrichting te lijf of wat zij daar voor aanzagen. Hij heeft gelijk, en niet alleen met
betrekking tot de psychologen. Ook het "zelfbeeld van de meeste fenomenologische filosofen uit die tijd is met deze schets in overeenstemming. Ook zij zagen het
als hun taak nieuwe geestelijke waarden te ontwikkelen of liever: traditionele
waarden met behulp van existentialisme en fenomenologie weer op te poetsen. Ik
wijs in mijn stuk wel op de theologiserende receptie die de existentiefilosofie in
Nederland ten deel valt, maar verzuim daar consequenties uit te trekken met betrekking tot demaatschappelijke rol van een en ander.
Dank zij het stuk van Weyers valt er nog een andere conclusie te trekken: een
filosofische traditie kan door een bepaalde cultuur in dezelfde tijd op verschillende
manieren gerecipieerd worden. Terwijl de toonaangevende psychologen en filosofen. Van Peursen en Delfgaauw incluis, bestaande waaiden wensen te hemieuwen, is er een aantal schrijvers en jongere filosofen die net existentialismejuist

gebruiken om de afstand aan te geven die hen van die waarden scheidt. Termen als
volksopvoeding, geestelijke ontwrichting, aanpassing en integratie komen in hun
vocabulaire niet voor.
De laatste groep was in de minderheid en mijn stuk is geschreven vanuit de ervaringen van die groep. Wij lazen Same, en niet Marcel en Bollnow die we als
halfzacht beschouwden.
Tot slot: Van Peperstraten suggereert dat ik de filosofie wil uitleveren aan de publieke opinie en mij wil laten leiden door wat het grote publiek van mij verlangt.
Waarop baseert hij dat? Mijn stelling luidt alleen dat de filosofie niet langer een
esoterische wetenschap is, het privÃ©-bezi
van een aantal denkers die voor hun
orakeltaal nog betaald worden ook. Als men filosofie omschrijft als een vak dat
zich bezighoudt met talige praktijken dan is hetper definitie een publieke affaire,
of filosofen dat nu leuk vinden of niet. Wij hebben geen enkele vormvan kennis
meer in exclusief beheer. De geest is niet meer aangewezen op die superieure regie
van ons. Ik draai daarom het argument van Van Peperstraten om. Hij zegt: die toch
w radicale filosofie van mij loopt gevaar, als ik haar uitlever aan de agora. Ik stel:
naarmate hij er meer van overtuigd is zich buiten de agora op te kunnen houden,
zal de waan van de dag zich makkelijker van hem meester maken. (Ook wat dat
betreft kan het werk van Heidegger ons tot lering dienen.)

