Dit is geen programma
Over empirische filosofie

Annemane Moi

'Vraag me niet wie ik ben en vertel me niet dezelfde te blijven,
dat is een moraal die hoort bij de burgelijke staat, hij beheerst onze papieren.
Mogen wc ervan gevrijwaard blijven als we schrijven/
(Foucault 1.969, 28)
De

vraag

Je zou de empirie, de echte wereld, kunnen zetten tegenover de wijsheid die valt te
vergaren uit boeken, filosofische boeken. Dat is een klassieke trope in de filosofie.
Neem nu Descartes die, schrijvend Over de methode, vertelt op een goed moment te
zijn opgehouden met lezen om in plaats daarvan ervaringen op te doen van dingen
en mensen in de werkelijkheid.
Boekenwijsheid of ervaring, Aristoteles of het experiment. Ik zou wel eens een
goede geschiedenis willen lezen van deze tegenoverstelling en de vele gedaanten die
ze heeft aangenomen, liever, veel liever dat, dan haar te herhalen.
Er doen meer van zulke tegenstellingen de ronde die kans lopen in de tegenoverstelling empirie-filosofie mee te resoneren. De tegenstelling feiten-normen, bij voorbeeld. Empirie is dan het domein van de feitelijkheid; filosofie overstijgt de feiten,
neemt er afstand van, transcendeert ze, stelt er contrafacticiteiten tegenover en
spreekt normatieve oordelen uit. Waar deze termen gelden, wordt empirkchefilosofie al
vlug tot een manier om aan een onverminderd voortgezet streven naar transcendentie aandacht voor weliswaar banale, maar nu eenmaal onontkoombare feiten toe te
voegen.1 Dat is jammer. 'Feiten" binnenhalen in een van de laatste plekken in de academie waar het regime van de feitelijkheid niet heerst: dat kan niet de bedoeling
zijn. Als dat het effect van de term "empirischefilosofie"zou wezen, moesten we hem
gauw weer wegdoen.
Vroeger of later zal het wegdoen van deze term toch wel nodig zijn. Ais er geen beweging meer aan vastzit, ais ze niet langer als oxymoron weet te werken en haar
iichtverstorende effect verloren heeft. Als er een programma uit gegroeid is met een
kop en een staart en vaste onderdelen.2 Dan is de houdbaarheidsdatum van de term
verstreken. Maar zover zijn we nog niet.

Dit is de stelling: in alle filosofie zit empirie, in alle taal zit wereld en, omgekeerd,
woorden staan niet tegenover daden maar doen iets. Als de stelling klopt, is alk
filosofie immanent, of ze wil of niet. Transcenderen is onmogelijk Maar het maakt wel
verschil uit of we het één proberen of het ander. Of we ernaar blijven streven tegelij k
nergens te zijn en overal. - onder het besef dat dit een onbereikbaar ideaal is - of dat
we proberen gesitueerdheid serieus te nemen, Voor het eerste vak vast wel iets te
zeggen, maar dat mag iemand anders doen. Ik stel het laatste voor. Dan is dit de
vraag: wat kan het betekenen doordacht, doorleefd, doorwerkt, door en door, immanent - en toch.filosofie- te zijn?
Wat kan het betekenen particulariteiten niet langer te minimaliseren en bovendien nog te verbergen, ook, maar ze naar voren te halen en te bewerken? Hoe valt de
empirie in de filosofie te koesteren en te cultiveren? En wat te doen, wat met woorden te doen en wat met dingen?
Zo geformuleerd klinkt het haast als moest er nu uit het niets een programma in eikaar worden geknutseld. Een programma dat kaders en lijnen voor de toekomst uitzet om dit oude-nieuwe tijdschrift hoop te geven. Gelukkig is, hoe onontkoombaar
de retorische vorm van het onderzoeksvoorstel in de academie ook geworden is, iets
dergelij ks in dit geval niet nodig.
Empirische filosofie bestaat al Het is een activiteit die in tal van vormen en varianten al jarenlang wordt beoefend; bij voorbeeld door veel van degenen die als redacteur of auteur bij Voorheen Krisis en K&M' betrokken zijn, of zijn geweest. En
ook buiten de dijken, in de rest van de wereld, bestaat een netwerk van min of meer
uitgesproken empirisch filosofen. Er zitten dan ook heel wat empirisch- filosofische
publicaties en gesprekken in de bagage die het me mogelijk maakt deze tekst te
schrijven.3 Dat ik hier een traditie articuleer die al bestaat, een denkstijl uitschrijf
die collectiefis ontwikkeld, wil echter niet zeggen dat ik probeer alles en iedereen
recht te doen: wat u hieronder aantreft is mijn particuliere greep op het geheel Mijn
verhaal En ik gebruik hier met opzet Verhaal*, een zwak woord, geen dwingend.
Een woord dat suggereert dat er ook andere verhalen kunnen worden verteld, maar
dat is geen reden het sprookjesboek dicht te laten. Het houdt veeleer een belofte in
voor dit tijdschrift waarin die andere verhalen te lezen zullen zijn. Maar nu zijn we
hier.
luister.
Ingeschreven

beschrijvingen

In de loop der tijden zijn de wetenschappen afgescheiden van een traditie die door
dat alles heen 'filosofie1 bleef heten. De wetenschappen mochten de wereld kennen.
De filosofie restte andere taken, zoals het articuleren van de mogelijkheidsvoorwaarden voor dat kennen, of het zoeken naar rationele rechtvaardiging voor praktisch handelen. Het is deze taakverdeling die met de term., en in het project, 'empiri-
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sche filosofie' opnieuw aan het wankeien wordt gebracht. Iets laten wankelen, dat tegelijk centraal en verstrekkend is, daar zit veel aan vast. Empirische filosofie bedrijven, bestaat daarom, uit diverse componenten die elk een van de coördinaten van het
filosoferen
in beweging brengen. Deze tekst biedt daar een niet-limitatieve opsomming van. En begint bij het benadrukken van de onvermijdelijkheid van de vermenging van taal en wereld. In filosofische teksten zijn, gewild of ongewild, beschrijvingen van de wereld vervat. Tijdens de linguistic turn mocht het even lijken
alsof het de taal was waaruit we niet ontsnappen kunnen. Maar in alle taal zit werkelijkheid.
Filosofische teksten hebben dan ook een nader te bepalen 'empirische reikwijdtc\ Het hoort tot de gangbare discussietechnieken om te benadrukken dat het werk
van een opponent aan sommige stukken van de werkelijkheid wel en aan andere
geen recht doet. Een. voorbeeld. In politiek-fiiosofische debatten over rechtvaardigheid domineert het model van. de verdelende rechtvaardigheid. Daarin staat rechtvaardigheid gelijk met een evenwichtige verdeling van alle mogelijke goederen. Dit model
valt te verwijten dat het slechts een beperkt deel van de 'werkelijkheid van het
menszijn' in zich opneemt, namelijk, alleen het bezitter- en het consumentzijn. Wie
ook. andere modaliteiten van het menselijk bestaan in ogenschouw neemt, komt,
moet wel komen, zegt Iris Young, tot een ander begrip van rechtvaardigheid:
'Mensen zijn beslist bezitters en consumenten, en iedere opvatting over rechtvaardigheid moet rekening houden met het belang van het voorzien in materiële
behoeften, het leven in een aangename omgeving, en plezier ervaren. Maar mensen zijn ook doeners, actoren. Het toevoegen van dat beeld aan de theorie zet aan
tot het vervangen van het paradigma van de verdelende rechtvaardigheid."
(Young 1990,37)

De mogelijkheid actor te zijn, iets te doen, is geen 'goed" dat te verdelen valt. Ze
hangt af van het al dan niet bestaan van ruimte om ervaringen kenbaar maken, capaciteiten te benutten en te beslissen over het eigen leven. Die ruimte moet telkens
opnieuw, voor en door iedereen ontwikkeld worden. Wie wil kunnen zeggen dat het
'rechtvaardig' is als mensen daartoe de gelegenheid krijgen en 'onrechtvaardig" ais
hen die wordt onthouden, heeft dan ook een aangepast begrip van rechtvaardigheid
nodig. Young is er op uit een dergelijk breed begrip van rechtvaardigheid te ontwikkelen. Ik citeer haar met een ander doel: om te illustreren dat het binnenhalen van
nieuwe empirie oude paradigma's kan doen wankelen.
De werkelijkheid die in een filosofische tekst rondzingt, valt tot punt van aandacht
te verheffen. Dat biedt goede mogelijkheden-om ruimte te scheppen voorandere
wijzen van denken en doen. Maar het maakt ook een beter begrip van de tekst mogelijk. Wie Locke leest als schreef hij over 'bezit' in het algemeen, alle bezit, altijd, begrijpt beslist minder goed waar het in Two treatises ofgovernement om gaat, dan wie een-

maal oog heeft gekregen voor de specifieke kwestie die hier aan de orde is. Die betreft namelijk de vraag of Engelse heren (zoals Locke) grond mogen bezitten, in Amerika. Die Amerikaanse grond immers werd bewoond door indianen, die er wellicht
recht op zouden kunnen doen gelden, maar dat volgens Locke uiteindelijk niet echt
konden omdat ze de grond niet als bezit claimden, niet verdeelden en niet bewerkten. (Lemaire 19&6) Begrip sluit overigens het openen van nieuwe denkwegen niet
uit. De overtuiging van de betreffende indianen dat het bezitten van moeder aarde,
uit wie we geboren zijn en die ons voedt, even onzinnig is als het bezitten van menselijke moeders, kan wellicht achteraf alsnog, of opnieuw, tegen de lockiaanse bezitsdrang en het lockiaans begrip van 'bezit' worden uitgespeeld.
Ingeschreven empirie kan de vorm hebben van wat Lolle Nauta tot 'exemplansche situatie' heeft bestempeld. (Nauta 1990) Dan is er een sleutelsituatie die, eenmaal met zoveel woorden benoemd, de ogenschijnlijke ongerijmdheden in een
tekst plotseling op h u n plaats doet vallen. Ingeschreven empirie is dan ook iets anders dan de context waaruit een tekst voortkwam. Het gaat hier o m sporen van die
context die in de tekst, in het hart en in de motoriek ervan, aanwezig en werkzaam
zijn. Plato's teksten hadden een rijke context (van het klimaat van Griekenland tot
de oorlogen tussen haar steden) maar het is één element uit die context dat er als
'exemplarische situatie' in is ingeschreven, en wel de asymmetrische verhouding
tussen vrije burgers en aan hen ondergeschikte slaven. Die verhouding modelleert
de overige asymmetrieën die in Plato's werk ter sprake komen. De asymmetrie tussen soorten kennis, bij voorbeeld: ware kennis heeft betrekking op een object in zijn
volmaakte vorm en vertoont de kenmerken van de vrije burger die, zonder een aan
hem extern belang te dienen, alleen voor zichzelf spreekt, terwijl gebrekkige kennis
afhankelijk is van iets anders, buiten haar, net als een slaaf. (Swierstra 1998)
Niet alleen situaties zitten als empirie in teksten vervat. Ook dingen laten h u n
sporen na in de taal. Zo zingt er door de westerse filosofie een transitieve voorstelling van de verhouding tussen grootheden. Alsof de meeste grootheden gelijk houten dozen zijn: een grote doos kan een kleine bevatten, maar omgekeerd past de grote doos niet in de kleine. Er komt nogal wat in beweging als we niet langer vanuit
hout, maar vanuit stof gaan denken: stoffen zakken. Een blauwe zak past in een gele,
en omgekeerd past de gele zak ook in de blauwe. (Serres 1979)
Ook de taal waarin de filosofie zich haar eigen taken stelt, is, zelfs als die taken transcendent heten, immanente taal. Neem de zoektocht naar de mogelijkheidsvoorwaarden voor het kennen: die vertrekt vanuit een visueel idee over wat dit kennen behelst. Ze vertrekt vanuit de aanname dat zien - en niet horen, ruiken, proeven en
voelen - het cruciale waarnemende vermogen van de mens is. Het is bovendien niet
zomaar de blik die in de filosofie is ingeschreven, alsof dit een onbemiddelde instantie zijn zou. In de twintigste-eeuwse epistemologie figureert een representationeel
model van waarnemen. De blik ontvangt de buitenwereld: het oog vangt lichtstralen op die op het netvlies een plaatje nalaten. Deze voorstelling opent de cognitieve
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ruimte voor vragen als: wat is de relatie tussen de plaatjes op ons netvlies en de theorieën die we ontwikkelen? Waar komen conventies onze kennis binnen: tijdens de
waarneming of pas bij de articulatie ervan? En hoe vak er zinvol te communiceren
over de grenzen, van verschillende conventies heen?
Maar dit zijn niet langer de vanzelfsprekend zinvolle vragen op het moment dat
er in de biologie andere voorstellingen omtrent waarneming worden ontwikkeld. In
de jaren zeventig zijn enkele biologen de lichamelijke activiteit van het waarnemen
niet langer als 'representeren van" maar als 'interacteren met" de wereld gaan beschrijven. Het heeft verstrekkende gevolgen als die versie van 'de empirie van het
waarnemen' in de filosofische traditie wordt ingebracht. (Manturana en Varela 1987}
Behalve het oog zijn nu ook de andere zintuigen intrigerende schakels in. de activiteit van het kennen. Als 'kennen' interacterend verloopt, komen er bovendien niet
alleen de zintuigen aan te pas, maar 'kent' het immuunsysteem evengoed als het
neurologisch systeem. En wat te denken van de manier waarop onze lichamen ademend, etend, drinkend en overbodige-stoffen-afecheidend inde wereld zijn? De in onze filosofie ingebakken empirie herkennen is stap een. De volgende is haar te veranderen.
Uitgeschreven

beschrijvingen

Het is mogelijk de empirie-in-de-filosofie actief te bewerken. Om nieuwe, onverwachte empirie binnen te halen, of oude empirie op nieuwe plaatsen in te zetten.
Het is een manier van filosofie bedrijven. Een voorbeeld. Wie universele claims van
de medische ethiek wil lokalkeren kan erop wijzen dat de situaties waarop die ethiek
(tot voor kort?) betrekking had, alle dramatische beslksingen golden. Op dergelijke momenten staan artsen centraal, desnoods patiënten, maar verpleegkundigen niet. Wie
ook aan het werk van verpleegkundigen recht wil doen, heeft weinig aan een besiissingsgeoriënteerde ethiek (of die nu regelgeleid of vol van tragisch besef is), maar
doet er verstandiger aan over te gaan tot het uitwerken van zorgethieken. Wie bovendien ook artsen niet alleen wil volgen op de dramarische momenten waarin het
gaat om leven en dood, maar evengoed in hun alledaagse bemoeienis met mensen
met chronische ziekten, doet er goed aan zich te verdiepen in de fricties tussen (en
de verwevenheid van) professionele normen aangaande 'gezondheid" en de idealen
van alledag die het 'goede leven" betreffen. Wat immers betekent 'beter maken" als
genezing onbereikbaar is?4
Analoge kwesties spelen elders. De wetenschapsfilosofie richtte zich per traditie,
expliciet maar ook impliciet, primair op de fysica en andere vakken die natuurwetten zochten te formuleren. Ze liet vakken als anatomie, histologie, geologie en geografie ongemoeid. Maar wie vanuit dergelijke vakken aan het redeneren slaat,
komt, ook binnen een epistemologisch kader, tot andere antwoorden op de vraag
wat kennis en wetenschap is. De wetenschapstheorie heeft bovendien een forse verschuiving ondergaan toen ze zich, in plaats van, of naast, het bestuderen van de inW

houd van wetenschappelijke theorieën, ging richten op het werk van onderzoekers
in laboratoria en op congressen. Op dergelijke plaatsen bleek het informatiever wetenschap niet langer te begrijpen als een kwestie van het waarnemen van. passieve werkelijkheid. In het alledaagse bestaan van onderzoekers komt het aan op het praktisch (technisch, retorisch, sociaal) kunnen waarmaken van beweringen. Er verschuift
opnieuw van alles bij een verplaatsing van het laboratorium, gericht op het articuleren van wetenschappelijke kennis, naar ontwerpafdelingen, ziekenhuizen en andere
plaatsen waar wetenschappelijke kennis wordt gemobiliseerd bij het verrichten van
praktische handelingen. Op dergelijke plekken heersen geen coherente gedachten
over een enkelvoudig kenobject, maar coëxisteren diverse handelingspraktijken die
elk op hun eigen wijze met hun objecten - en elkaar ~~ interfereren-5
Er is empirie genoeg om. in de filosofie'te laten resoneren. Elke nieuwe plek, elke.
nieuwe situatie brengt weer andere mogelijkheden tot theorievorming met zich
mee. Zo zit er filosofisch nogal wat vast aan een. verplaatsing van de situatie van de
vallende appel van Newton naar die van de dissipatieve systemen van de overspan• nen vloeistoffen van Prigogine. Wie aan de hand van newtoniaanse voorbeelden over
natuurverschijnselen denkt, schept zich een deterministisch beeld van. hun temporele samenhang. In de dissipatieve systemen die Prigogine in. zijn laboratorium tot
stand, gebracht heeft, valt echter uit de toestand van het systeem op tijdstip 11 de toestand van datzelfde systeem op tijdstip t2 niet te voorspellen. Tussen t, en t 2 m zijn
bifurcaticpunten, momenten waarop het systeem de ene danwei de andere kant uit kan
gaan. Deze werkelijkheid had voor niet-chemici verborgen kunnen blijven. Dan
zouden filosofen door hebben kunnen gaan zich het hoofd te breken over de vraag
hoe het deterministisch karakter van de natuur zich verhoudt tot de vrijheid van de
mensen. Maar bifurcaticpunten en hun ondergedetermineerde karakter zijn ingebracht in het filosofisch debat over de verhouding tussen de natuur en de mensen.
(Prigogine en Stengers 1979) Deze empirische constellatie heeft zo de mogelijkheid
geopend om over de contingenties van zowel natuur als mensen na te denken, zo
men wil in dezelfde termen.
Empirie genoeg. Maar het moge duidelijk zijn dat het in al deze gevallen om iets
anders gaat dan het inbrengen, van feiten in de filosofie.6 Met het binnenhalen van
verpleegkunde, chronisch ziek zijn, plaatjeskennis, het laboratoriumleven, de ontwerpprakijk, medische handelingen, en/of dissipatieve structuren, worden geen feiten geïmporteerd, maar wat eigenlijk? We zouden het 'heuristieken kunnen noemen maar ook modellen, metaforen. Misschien is, in. de klassieke zin van het woord,
de term 'structuren hier op zijn plaats. Wat de empirie met zich meebrengt is een
raster, een figurering, een manier van begrijpen.7 Daarom is ook. niet alle empirie
even geschikt voor het voeden van filosofische verhalen. De onderdelen van de empirische wetenschappen die vertrekken vanuit vaste coördinaten, kunnen weliswaar
empirisch interessant zijn, maar filosofisch zijn ze dat niet. Vaste coördinaten zijn
geliefd in veel takken van wetenschap omdat ze het mogelijk maken te nieten. Valsnelheden en kogelbanen, de effectiviteit van een geneesmiddel, de correlatie tussen
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inkomen en deelname aan culturele activiteiten: je kunt het allemaal meten als je
voor de duur van het onderzoek de diverse relevante grootheden op je X-as en je Y-as
vastlegt. Wie weet wat 'snelheid" k of wat 'effectiviteit" is en beschikt over een schaal
waarmee ze kunnen worden gekwantificeerd, kan aan het meten slaan.
.

.

„

Empirisch onderzoek dat filosofisch veelbelovend is? zet veel van het gangbare
weten echter juist tussen haakjes. Het laat gegeven coördinaten los en vraagt zich de
meest basale dingen af Om bifurcatiepunten te kunnen herkennen, heeft Prigogine
het begrip causaliteit zoals hem dat onderwezen was, Vergeten". De gezondheidszorg onderzoeken wordt een filosofisch avontuur zodra je je opstelt als vreemdeling
die geen idee heeft wat er zoal bedoeld zou kunnen worden met 'zorg", 'afwijking,
'lichaam/, 'effectief" o f kosten/baten'. Vrouwenstudies heeft, filosofisch gezien, haar
grootste doorbraken bereikt toen ze ophield te weten wat een vrouw is en sekse zelf
tot onbekende verklaarde. Een dergelijke stijl van. onderzoeken komt overigens niet
louter uit de levendige fantasie van filosofen voort, maar is op diverse locaties ontwikkeld. In de geschiedschrijving, bij voorbeeld, waar alles wat vroeger als menselijke constante werd gezien, inmiddels tot historische variabel is verklaard: niet alleen
het geschiedschrijven zelf, maar ook seksualiteit, emoties, identiteit, lichamelijkheid. In de sociologie, waar de dingen, de markt en de mensen alsmaar nieuwe verhoudingen blijken te kunnen verwerven. En bovenal in de culturele antropologie
waarin de houding van 'radicale vreemdheid" die voorheen de ander gold, nu gegeneraliseerd is en ook het eigen ken- en schrijfproces omvat.8
Er valt veel te leren van chemici, historici, sociologen, etnografen enzovoort. In
een aantal gevallen is zelfde empirie induiken bovendien bijzonder vruchtbaar. Wie
bij voorbeeld wil beweren dat 'ziekte', of een andere grootheid, niet één ding is,
maar op diverse plekken diverse gedaanten aanneemt, doet er goed aan dit te demonstreren. Dat wil echter niet zeggen dat we de filosofie moeten verlaten om empirisch onderzoeker te worden, alsof het eikaars alternatieven zijn. Het belangrijkste
resultaat van filosofisch geïnspireerd empirisch, onderzoek is immers niet de beschrijving van de werkelijkheid, maar het vormgeven, van de mogelijkheidsvoorwaarden voor die beschrijving. Het gaat in de empirische filosofie niet om de productie van feiten, maar om het ontwerpen van de theoretische technieken die een
nieuw genre van. feiten kenbaar, of liever nog: voorstelbaar maken.9
Die technieken creëren bovendien, en wel tegelijkertijd, een nieuwe plaats voor
de filosofie in de werkelijkheid. Stel een onderzoeker ziet er methodisch vanaf te weten wat 'ziekte7 is en gaat op zoek naar diverse manieren, waarop daaraan in het ziekenhuis wordt vormgegeven. Dan verschijnen in de etnografische beschrijving die
volgt, dokters, laboranten, verpleegkundigen, patiënten, en de technieken waarmee
hun activiteiten verweven zijn, als de sub/objecten die versies van 'ziekte' helpen bestaan, instandhouden, vermenigvuldigen en met elkaar coördineren. Zij, de practici,
'doen' de werkelijkheid. Ze creëren al doende voor zowel afzonderlijke entiteiten als
voor de ontologieën waarin deze samenhangen, de mogelij kheidsvoorwaarden om
te bestaan. Ze zijn praktiserende metafysiek0 Dat te beschrijven, en een naam te geven,

dat is empirische filosofie. In plaats van vaststaande feiten uit de empirie de filosofie
binnen te halen, wordt hier een traditionele, in zekere zin prekantiaanse, filosofische
activiteit, die van het bedrijven van metafysica, verplaatst naar het alledaagse leven.
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Fi l o s o f i e in het w i l d
Filosofie in het alledaagse leven thuisbrengen, kan op een aantal manieren. De
meest gangbare is die van de zoektocht naar 'filosofie in het wild'. Van oude filosofische vragen wordt dan nagegaan hoe ze in alledaagse situaties beantwoord worden.
Neem. de vraag wat is rechtvaardig?'. Die vak, zagen we boven, door een filosoof te
beantwoorden in termen van. verdelende rechtvaardigheid, of onder het includercn
van het menselijk vermogen ais actor te fungeren. Maar behalve dat een filosoof kan
proberen een zo rijk mogelijke versie van de werkelijkheid in haar antwoord te verdisconteren, kan ze er ook van afzien een antwoord te willen geven. Deze abstin.ent.ie
maakt het mogelijk om. te luisteren en na te gaan welke manieren van rechtvaardigen er in een nader te exploreren onderzoeksdomein zoal in omloop zijn, waar die
worden gemobiliseerd en hoe ze zich tot elkaar verhouden.
Niet zomaar zes antwoorden, maar zes stijlen om tot een antwoord te komen, zes
manieren om te rechtvaardigen, vonden de onderzoekers die dit in het Frankrijk
van de jaren tachtig ondernamen. (Boltanski en Thevenot 1991) Een stijl waarin het
draait om inspiratie, en. waarin iets beter is naarmate het meer bezieling ademt. Een
huiselijke stijl, waarin menselijke nabijheid de hoogste waarde vormt. Een stijl
waarin naar het goede streven samenvalt met het streven naar eer en goede naam en
die dan ook de stijl van de faam heet. Een stijl die zich oriënteert op burgerschap en
waarin het goed is naar het welzijn van de collectiviteit te streven. Een stijl die zegt
dat schaarste aan zaken hun grootheid verschaft aangezien begeerte ons regeert: de
stijl van de markt. En ten slotte een industriële stijl waarin het goede hetzelfde is als
het efficiënte. Van. elk van die stijlen valt aan te geven in welk klassiek-filosofisch
werk ze het scherpst en in de meest pure vorm gearticuleerd zijn. Maar ook de voorwerpen, gebaren en gebruiken die met deze stijlen vervlochten zijn, zijn te achterhalen. In veldwerk blijkt dat in alledaagse situaties (op een vergadering, in een. interview) mensen, die zoeken hun. handelen te rechtvaardigen, dat doen in termen die
passen in één. of meer van deze stijlen.
Tegenover deze veelheid verschijnt het formuleren van één enkel antwoord op
de vraag 'wat is rechtvaardig?' plotseling in een nieuw licht: namelijk als een manier
om aan de andere antwoorden het zwijgen op te leggen. Het differentiëren van de
diversiteit aan lokale antwoorden maakt het geweld zichtbaar dat in de praktijk van
het universaiiseren is geïmpliceerd,11 Dat betekent niet dat we, om dat geweld te
voorkomen, iedereen voortaan zijn. eigen gelijk maar moeten laten en uit de veelheid aan antwoorden moeten concluderen dat alles relatief is. Relativeren is een luie
coördinatievorm: het laat A en B, louter omdat ze verschillend zijn, elkaar opheffen,
elkaar het zwijgen opleggen totdat er niets en. niemand meer spreekt. Dat er diverse
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stijlen van rechtvaardigen de roede doen, betekent ook niet dat we er goed aan doen
die stijlen elk toe te bedelen aan een eigen plek (of het nu een. groep mensen, een.
'cultuur' of een sociaal, domein betreft). Alles en iedereen een eigen hok insturen, incorporeert een al te statische notie van 'eigenheid' die weinig mogelijkheden tot
transformatie, lering en innovatie openlaat.
Welke andere vormen van coördinatie zijn denkbaar, leefbaar, praktiseerbaar? In
de politieke filosofie is men decennialang druk doende geweest te zoeken naar manieren om (met behulp van sluiers van onwetendheid, zones van machtsvrijheid of
andere ingenieuze constructies) verschillen te overbruggen en, dus, toch. maar weer
weg te werken. Niet gewelddadig, heette het dan, maar in overleg. Er moest consensus komen. Het serieus respecteren van diversiteit vereist echter dat we met de spanning van het verschil ~~ of de verschillen ~~ leren omgaan. Hoe? Dat, zo lijkt het, is de
belangrijkste vraag van de politieke filosofie aan het worden. (Mouffe 1996) Niet
langer gaat het erom theorieën te ontwerpen die een. zo verstrekkend en alomvattend mogelijk antwoord geven op de vraag 'wat is rechtvaardig?'. Het is urgenter
ideeën te genereren over, empirisch onderzoek te doen naar, en te experimenteren
met antwoorden op de vraag 'hoe te leven met verschillen?'.
Zo brengt onderzoek naar 'filosofie in het wild' noch de dwalingen (de 'ideologische
bevangenheid' zouden althusserianen gezegd hebben) noch de te respecteren diepe
inzichten (de wijsheid van de common seme waar men in sommige delen van de analytische filosofie zo dol op is) van alledaagse mensen en hun alledaagse levens aan het
licht. Zonder onmiddellijk oordelen in te bouwen in haar blik kan de empirisch filosoof versies, verhalen, vormen, van 'rechtvaardigen' onderscheiden en. aan. elkaar
relateren. Dat draagt bij aan het omvormen van wat als urgente filosofische kwestie
dient te worden aangemerkt. Net zoals de meervoudigheid van de door praktiserende
metafyski gepraktiseerde ontologieën, suggereert ook de meervoudigheid van gradiënten van het^oede die we bij het rechtvaardigen tot onze beschikking hebben, dat cle belangrijkste vraag waar het in de empirische filosofie uiteindelijk om draait deze is:
wat is coördinatie, hoe valt verschil te 'doen'?
Filosofie

überhaupt

Empirie de filosofie inhalen, en filosofie haar plaats teruggeven in de wereld: in het
project van de empirischefilosofie gaan die twee bewegingen samen. Daarmee is filosofie niet langer transcendent. Ze is immanent geworden. Metafysica bedrijven, rechtvaardigen: het zijn activiteiten van gewone mensen en gewone dingen in de gewone
wereld. Net zoals overigens de andere stijlvormen die filosofen zichzelf hadden toebedacht: verhelderen, kritiek leveren, keuzes beargumenteren, normen stellen. Het
zijn allemaal alledaagse activiteiten, maar geen platte feiten. In plaats van platheid is
er immers overal verschil, contrast. De contrafactkitét verdwijnt niet, maar verveelvoudigt. Wat de ene piek te bieden heeft, is contrafactisch ten opzichte van wat er
14

gebeurt, gedaan of gezegd wordt op de andere. De filosoof die vastberaden en voorzien van kritiek, normen of overtuigingen, een veld binnenkomt, zal merken dat de
actoren haar voor zijn geweest. Kiezen, rechtvaardigen, argumenteren: het is deel
van de veelkoppige gewone, ongewone wereld.
Daarmee is niet alles gezegd: integendeel Het roept vooral vragen op. In de eerste plaats de lokaliserende vraag bij uitstek: de vraag naar het waar. Want als transcendentie bereiken een manier was om, door nergens te zijn, overal rechten te doen
gelden, dan brengt immanentie de vraag met zich mee waar filosofische activiteiten
op hun plaats zijn. Waar is 'rechtvaardigen', bij voorbeeld. (Boltanski 1990) Hoe ontstaat er ruimte voor deze activiteit die grondig, en meestal in positieve zin, verschik
van het gebruiken van fysiek geweid, maar die zich ook onderscheidt van wijzenvan-zijn Voorbij cie rechtvaardiging'. Zoals liefhebben, dat niet te rechtvaardigen
vak. Of, in een ander register: waar is 'kiezen'? (Mol 1997) Dat i s immers geen. vanzelfsprekende activiteit die zich overal voordoet waar mensen zijn, omdat hij nu
eenmaal hoort bij de aard van het menszijn. Eerst specifieke technische, emotionele
en. praktische voorwaarden brengen, in onderlinge samenhang, 'situaties van het
kiezen' tot stand. Die situaties zijn niet vanzelfsprekend maar kennen alternatieven.
Het kiezen dat zo onontkoombaar is op de markt, verschilt van het krijgen dat gebruikelijk is in gifteconomieën; kiezen voor een partner verschik van uitgehuwelijkt worden; kiezen voor of tegen medische behandelingen verschilt van vertrouwen op de goede zorgen van een ander.IZ Kiezen verschilt van overgave.
In plaats van deze of gene norm met argumenten te onderbouwen en vervolgens
universeel geldig te verklaren, zal. de empirisch filosoof waar vragen. Waar is de norm
in kwestie gesitueerd: met welke voorwerpen, vaardigheden en praktijken is zij vervlochten; wie figureren als haar woordvoerders; wie ondermijnen haar juist; hoever
en. waarheen weet ze te reizen?13 Maar het gaat er niet alleen, om te achterhalen waar
afzonderlijke normen zich doen gelden en. waar niet, wat hen verankert en wat hen
belet zich. te verspreiden. Wat bovendien van belang is, is onderzoek naar stijlen van
normativiteit. Hoe 'doen' we normen? Door ze te stellen, af te kondigen, te propageren. Door ze in wetten vast te leggen of door ze in te bouwen in verkeersdrempels.
Door ze dagelijks te herhalen, in gebeden ('leidt ons niet in bekoring') of geboden
('eet met je vork!'). Door op overtredingen sancties te zetten, door gehoorzaamheid
te belonen. Of door de norm te laten figureren als ideaal dat niemand hoeft te bereiken, maar dat wel toegang tot geluk belooft. Door te verleiden. En dan is het ook
mogelijk normatief te zijn in beschrijvingen. De onderwerpen, de woorden, de zinnen: ze geven deze normatieve kleur en klank aan 'feiten' en niet een andere. Het
staat hier wat schetsmatig, het hoort tot de thema's die de empirische filosofie verder zal moeten ontrafelen. En intussen zal, op één of meer van deze wijzen, ook die
empirische filosofie zelf, met woorden, normen doen.
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Ingeschreven

activiteiten

Filosofie bedrijven, dat is iets doen.. Deze activiteit hoort ook tot de 'empirie' die met
de term 'empirische filosofie' onder de aandacht wordt gebracht. Waaruit hij bestaat
is niet altijd even duidelijk.*Ten tijde van Aristotelcs hoorden filosoferen en. lopen
bij elkaar. In de peripathetische school werd gezamenlijk (mooie, vrije jongens en.
mannen onder elkaar) ai wandelend, gepraat. In sommige filosofische scholen beoefende men bovendien ascese: het lichaam dat van genot afziet, kan beter denken, In
een aantal oosterse tradities is deze lijn uitgewerkt en is bezinning gebonden aan
een combinatie van goed gestileerde lichaamsoefeningen en stilletjes tot inkeer komen. In de westerse filosofie echter gaat het niet om het verdiepen van het denken
van individuen, laat staan om de meditatieve kunst van het loslaten van alle gedachten. Praten en schrijven, daar gaat het om. Er wordt geen bezielende inkeer maar een
verrijking van de openbaarheid nagestreefd.14
De activiteiten die bij het maken van. (gesproken of geschreven) filosofische teksten komen kijken, zijn er meestal grotendeels uit weggeretoucheerd. Het blijft onduidelijk wie het eten van de filosoof gekookt heeft, waar de kinderen waren, of de
kachel brandde of dat het bloedheet was buiten en de airconditioning de mogelij kheidsvoorwaarde voor het denken bood. Nu hoeven we al die zaken ook. niet voortdurend onder de neus gewreven te krijgen, de gemiddelde tekst is lang genoeg. Probleem is echter dat met het verbergen van denk- en schrijfpraktij ken, hun specifieke
aantrekkelijkheden en moeilijkheden ook worden verhuid. De kamer voor jezelf die
Virginia Woolf elk meisje gunde, blijft cruciaal. Net als de wat ingewikkelder, overige materiële voorwaarden voor het denken. Het vermogen om te schrijven heeft het
denken veranderd, de drukpers heeft dat weer gedaan, de computer is er nog mee
bezig. En in hoeverre is het eigenlijk een inhoudelijk en in hoeverre een materieel
probleem dat maakt dat het in Nederland zoveel moeite kost filosoof te zijn?
Activiteit is niet alleen een voorwaarde voor teksten, er is ook activiteit in de tekst.
Teksten doen iets: ze beschrijven, normeren, bepleiten, evoceren. En ze doen niet alleen wat ze zeggen dat ze doen, maar zijn ook actief tussen de regels door. Neem het
argumenteren, het voeren van een rationele discussie: dat behoort tot de dominante
stijlvormen in de filosofie. Discussiëren moet ons voor vechten behoeden. Het incarneert echter niet alleen redelijkheid, maar ook geweld.. Let maar op in welke taal
erover wordt gepraat.
'Zelfs in het meest ideale geval, wordt de rationele discussie begrepen en gevoerd
in termen van oorlog. Er valt een positie te vestigen en te verdedigen, je kunt
winnen of verliezen, je hebt een tegenstander wiens positie je aanvalt en die je
probeert te vernietigen en wiens argumenten je neersabelt. Als je helemaal
slaagt, kun je hem wegvagen.' (Lakoffen Johnson 1980,64)
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Dit wil niet zeggen dat argumenteren hetzelfde is als vechten, maar wel dat het even
antagonistisch is. Argumenteren kenmerkt zich niet door nieuwsgierigheid naar de
ander en tracht al evenmin om hem/haar te verleiden.
Teksten stellen taaldaden. Die daden zitten erin. Als er in de tekst 'wij' staat,
worden daarmee sommige mensen ingesloten en andere uitgesloten, en zowel de
insluiting als de uitsluiting kan gewelddadig of weldadig zijn. Ze zijn in elk geval
een daad. (Prins 1990; 1997) Als een tekst gericht is tot 'geachte collega's' spreekt hij
lezers aan op hun werkidentiteit en doet een appèl op hun professionele verbondenheid met de auteur. 'Kameraden!' creëert een militante sfeer en smeedt de toehoorders (eerder dan de lezers, eigenlij k) aaneen, terwij 1 het de aanwezigheid, elders, van
al dan niet zichtbare vijanden suggereert. 'Broeders en zusters' evoceert een heel andere identiteit bij wie wil luisteren: onderlinge bloed- of zielsverwantschap. En tot.
wie richt deze tekst zich eigenlijk? Pieter Pekelharing vertelde ooit, toen hij net redacteur van Krats was, dat hij de lijst met abonnees had doorgekeken. Hij kende
meer dan de helft ervan persoonlijk en vroeg zich af of we boven onze stukken in dit
blad voortaan maar niet beter een aanhef konden zetten: 'Beste vrienden en vriendinnen'.
Filosofie met universele pretenties kenmerkt zich door een stijl die suggereert
dat iedereen meeluistert. Niet alleen is heel de werkelijkheid als referent geïmpliceerd, maar bovendien heel de mensheid als adressant. Alleen al het gebruik van de
Nederlandse taal echter impliceert een pijnlijke ondergraving van de poging. De
Nederlandse taal, zoals we weten, reist niet ver.15 En de reikwijdte van Krais, zelfs in
zijn nieuwe vorm, haalt het niet bij die van Filosofie Magazine, kat staan die van Trouw,
de Volkskrant of zelfs maar De Groene Amsterdammer. Het is niet anders. Wel is het verstandig van tijd tot tijd na te gaan waarom het eigenlijk niet anders is. En het kan
geen kwaad een stijlvorm te zoeken die erbij past. Welke stijlvorm? Ik zou het niet
weten. Wat ik wel weet is dat ik altijd treurig word van mensen die me verwijten dat
ik nagelaten heb (in een achterafkamertje in een universiteitsgebouw of, inderdaad,
in Krais) stelling te nemen. Ze menen dat ik moet zeggen wat ik vind van, pakweg,
keuzes in de zorg, mensenrechten in Turkije, cliterodectomie in het algemeen, enfin, iets belangrijks en verstrekkends. Alsof dat, op zichzelf, een zinvolle activiteit
zou zijn, daar, op die plaats. Dergelijke taaldaden brengen meestal echter niet meer
teweeg dan dat de auteur, en een stuk of wat lezers wellicht, een goed gevoel krijgen
over hun eigen morele gelijk of erger nog: superioriteit. Niet alleen wat te doen,
maar ook waar dat te doen, vraagt daarentegen de empirisch filosoof.
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Plaatsbepalingen
Empirische filosofie is geen methode die overal op valt toe te passen en waar elke inhoud binnen past.' 6 Haar leidende inhoudelijke vraag luidt: hoe verschil te leven?
Empirische filosofie doet een poging die vraag niet alleen te beantwoorden, maar
ook als opdracht te aanvaarden en als experiment ten uitvoer te brengen. Daarom is
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deze vorm van filosofie niet universeel en streeft daar ook niet naar, maar neemt ze
gesitueerdheid serieus. Dit geldt niet alleen haar eigen gesitueerdheid maar evengoed
die van van alles en nog wat: geweld, rechtvaardigheid, het goede, bloedvaten, sekse,
kiezen, kristalstructuren. In. die zin is er inhoudelijke openheid. De coherentie zit
hem erin dat het telkens opnieuw, bij al die thema's, gaat om verschil en samenhang.
De vraag die de empirische filosofie zowel ontologisch, ethisch, esthetisch, als politiek (en vaak in een aantal van deze dimensies tegelijkertijd) aan de orde stek, is die
naar de coördinatie tussen verschillende manieren van in de wereld, en van de wereld zijn. Waar is A - hoe is het daar - en hoe verhoudt het zich tot B's manier van ergeus anders zijn? Dit is geen vraag van alle plaatsen en tijden maar van hier en nu. Zij
veronderstelt wel dat we ons afvragen wat 'hier' is en. wat 'nu'. Het 'nu' sla ik op deze
plaats over om me op het 'hier' te concentreren. Wie tegenover de hang naar het universele lokaliteit in stelling brengen wil, zal zich af moeten vragen wat dat is. Waar
' het is.
In filosofie met universele pretenties is een euclidische voorstelling van de ruimte
ingeschreven. Die ruimte is homogeen en open. Een stelling op één plaats experimenteel bevestigen of argumentatief onderbouwen,' kan haar kracht genoeg verschaffen haar overal te doen gelden. In de empirische filosofie gaat dat niet op. Daar
reist niks zomaar vanzelf van A naar B: er zijn altijd middelen van transport vereist.
'U zegt dat de wetten van Newton ook in Gabon te vinden zijn? Dat is inderdaad
heel wonderlijk, want dat is ver van Engeland. Maar ik heb camembert van Lepetit gezien in de supermarkten van Californië. Dat is ook eigenaardig, want Lisiettx is ver van Los Angeles. Ofwel we hebben hier twee wonderen voor ons, die we
tezamen kunnen bewonderen, ofwel we hebben er geen een.' (Latour 1984, 255)
Voor wetten, die immers materiële realisering (Radder 1984) vereisen voor ze zich
kunnen doen gelden, is de ruimte even discontinu ais voor kazen. Elke plek is een eigen vlek op zichzelf, een regio. Een van de manieren om verspreide plekken toch
met elkaar in verband te brengen, is de vorming van netwerken. Netwerken waarbinnen de dingen op diverse plaatsen telkens dezelfde samenhang krijgen. Ijskasten
waarin de camembert even koud blijft van Lisieux tot Los Angeles; instrumenten om
vaiproeven mee te doen die over te vliegen zijn van Engeland naar Gabon.
Als filosofische stellingen al universaliteit zouden kunnen bereiken, dan hoogstens op dezelfde manier waarop vliegtuigen dat doen. Vliegtuigen kunnen overal
komen, waar vliegvelden zijn. Die vliegvelden hebben, van Anchorage tot Yaounde,
dezelfde gladde landingsbanen en ais die kapot zijn dan komen de vliegtuigen niet.
De landingsbanen zijn vereist om afstanden te overbruggen: tussen de droge kou
van de poolstreek en de natte hitte van de tropen, tussen een rijk en een arm land, en
tienduizenden kilometers bovendien. Zo ontstaat er samenhang. De secundaire, betrekkelijke universaliteit van 'het vliegtuig" is het kostbare resultaat van de overeen-
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komst tussen de manieren waarop op diverse plekken op de wereld vliegvelden zijn
aangelegd.
Wie de vraag naar het waar begint te stellen, stuit erop dat de wereld verbrokkeld
is in regio's. Die zijn niet van elkaar losgezogen maar hangen samen, doormiddel
van netwerken. En er zijn, om de ruimte te beschrijven waarin het leven en de leer
kunnen worden thuisgebracht, nog meer topologieën voorhanden. Zo kan het soms
lastig zijn precies aan te geven of iets dat zich. zowel hier als daar bevindt, op die beide plekken hetzelfde of verschillend is. In een nieuwe constellatie, met andere anderen
in de buurt, kan een grootheid, zichzelf verliezen of een. ander zelf verwerven. Een
dergelijk vloeibaar aanpassingsvermogen kan, zoals guerillalegers hebben aangetoond, een bijzonder soort visceuse stevigheid met zich meebrengen. Met vloeibaarheid is niet alleen het mysterie gediend, maar soms, elders, evengoed de verspreiding van harde technieken. Hoe de ruimte te beschrijven waardoorheen zich
vloeistoffen bewegen? Nee, zo is de vraag fout, als was de ruimte vast, gegeven., en
bewogen er rivieren doorheen. Om verschil en samenhang denkbaar te maken in situaties waarin grenzen lek en overgangen diffuus zijn, is het zinniger voorstellingen
van vloeibare vormen van de ruimte zelf te genereren. Vloeibare ruimten. (Mol en
Law 1994)
Ruimten, hoeven niet vast te zijn. En hun verhouding is niet per se transitief. De
houten dozen en. de stoffen zakken komen hier terug: houten dozen passen slechts
op één manier in eikaar, terwijl men zakken, kan. opvouwen en in elkaar stoppen.
Voor identiteiten geldt iets dergelijks. In iemand die feministe en antropologe is,
hoeft geen van beide grootheden te domineren. Ze onderschikken elkaar dan niet,
het zijn evenwaardige registers. Maar ze kleuren, elkaar wel: zo goed als de antropologe anders was als ze geen 'feminisme' herbergde, zo goed was ook de feministe anders als ze de lessen van de 'antropologie' niet in zich droeg.17 Dit type wederzijdse
inclusie biedt een alternatief voor lineaire schalen, zoals de hardnekkige onderverdeling tussen micro-, meso- en macro verschijnselen, die al tevoren vastlegt wat
groot en wat klein zal zijn. Terwijl toch één schot uit één geweer, als het maar op een.
cruciale plaats klinkt, groot genoeg kan zijn om. de loop van de wereldgeschiedenis
te veranderen.
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Het verder verkennen van topologische mogelijkheden behoort tot de cruciale onderdelen van een empirische filosofie die ^eritueerdheid wil doordenken. Het heeft
voor die filosofie ook onmiddellijke, praktische consequenties. Een voorbeeld. In de
klinische epidemiologie bestaat bezorgdheid over door medici gepleegde 'onbewezen'1 ingrepen die mensen wel last bezorgen, maar waar ze niets mee opschieten.
Daarom doen klinisch epidemiologen onderzoek naar de relatie tussen medische
interventies en hun resultaat. Om het te kunnen meten, moeten ze dit resultaat
operationaliseren. Wat als verbetering' in aanmerking te nemen? Langer leven,
minder opnamen in het ziekenhuis, betere bloedwaarden van een of ander cruciale
stof, de kracht waarmee iemand kan knijpen in een dynamometer, of iets anders dat
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voor het probleem waar het om ging belangrijk is.lS In een debat met klinisch epidemiologen kan het zinvol zijn het meten van de kwaliteitvan leven van de betrokken
patiënten, te verdedigen. Wat schieten we immers op met een geneeskunde die alleen fysieke parameters verbetert? Het gebruik van de zo zorgvuldig opgestelde
QALY-schalcn (die quality adjusted life years meten) moet vooral niet vergeten worden.
Maar elders, even later, op een andere plek, vak er veel voor te zeggen die 'kwaliteit van leven?-schalen te bekritiseren. Immers, op de QALY-formulieren staan, alle
dimensies waaruit 'kwaliteit' zou kunnen bestaan al voorgedrukt. In het echte leven
daarentegen is het nog maar de vraag welke dimensies voor wie eigenlijk belangrijk
zijn. In interviews blijken mensen daarover heel diverse verhalen te vertellen waarin
ook nog eens allerlei absolute grenzen en grootheden voorkomen, die niet in getallen uit te drukken, iaat staan tegen elkaar af te wegen zijn. 'Goed leven? is bovendien
niet louter als gevolg van fysieke gegevenheden en beperkingen te begrijpen, maar
iets dat mensen zich tot taak stellen. (Huijer 1996) Wie op een QALY-schaal laag
scoort, voelt zich dan falen. Om 'het goede leven' in te brengen in het denken over
medische zorg, zo luidt op deze plaats dan ook de passende stelling, is inzicht vereist
in hoe mensen zelf'goed leven' doen en inzicht in hoe ze medische interventies daar
een plaats in geven. Open interviews waarin mensen de kans krijgen zich. hierover
uit te spreken, zijn geboden.
Interviews? Tegenover QALY's kunnen die wel worden verdedigd. Maar elders,
in een gezelschap enthousiaste kwalitatieve onderzoekers, verdienen ze het met de
nodige argwaan te worden benaderd. Wat neemt de interviewer mee vanuit een gesprek om het in publicaties, elders, later, naar eigen goeddunken te vervormen? En,
erger nog, welke vragen worden er in het 'open' interview eigenlijk gesteld, tot welke bekentenissen, maar ook tot welke verhouding tot het zelf, nabije anderen en het
leven in het algemeen, verleiden (of dwingen?) die vragen de geïnterviewden? (Rabeharisoa en Gallon 1999) Er bestaat geen passieve vorm om mensen 'gelegenheid te
geven' tot het afleggen van getuigenis. Ieder gesprek is ook een interventie. En niet
per se een goede. Met interviews is het dan ook uitkijken geblazen. Zijn er geen betere manieren te verzinnen menselijke levens en 'het goede leven' in de geneeskunde gewicht te geven?
Universaliteit nastreven vereist dat er op dit punt een keuze gemaakt wordt. QALY's
propageren, interviews bepleiten of zoeken naar alternatieve ken- en interferentievormen. Maar als de (discursieve, politieke, praktische) ruimte niet homogeen en
open is, maar complex en gelaagd, dan is het de vraag waarom een dergelijke consistentie eigenlijk vereist is. Gesitueerdheid serieus nemen, zou wel eens kunnen betekenen dat het alle drie kan: het gebruik van QALY's propageren, interviews bepleiten en zoeken naar alternatieve ken- en interferentievormen, maar alles op zijn plaats.
Afgestemd op wat er op die plaats nog meer gebeurt en op de mogelijkheden en de
grenzen, van wat er kan worden gezegd en gedaan. Intussen is de ruimte nu echter
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ook. weer niet met hoge schotten in regio's verdeeld en kunnen grenzen lekken. Het
is dus niet eenvoudig 'plaats te bepalen'.
Waar schrijf ik. deze woorden eigenlijk? In Krisis, zoveel is zeker. Maar waar in de
filosofie? Dat maakt nogal wat verschil Ga maar na: in de traditie van het wetenschapsonderzoek klinkt dit verhaal, beslist anders dan in die van de ethiek; als dit
politieke filosofie is, resoneren er andere teksten en gebeurtenissen in mee dan wanneer het wordt thuisgebracht in de culturele, of juist de filosofische antropologie.
Nou, waar is deze tekst? Ik weet het niet. Ik heb er ook maar betrekkelijk weinig
macht over. U, lezer, neemt, als u ze leest, mijn woorden onherroeplijk mee naar de
plaats waar u ze gebruiken, of verwerpen kunt.
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Een o p e n i n g
'Vraag me niet wie ik ben en vertel me niet dezelfde te blijven, dat is een moraal die
hoort bij de burgerlijke staat, hij beheerst onze papieren. Mogen we ervan gevrijwaard blijven als we schrijven.' Aldus Foucault, de verborgen en tegelijk alomtegenwoordige held van dit verhaal Deze twee zinnen bieden een korte proeve van analyserende empirische filosofie: we leren eruit welke praktijk de constantheid van de
individuele identiteit modelleert, die van de burgerlijke staat die ons één naam en
de bijbehorende papieren geeft. Ze bieden bovendien een proeve van evocerende
empirische filosofie: de lezer wordt tot leven gewekt en opgeroepen aanwezig te
zijn, en wel in een negatief omschreven vorm: niet in de vorm van de politieagent die
schrijvers om hun papieren vraagt. Maar in welke dan wel? Dat blijft - ter wille van
de vloeibaarheid van de identiteit van de gedroomde lezer - open. Deze kleine proeve van empirische filosofie is er een die niet kritiseert en niet argumenteert, maar
probeert ruimte te scheppen. Moge er ruimte zijn. Een ruimte gevrijwaard van identiteiten en agenten. Een ruimte waarin het mogelijk is om te schrijven. Te schrijven
met telkens net weer andere woorden en steeds gegrepen door een volgende vraag.
Een ruimte waarin het mogelijk is te handelen én verrast te worden.19 Een ruimte
waarin daadkracht te mengen valt met overgave.
Dit is geen programma, want dit wil geen programma zijn.
Noten
i. In het NWO-programma Ethiek en Beleid wordt van onderzoekers gevraagd empirisch en
ethisch onderzoek te combineren. Dit leidt in veel gevallen tot combinaties van traditionele feitelijkheid en traditionele normstellende ethiek. Dat wordt door de meeste betrokkenen, in diverse
gradaties en varianten, ook uitdrukkelijk bepleit. Zie de bijdragen aan K&M 1599-2, Ethiek en empirie Dit levert in een aantal gevallen beslist interessant onderzoek op, maarfilosofischinnovatiefis
het niet.
x. De term 'empirische filosofie' die in dit artikel wordt uitgewerkt, is in een iets lossere zin
21
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eind jaxen tachtig door Lolle Nauta gemobiliseerd (als variant op de 'empirische logica' door Else
Barth beoefend) om de sanien.ha.og te articuleren, tussen de proefschriften van de promovendi die
hij in die dagen samen met Gerard de Vries begeleidde (dat waren. Hans Harbers, Rein de Wilde,
Sjaak Koenis, Peter van Lieshout en. ik, verenigd in een 'promovendiclub' waar ook Tmdy Dehue
deel van uitmaakte). (Nauta 1990) Later heb ik de term als geuzennaam opgepakt en er in de feestbundel voor Nauta's afscheid als hoogleraar Sociale Filosofie te Groningen, als eerbetoon, een
stukje aan gewijd. (Mol 1994) In diezelfde tijd beo ik de term ook in Engelstalige artikelen gaan
gebruiken... (Mol 1993)
3, Een 'niet dank aan' noot bleek dan ook niet in de hand te houden. Bedankt, allemaal. Zelfs
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tijdens het eenzame geworstel. van het schrijven, ervaar ik deze tekst als een collectief product.
4. Bij de hier genoemde bewegingen zijn telkens diverse titels te noemen. Maar zie voor de
verschuiving van rationele regels naar tragisch besef: De Vries (1996). Voor de zorgethick: Sevenhuijsen (19.96). Voor een verbinding van zorgethick met de sociologie van de dingen: Harbers e.a.
(2000). En over de diversiteit aan normen in een geneeskunde waar 'genezen' niet langer domineert of eenduidig is: Mol (1998).
5. Opnieuw wordt hier in een paar zinnen naar een boekenkast vol verwezen. Maar zie voor
een epistemologie van anatomie en geografie: Dagognet (1982). Voor de verschuiving naar het laboratorium: Latour en Woolgar {1979). Voor de verschuiving van het laboratorium naar de ont-werptafel: Law (te verschijnen). En voor die naar de kliniek: Berg en Mol (199S}.
6. Het is eigenaardig dat er filosofen zijn die bij 'empirie' aan feiten denken, terwijl er door
'empirici' intussen hard gewerkt is aan het te boven komen van positivistische kenidealen en
praktijken. Zo noemt een van de nestoren van de antropologie zijn persoonlijke terugblik niet
voor niets: After thefaa, (Geertz 1.995)
7. Er valt dan ook veel te leren van literatoren, schrijvers die hun kennis niet primair in de stijl
van de feitelijkheid vormgeven, maar veel openlijker het register van de emoties bespelen en die
zichzelf en elkaar primair ethisch en esthetisch lezen. Het mengen van filosofie en literatuuranalyse heeft een grote vlucht genomen sinds Nussbaum (1986). Vanuit een literair-kritische traditie
bezien, is het bovendien nooit werkelijkheid die in teksten zit ingeschreven, maar werkelijkheid
gegoten in. een narratieve vorm. Om nader uit te werken (zie Wesscling 1998). Dat ook andere
(culturele) bronnen dan enkel *eigen emprisch onderzoek'' door empirisch filosofen met vrucht te
mobiliseren zijn, wordt ook duidelijk uit Boomkens (1998). Zie ook Boomkens' pleidooi om "empirische filosofie" aan Foucaults 'ontologie van het heden'' te koppelen elders in dit nummer.
8. Om het nog ingewikkelder te maken, lopen de disciplines in elkaar over. Zo zijn zowel
Aerts {1986} als Mak (1997) evengoed voorbeelden van vrouwenstudies als van geschiedschrijving
te noemen. Appadurai (1986) bedrijft sociologie door geschiedenis te schrijven; en De Laet (1994)
vertelt in historische termen over het vakgebied antropologie.
9. Het is dan ook altijd een heel gedoe de 'methode' te verantwoorden, iets dat van 'empirisch
onderzoek' wordt geëist. Nu is het beslist mogelijk iets te vertellen over manieren van notities
maken, aantallen afgenomen interviews, of zelfs het semiorisch-analytisch raster. (Mol en Mesman 1996} Probleem is echter dat dit alles weinig zegt over de kwaliteit, die immers afhangt van
zaken als de ondervraagde noties en de (in de persoon verankerde) vaardigheden, van de onderzoeker. Belangrijker nog is dat in theoretisch opzicht de 'methode' in de empirische filosofie niet zozeer een voorwaarde voor, als wel een product van het onderzoek is.
10. De term 'practising metaphysicians" werd geïntroduceerd in een tekst van Cussins (1997)
over klinisch werkende dokters 'practising physicians". Om de variabiliteit in gepraktiseerde on»
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totogiecn te beschrijven, introduceerde ze ook de mooie term 'oncological choreography, (Cussins 1998) Aan deze variabiliteit van ontologiecn zit ook een genre politiek vast: 'oncological politics*. (Mol 1999)
11. Ethici kunnen, beweren dat 'autonomie' belangrijk is, op een toon alsof deze gedachte AZU
de zorgpraktijk vreemd is, terwijl veldonderzoek (Pols ca. 2000] leert dat er in die praktijk juist
diverse, deels strijdige manieren, om 'autonomie' te bevorderen, de ronde doen. Niet alleen de
theorievorming, maar ook 'het veld' is in zo'n geval meer gebaat bij een nadere analyse van die
verschillen, dan bij nog een. preek.
12. De oplevende aandacht voor gifteconomieën resoneert met die voor zorgethiek en compassie. Het zijn allemaal manieren de dreigende universaliscring van het triomfantelijke liberale
subject te keren. (Komtcr 1997) Een universaiisering die ook op 'antiwesterse' weerstand stuit.
(Gupta en Ferguson 1997)
13. Nieuwsgierigheid naar situaties waarin normen die op het eerste gezicht onbctwijfclbaar
lijken, allerminst gelden, kan ons meer leren, dan het ritueel herhalen, van htm juistheid. De vraag
waar normen wel en niet gelden verdient het empirisch te worden benaderd. Ruud Hendriks en ik
(Mol en Hendriks 1995) hebben ooit laten zien hoe moeilijk het is om één 'normaal Hb' (hemoglobinegchalte) te universal isetem We suggereerden dat het de moeite waard zou zijn de verspreiding van ethische normen op analoge wijze te onderzoeken. Moraliteit heeft echter vele bronnen
vao.waaru.it al. dan niet pogingen tot verspreiding worden gedaan. (Howell 1997) Het is ook de
vraag wat het verschil tussen 'normen stellen7 en 'normaliteit (vastjstellen' met zich meebrengt.
(Foucault 1989)
14. Hier hoort bij dat het denkende subject zo veel mogelijk uit de teksten wordt weggeschreven. Er is bovendien opvallend weinig geschreven over de - individuele maar ook collectieve subjectiviteken die in denken geïnvolveerd zijn, of die erdoor geconstitueerd worden. Maar zie
Law (2000). Of, in een heel ander register, de manier waarop Vintges (1995) juist de zelfstilering
van de auteur als het belangrijkste product van een filosofisch oevre lezen kan.
1.5. Niet dat de Engelse taal per se verder reikt: de verheerlijking van 'internationale publicaties' verdient hartgrondige relativering. Die komen immers wel op geografisch verder verspreide
plekken, maar beperken zich op hun beurt tot een klein netwerk van lezers. Zo merk ik bij voorbeeld dat de stukken die ik de laatste jaren in het Engels publiceer voor de meeste van mijn Nederlandse intellectuele vrienden, die net even andere tijdschriften lezen, onzichtbaar blijven. Net
zoals ik hun stukken wel in een stuk of wat Nederlandstalige tijdschriften bij kan houden, maar
niet in een uitwaaierende reeks aan Engelstalige, die immers gespecialiseerder zijn. Wat dit op
lange termijn voor gevolgen heeft voor de constitutie van de Nederlandse intellectualiteit, is een
vraag die we ons dringend moeten stellen. Op korte termijn kon ik het niet nalaten in deze tekst
onevenredig vaak naar mijn eigen Engelstalige publicaties te verwijzen: om. ze hier dan toch maar
zichtbaar te maken.
16. Op een bijeenkomst ter voorbereiding van dit themanummer die de redactie van het
nieuwe Kruis belegd had (geheel toepasselijk in Groningen) vroeg Ido de Haan waarom toch al deze aandacht voor een methode van filosoferen, de empirische, in plaats van voor de vraag welke
inhoudelijke kwesties aan de orde zijn. Ik hoop dat dit stuk hem antwoord verschaft, of althans
zijn vraag doet herzien. Welke methoden) en welke inhoud maken elkaar mogelijk?
17. Het voorbeeld is van Marilyn Strathern die een meesterdenker van het empirisch-filosofisch genre is (Stathern 1991 en 1992) net als Haraway, die met evocaties speelt en de term 'situeren' als contrast met een 'blik van nergens' introduceerde. (Haraway 1991)
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iS. Voor de complexiteit van dergelijke kwesties, zie Lcttinga (2000) (elders in deze Krisis besproken]. Die studie suggereert overigens dat het vaak strategisch verstandiger is klinisch, epidemiologen niet aan te sporen naast hun fysieke parameters ook op de 'kwaliteit van leven' te letten
(iets dat ze intussen, vaak wel doen) maar veel preciezer te kijken, naar welke fysieke parameters ze
eigenlijk gebruiken en wat die in de praktijk precies voor waarde hebben.
19. De liberale actor handelt. Wie kar zich verassen? Wie doet aan overgave? Zie voor het openbreken van. de dichotomie tussen actief en passief: Gomart en Hennion (1999).
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