Snoepjes van de straat
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Behalve de benaming is er niets mis met 'empirische filosofie". "Empirisch" is dubbelzinnig. Een. ogenschijnlijk onschuldige interpretatie is 'proefondervindelijk', in
de letterlijke zin van .ruiken, proeven, tasten. Onder dit voorteken zou de filosofie
afdalen uit haar ivoren toren en de rechtstreekse confrontatie aangaan met de praktijk. Empirische filosofie zou dan voetstoots verlopen. Deze opvatting is naïef: alsof
er een onbemiddelde zintuiglijke toegang tot een of andere buitenwereld bestaat.
Terwijl de taalwending in de filosofie duidelijk heeft gemaakt dat empirie altijd is
bemiddeld door taai, technische instrumentatie, beeldende kunst, enzovoort. Exit
de simpele proefondervindelijkheid. 'Empirie1 is een kunstterm.
De neokantianen hebben hun. best gedaan 'empirie' nader te definiëren. Dilthey
maakte een onderscheid tussen 'beleving' en 'ervaring'. 'Ervaring' is gecodeerde 'beleving'. Beleving is niet objectief, pas als de beleving in een streng empirisch kader
wordt geplaatst wordt ze tot objectieve ervaring. Die transformatie vergt controleerbare procedures. Verschillende empirische wetenschappen passen verschillende vertaalslagen toe op de beleving. De natuurwetenschappen rangschikken de zintuiglijke
indrukken onder het opzicht van de causaliteit; de biologie beschouwt verschijnselen
voorzover ze leven of zelforganisatie vertonen. Er bestaan in neokantiaans perspectief
dus meerdere empirische domeinen. De filosofie als moederdiscipline zou de samenhang van deze verschillende domeinen moeten articuleren. Empirische filosofie is dan
filosofie van de empirie. Zij gaat niet over de beleving maar zij reflecteert op de baaierd van. empirische wetenschappen.
Tegen deze neokantiaanse opvatting is de fenomenologie in het geweer gekomen. De fenomenologie wilde terug naar de voorwetenschappelijke beleving. Maar
zij laadde daarmee de verdenking op zich een onmiddellijke toegang tot de dingen
zelf te postuleren. En dan zijn we weer terug bij af
Ofwel empirische filosofie start bij een problematische onmiddellijkheid, ofwel
zij reflecteert slechts op een grote verscheidenheid aan verwetenschappelijkte ervaringen. Zij. wil echter geen van beide. Zij wil weg uit de haar toegewezen metapositie
maar kan niet bij de werkelijkheid zelf komen, want er blijft altijd een bemiddeling
tussen zitten.
Uiteraard zijn hedendaagse empirische filosofen niet zo dom om in dit opgedrongen dilemma te blijven hangen. De 'empirische filosofie begint op straat. De
voorwetenschappelijke wereld is er niet een van maagdelijke beleving maar is reeds
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dooi en door geconstrueerd. Empirische filosofie is een tweede-ordeconstructie. Zij
beoefent etnografisch veldwerk en laat daaraan haar filosofische reflectie ontspringen. Tegenover het 'ie vitro? filosoferen vanuit metaposities, stelt zij het
filosoferen
'in. situ'. Een voorbeeld: de Tupperware-homeparty als locos van eerste-ordeconstructie,
kan een aangrijpingspunt zijn voor empirische
filosofie.
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Een v o o r b e e l d : de T u p p e r w a r e - h o m e p a r t y

Het verschijnsel van de Tupperware-boom wordt meestal beschreven in termen van de
opmars van de consumentenmaatschappij. Met name huisvrouwen zouden massaal
ten prooi zijn gevallen, aan perfide marketingtechnieken die de huishoudens zouden hebben overspoeld met plastics. Alison Clarke (1997 en 1.999] vertelt een ander
verhaal In de jaren vijftig van de twintigste eeuw werden de befaamde Tupperwarebakjes nog aan de man gebracht vanuit nuttigheidsoverwegingen. Het nieuwe materiaal plastic liet zich gemakkelijk gieten, in pasteltinten kleuren, Maar dat op
zichzelf sloeg nog niet aan. Een verkoopsucces werd het pas toen een vrouw, Brownie Wise genaamd, zich met de distributie ging bemoeien en. een Tupperware-filosofie in het leven riep. Tupperware werd voortaan thuis verkocht door huisvrouwen,
die hun familie, buren en bekenden uitnodigden kennis te maken met de Tupperware-levensvisie.
Via de Tuppe.rware-hornepatti.es konden vrouwen zich mobiliseren en gesprekskringen organiseren waarin meer op het spel stond dan praktische keukenhulp alleen. Pratend over Tupperware werd een compleet taxonomisch systeem voor de
huiselijke verhoudingen opgesteld en beproefd. Je had bakjes voor alles. Hoofdbakjes en bijbakjes. Bakjes voor wegwerpspullen en bakjes voor recycling. Met schroeven en met spelden, bakjes voor hem en bakjes voor haar. De bakjes werden de stille
mediators van wereldordening. Als de Tupperware is uitgegroeid tot een designclassic, ligt dat niet in de eerste plaats aan de variabele vormgeving (mogelijk gemaakt door de plasticiteit van het toen nog nieuwe materiaal),, maar aan. het revolutionaire distributiesysteem en aan het huis-, tuin- en keukenfilosoferen waaraan
men zodoende praktisch gestalte kon geven. Er was geen probleem zo groot of er
kon een bakje voor worden gedefinieerd en gevormd. In gesprek daarover wisten
huisvrouwen de ruimte rond het aanrecht waartoe zij waren veroordeeld, om te vormen tot een klassieke agora waarop de wereld ai pratend op orde werd gebracht.
Empirische filosofie begint met vragen op die plekken waar al gefilosofeerd
wordt. En dat eerste-ordefilosoferen geschiedt nooit in een vacuüm, in afstandelijkheid. De Tupperware-filosofie voltrok zich aan de hand van een groeiende bakjestaxonomie. Zij was materieel gemedieerd. Vertrekkend vanuit en aanknopend bij
materieel, gemedieerde eerste-ordeconstructies kan de empirische filosofie ineens
totaal andere vragen stellen dan de gebruikelijke. Gebruikelijk is bij voorbeeldje af
te vragen wat er met het moderne subject gebeurt onder invloed van massaconsumptie en dan is men al gauw geneigd aan commodificatie en vervreemding te
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denken. Empirische filosofie draait de kwestie daarentegen om en vraagt wat voor
• een soort subject gestalte krijgt onder hedendaagse condities van technische mediatie. Het primaat ligt bij de etnografie en. pas daaraan ontspringt de filosofische
vraagstelling. Telkens gaat het erom. dat men niet eerst niet een filosofisch a'priori
begint en. dan pas gaat kijken, wat daarmee gebeurt in de praktijk, maar dat men
zich van meet af aan uit materiële mediaties de termen en. vraagstellingen laat aanreiken.
Zo'n empirische filosofie ontsnapt aan de tweedeling analytisch versus continentaal. Er is een postfenomenologie ontstaan die heeft gebroken met de hang naar
onmiddellijkheid en die juist de betekenisrelaties analyseert die door technische
mediaties tot stand worden gebracht. (Ihde 1990) In Het neopositiv'isme in de sociale wetenschappen voerde Lolle Nauta Alfred Schutz ten tonele, een. fenomenoloog van het eerste uur die in navolging van Max Weber de verhouding tussen eerste- en tweede-ordeconstructies aan de orde stelde. Daar ligt nog een aanknopingspunt. Empirische
filosofen hoeven niet stil te blijven staan bij de beschrijving van hoe eerste-ordeconstructies zich onder specifieke materiële condities voltrekken. Daarmee zouden zij
nog blijven steken in etnografisch veldwerk. Er is nog een volgende stap nodig, die
van de cultuurkritische reflectie. Per geval kan worden bekeken wie of wat met behulp van welke metaforen werd in- danwei uitgesloten. Men kan zich bij voorbeeld
afvragen welke sociale verhoudingen zich in de Tupperware-taxonomie spiegelden.
Door wat voor metaforen worden de alledaags gemaakte indelingen geleid? Vaak.
overheersen in de eerste orde constructies nog topografische beelden die vereisen
dat er in strijdende kampen wordt, gedacht. Zijn de taxonomieën die aan specifieke
technische mediaties ontspringen wel adequaat om de betekenisveranderingen die
zich vervolgens voordoen in kaart te brengen, of zitten er pseudomorfen tussen?
Sartre zei al dat filosofie vuile handen moet maken. Empirische filosofen hebben
nooit schone handen gehad. Het is veeleer een smerige vorm van filosoferen. Maar
wees gerust, de empirische filosofie raapt haar snoepjes weliswaar van de straat,
maar alvorens ze aan te bieden houdt zij ze wel even onder de kraan.
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