
Simsalabimbambasaladusaladim 
O v e r g r o t e WOOrden René Gabriels 

'Er was een heel. dramatisch moment, een prachtig moment in 1989, toen op de 

Amerikaanse televisie beelden verschenen van mensen die marcheerden door tie 

straten van Praag, Zij droegen borden met teksten als "Waarheid" en "Rechtvaar

digheid". En ik keek naar die borden en was het er meteen mee eens. En ik denk 

dat vrijwel iedereen die ernaar keek het ermee eens was. Toen dacht ik bij mezelf: 

nu, welke postmoderne theorie over taal, politiek of moraliteit kan deze onmid

dellijke instemming verklaren?' 

Michael Walzer (In: Carleheden en Gabriels 1997,122) 

Empirische filosofie. Een bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord die afzonderlijk 

tot de verbeelding spreken, maar tezamen allerlei vraagtekens oproepen. Willen de

genen die het banier van de empirische filosofie hoog houden, zeggen dat filosofen 

wat vaker uit hun venster moeten kijken? Vermoedelijk niet, want de invloedrijkste 

stromingen van de filosofie uit de vorige eeuw voldoen reeds aan deze eis. Voor het 

existentialisme, het neomarxisme en de analytische filosofie vormt het alledaagse le

ven het vertrekpunt van hun filosofische exercities. Door aandacht te vragen voor 

het Dasein, de arbeidsverhoudingen en. de ordinary language hebben zij belangrijke ste

nen bijgedragen aan de detranscendentalisering van de filosofie. Daaronder versta ik 

het proces waarbij de filosofie wordt bevrijd van een nietszeggend apriorisme. Een 

andere vraag is of de empirische filosofie zichzelf niet onnodig beperkt. Legt de em

pirische filosofie zichzelf niet aan banden wanneer zij haar kennis alleen via de erva

ring genereert en het verstand op nul zet? Immers, de kennisontwikkeling berust 

niet alleen op empirisch, maar ook op theoretisch onderzoek. Zo werd bij voorbeeld 

nog voor de ontdekking van de planeet Neptunes in 184e haar bestaan reeds be

vroed op grond van de theorie van Newton. 

Ik vermoed dat de empirische filosofie zich niet aan banden wil leggen, en meer 

te zeggen heeft dan dat filosofen vaker een. blik uit het venster moeten werpen. 

Wanneer zelfs een eerbiedwaardig tijdschrift als Krisis zich committeert aan. de empi

rische filosofie, dan moet er wel wat aan de hand zijn... Daarom zette ik. voor mezelf 

een speurtocht uit om te achterhalen wat empirische filosofie daadwerkelijk in

houdt. Ik bezocht een congres en las een stapeltje artikelen en boeken. 

In november 1999 bezocht ik aan de Universiteit Maastricht het congres Vrodudng 

Toste, Configuring Use, Verforming Citizenship. Daar waren veel onderzoekers aanwezig die 
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zichzelf afficheren als empirisch filosofen. Eén van de aanwezige sprekers deed twee 
opmerkelijke uitspraken: (i) filosofen, kunnen zich, of ze dat willen of niet, niet los
maken van hun traditie; (z) er moet een embargo komen op grote woorden. Zelfs 
empirisch filosofen zouden veel te vaak grote woorden gebruiken. Mijn diagnose 
was een geheel andere. Ik miste juist de grote woorden., 

^ De twee genoemde uitspraken staan op gespannen voet met elkaar. Want hoe 
Z kunnen, filosofen het gebruik van grote woorden vermijden wanneer ze niet los 
o kunnen komen van de traditie? Is de traditie niet doordrenkt van grote woorden? Ik 
S wil in. dit stuk niet nader ingaan op het spanningsveld dat door de uitspraken wordt 
m opgeroepen. Wat ik wel doe, is de eerste uitspraak heel serieus nemen en erop wijzen 
* dat het de taak van filosofen is grote woorden op een specifieke wijze te reïtereren.1 Is 

het niet kenmerkend voor de filosofie, dat filosofen in wi.ssel.endc contexten steeds 
opnieuw grote woorden als 'waarheid/ en 'rechtvaardigheid' van stal halen? 

Empirisch filosofen, zo blijkt uit een eerste lezing van hun werk, zijn contextge
voelig. Door steeds opnieuw te wijzen op het gegeven dat kennis gesitueerd is, dis
tantiëren zij zich van het overhaast transcendentalisme van veel andere wijsgeren. 
Dit heeft onder andere tot een interessante kritiek op de traditionele filosofie geleid. 
Zo kritiseren empirisch filosofen niet alleen, terecht het feit dat de traditionele filo
sofie een. antropocentrische kijk op de wereld heeft en de dingen veronachtzaamt, 
maar tonen zij door middel van buitengewoon intrigerende case-studies hoe men
sen en dingen op een symmetrische wijze kunnen worden, benaderd. Hiermee heb
ben empirisch filosofen een belangrijke bijdrage geleverd aan. de detranscendentali-
sering van de filosofie. Ook. na Marx is het blijkbaar nog nodig collega's van het 
hoofd op de voeten te zetten. Desalniettemin wil ik de these verdedigen dat de de-
transcendentalisering van de filosofie bij de empirische filosofie is doorgeslagen. 

F ï l o s o f o i o g i e en e m p i r i s c h e f i l o s o f i e 

De empirische filosofie is ai oud. Zelfs Kant sprak er al over. Hij maakte een onder
scheid tussen empirische en zuivere filosofie. In het begin van de vorige eeuw werd 
de empirische filosofie in Berlijn reeds geïnstitutionaliseerd, in 1928 richtte Hans 
Reichenbach er Die Gtselhchaftfür empirische Philosophic op. Tot haar leden behoorden 
onder andere Kurt Grelling, Carl Gustav Hempel, David Hubert en Richard von Mi-
ses. Toen Hitler in 1933 de macht greep, kwam er een vroegtijdig einde aan deze Ber
liner Gruppe. Grelling werd in een concentratiekamp vermoord, de anderen wisten 
Duitsland tijdig te ontvluchten. 

Degenen die tegenwoordig onder de vlag van de empirische filosofie varen, on
derscheiden zich uitdrukkelijk van Kant en het neopositivisme. Om. te bepalen op 
welk kompas de huidige empirische filosofie vaart, kan men zich het beste afvragen 
waarin'zij zich onderscheidt van andere vormen van filosofie. 

Filosofen leggen hun'identiteit vast door zich nadrukkelijk te onderscheiden 
van anderen. Elke filosoof kent zijn eigen afzetpunt. Was Plato het afzetpunt van 
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Aristoteles, zo was Kant dat voor Hegel, etcetera. Nog niet zo lang geleden profileer
den postmoderne filosofen zich door van sonimigc collega's logocentrische modcr- Q 
nisten te maken. Empirisch filosofen verrichten ook deniarcatiearbeid. Niet voor 
niets beschouwt Annemarie Mol empirische filosofie als een geuzennaam. Maar wat 
is nu het afzetpunt van de empirische filosofie? Als ik het goed zie, is dat de filosofo
logie/ 

Het object van de filosofologie bestaat uit de voorstellingen van filosofen. Filoso
fe logen zijn filosofen die vrijwel uitsluitend schrijven over wat hun collega's heb
ben geschreven. De wijsheid die zij begeren stoelt op het met filologische acribie 
uitpluizen van de teksten van meesterdenkers. De helden van de fi.losofol.ogen -
Heidegger, Derrida en. Nancy - zijn uiteraard zelf ook filosofologen. Deze meesterfi-
Iosofologen demonstreren hoe een bepaald 'zijn' uit de vergetelheid kan worden ge- 5J 
haald, laten zien da t de marge const i tu t ief is voor de tekst en her inneren eraan dat 
het zijn. altijd een etre-avec, een. z i jn-met-anderen is. Dat d i t soort filosofen tuk op 5J 
etymologie is, spreekt vanzelf Zij koesteren de hoop dat door h u n tekstanalyse aan 
het licht k o m t wat vergeten, gemarginaliseerd en verdrongen is. 

Voorzover filosofologen kritiek uitoefenen, bestaat die u i t het op de vingers rik
ken van degenen, die h u n held (moedwillig) verkeerd hebben begrepen. Zij wijzen er 
bij voorbeeld op d a t j e van Foucau.lt niets begrijpt wanneer je niet Bataille en. Can-
gu i lhem heb t gelezen, en van Heidegger niets snapt wanneer je niet al zijn college
stof heb t doorgeploegd. Meewarig laten filosofologen zich ui t over filosofen die h u n 
teksten doorspekken, me t theorieën, u i t bij voorbeeld de psychologie en sociologie. 
Achter een voorgehouden h a n d fluisteren ze elkaar toe dat dat toch geen 'echte'' filo
sofen k u n n e n zijn. In di t opzicht zijn filosofologen de pur is ten onder de filosofen. 
Let wel, zij zeggen niet dat filosofen, zich niet m e t praktische prob lemen zouden 
moe ten bez ighouden. Integendeel. Filosofologen bespreken, ju is t allerlei proble
men van de wereld, maar dan wel op een indirecte wijze. Zij vergelijken de theorieën 
die collega-filosofen over dat probleem hebben ontwikkeld en n e m e n ze kritisch 
onder de loep. He t door wetenschappers verrichte onderzoek naar dat probleem, la
ten zij echter bu i ten beschouwing. De u i tkoms ten van h u n theoretisch onderzoek 
sijpelen uiteindelijk toch door naar de wetenschappeli jke en. alledaagse praktijk. 
Waarom zouden zij dan nog h u n ivoren toren moeten verlaten? 

He t mo t to van de filosofologie luidt: niets is zo praktisch als een goede theorie. 
Wanneer de wetenschapper en j an modaal ertoe bereid zijn, dan kunnen zij h u n 
voordeel, doen me t de goed doordachte theorieën van de filosofologen. De primaire 
zorg van de filosofologie is of h u n theorieën doordacht zijn, en niet of ze van prak
tisch belang zijn. Vandaar dat de me thode van de filosofologen erop gericht is te ach
terhalen of de denkbeelden, van andere filosofen doorwrocht zijn. De voornaamste 
me thode van de filosofologie is het deconstrueren van teksten: het tegendraads lezen 
wat anderen hebben geschreven en daarvan verslag doen. Hierbij gaat het o m het te
gelijk oneerbiedig en. respectvol uiteenrafelen van teksten. Zodoende komt m e n vol
gens filosofologen op het spoor wat andere filosofen denken en veronderstellen. 
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S De grote verdienste van de filosofologen. is het monnikenwerk dat zij verrichten. 
S= Als een soort hypnotherapeuten brengen, zij aan het licht wac in de vergetelheid is 
fj geraakt en wordt gemarginaliseerd of verdrongen. Soms is dat relevant voor het Ie-
'S ven hier en. nu. De bevindingen van de filosofologie stellen de hedendaagse mens 
E misschien in staat zijn leven nog eens te overdenken of een authentieker leven te lei-
J_ den. De sterkte van. de filosofologie is tevens haar zwakte. Haar al te grote fixatie op 
,1 teksten leidt al gauw tot liryu&tisch idealisme. Hiervan is sprake wanneer de in teksten 
o vervatte werkelijkheid niet of nauwelijks wordt geconfronteerd met de niet-tekstu-
S ele werkelijkheid. Wanneer filosofologen zich. over een maatschappelijk vraagstuk 
| buigen, laten zij zich weinig gelegen liggen aan. empirisch onderzoek. 
* Het linguïstisch idealisme hangt samen met een ander bezwaar. Filosofologen 

lijden af en. toe aan wat Tsjalling Swierstra sofocratisme noemt: de overtuiging dat het 
zowel mogelijk als wenselijk is de wereld te veranderen, maar dat de doorsneemens 
niet in staat is aan te geven hoe dat moet. (Swierstra 1998, 18-19) De sofocraat daar
entegen meent de geestelijke vermogens te bezitten om te doorzien wat waar en 
rechtvaardig is. Filosofologen. die de sofocratische verleiding niet kunnen weer
staan, houden er dikwijls ondemocratische gedachten op na en streven naar een ex-
pertocratie. De idee van de filosoof-koning is hen niet vreemd. 

Empirische filosofie is het generaliseren van de 'empirische wending' in het we
tenschapsonderzoek naar andere terreinen waar filosofen, rondlopen. Het linguïs
tisch, idealisme en het sofocratisme van de filosofologie vormen daarbij het afzet
punt. De helden van de empirische filosofie - Latour, Nauta en Mol. - hebben elk een 
broertje dood aan. de door filosofologen beleden filosofie met de grote F. Latour pro
beert bij voorbeeld, het sofocratisme te ondermijnen door middel van een symme-
trie-eis. Terwijl filosofologen een asymmetrie creëren tussen waarheidsclaims van. 
de meesterdenker en de doorsneemens, probeert Latour ze symmetrisch te behan
delen, Annemarie Mol stelt het linguïstisch idealisme van de filosofologie op de 
proef door te laten, zien dat in alle filosofie empirie zit, en omgekeerd. Vandaar dat 
ze de stelling verdedigt dat alle filosofie immanent is, transcenderen onmogelijk is. 

Het affect tegen de filosofie met de grote F komt tot uitdrukking in het object 
van de empirische filosofie. Terwijl het object van de filosofologen uit de voorstel
lingen van andere filosofen bestaat, bestaat dat bij empirisch filosofen uit alledaagse 
praktijken waar mensen hun kennis en kunde inzetten. Niet het gedachtegoed van. 
bij voorbeeld Heidegger, Derrida of Nancy is het primaire onderzoeksobject van 
empirisch filosofen, maar de handelingen, van onder andere fysiotherapeuten, gy
naecologen, managers, politici, stedenbouwkundigen en wetenschappers. Niet de 
teksten van wijsgeren, maar de gang en wandel in het gewone leven vormt het ver
trekpunt van filosofische reflectie. De empirisch filosoof begint niet in. de biblio
theek, maar op straat. Alledaagse praktijken zijn immers rijk. aan filosofische bespie
gelingen. Volgens Boomkens maakt de empirische filosofie vernuftig gebruik van 
'een denken dat buiten de filosofie staat'. Het motto van de empirische filosofie 
luidt dan. ook: niets is zo theoretisch als de praktijk. 
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De empirische filosofie diept 'filosofische vondsten7 uit de empirie op. Daarvoor 

achten empirisch filosofen thick description de meest geëigende methode. Hierbij gaat £> 

het om het zo gedetailleerd mogelijk beschrijven van praktijken. Deze methode be

vindt zich op het snijvlak van de etnografie en. de semiotiek. Het object en. de me

thode van de empirische filosofie maken duidelijk, dat empirisch filosofen het liefst 

in de huid van cultureel antropologen kruipen. Zij vinden het prachtig om in diver

se praktijken te participeren en doctoren, fysiotherapeuten, artsen bij hun werk. te 

observeren ais waren het leden van een vreemde stam. Vanwege de participerende 

observatie beschouwt Kockelkoren empirische filosofie grotendeels als etnografisch, 

veldwerk. Grotendeels, want het eerste-ordefilosoferen. dat de filosoof als etnograaf 3 

in de diverse praktijken tegenkomt, vormt in. tweede instantie nog eens het object 

van een cultuurkritische reflectie. Zo vragen empirisch filosofen zich af wie of wat in §j 

de praktijk wordt in- dan wel uitgesloten. Mol wijst erop dat het in- en uitsluiten 

zowel gewelddadig als weldadig kan zijn. 

De vraag is nu waarop de kritiek van deze cultuurkritische reflectie is gebaseerd. 

Wanneer is in- danwei uitsluiting verwerpelijk? Wat zijn de criteria om gewelddadi

ge en weldadige vormen van in- en uitsluiting van elkaar te onderscheiden? Het be

zwaar is dat empirisch filosofen bij het ijverig doen van etnografisch veldwerk te 

weinig stilstaan bij hun eigen tweede-ordefilosoferen. Het empirisme van empi

risch filosofen, verwordt tot empincisme wanneer zij over deze criteria niet expliciet 

zijn. Empirisch filosofen wijzen er terecht op dat het zinvol is om. te analyseren hoe 

in diverse praktijken de wereld wordt geordend. Maar hoe zit het met de ordenin

gen van de empirisch, filosofen zelf? Hoe ordenen zij de ordeningen van. derden? 

Zijn hun eigen ordeningen niet willekeurig? Is hun observeren niet een zien. zonder 

zelf gezien te worden? 

Empirisch filosofen wijzen er graag op dat feiten en waarden onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn, het beschrijven van de werkelijkheid (sluipend) gepaard gaat 

met het doen. van (verborgen) waardeoordelen. Dit moet dan ook opgaan voor hun 

eigen onderneming. De voor de hand liggende vraag is dan: door welke normen la

ten empirisch filosofen zich bij hun etnografische werk leiden? Op deze vraag blij

ven ze het antwoord doorgaans schuldig. Hun werkzaamheden zijn meestal crypto™ 

normarie/, omdat zij hun eigen normatieve aannamen zelden of nooit expliciteren, 

laat staan rechtvaardigen. Daarentegen zijn empirisch filosofen erg bedreven in het 

expliciteren van de veelal impliciet blijvende normen van. anderen en te wijzen op de 

normaliserende werking die daarvan uitgaat. De suggestie is dat normalisering (of 

disciplinering) in moreel opzicht verwerpelijk, is. Het is echter een open. vraag of dit 

voor elke vorm. van normalisering geldt. Net als hun. patroonheilige Foucault laten 

empirisch filosofen zich daarover niet uit. Blijkbaar zijn zij beducht voor moralis

me. Maar iemand is nog niet een moralist wanneer hij de eigen normen expliciteert 

en. rechtvaardigt. 

In het hierna volgende schema wordt nog eens op een rijtje gezet hoe de demar

catie tussen, de empirische filosofie en de filosofblogie eruitziet. 
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Schema i: Fiioso/ische demarcatie 
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IDENTITEIT 

HELDEN 

FILOSOFOLOG1E EfvIPiRISCHE FILOSOFIE 

Filosofen die vrijwel uitsluitend Filosofen die het liefst In de huid 

schrijven over wat hun van cultureel antropologen kruipen 

collega's hebben geschreven 

Heidegger, Derrida en 

Nancy 

Latour, Nauta en Mol 

yOTTO Niets is zo praktisch als een 

goede theorie 

Niets is zo theoretisch als de praktijk 

OBJECT Voorstellingen van andere 

filosofen 

Praktijken (van artsen, weten

schappers, etc.) 

METHODE Deconstructie van teksten 

KRITIEK Linguïstisch idealisme 

Sofocratisme 

Thick description 

Empirïcïsme 

Cryptonormatief 

Filosofen ontlenen hun identiteit inderdaad aan het zich onderscheiden van andere 
filosofen. Zo profileren empirisch filosofen zich door zich af te zetten tegen, de filo-
sofologen. Maar filosofen ontlenen hun identiteit ook aan het zich onderscheiden 
van de empirische wetenschappen. Filosofoiogen creëren wat dat betreft een boven-
schikking tussen filosofie en wetenschap. In hun ogen. is het de taak van filosofen de 
wetenschap te voorzien van een degelijk fundament of (wat bescheidener maar niet 
minder missionair) wetenschappers te bevrijden van onredelijke twijfels omtrent 
ethische kwesties. Empirisch filosofen proberen daarentegen een nevenschikking 
tussen filosofie en wetenschap in het leven te roepen door het laboratorium binnen 
te wandelen en zelf ook een witte jas aan te trekken. Vanwege deze poging hebben 
zij mijn sympathie. Toch vraag ik me af of empirisch filosofen niet onbewust een 
asymmetrie in het leven roepen tussen henzelf en degenen die zij in. de diverse prak
tijken onder de loep nemen. Zij ordenen, de ordeningen van wetenschappers, en niet 
andersom.. Men zou kunnen tegenwerpen dat er altijd een asymmetrie is tussen on
derzoeker en onderzochte. Maar zouden empirisch filosofen deze asymmetrie niet 
kunnen reduceren door het empiricisme en de cryptonormativiteit achter zich te la
ten? Waarom zouden zij niet explicieter kunnen zijn over de ideeën achter hun 
tweede-ordefilosofêren en de normen op grond waarvan zij anderen pejoratief be
tichten van normalisering? Zou de empirische filosofie niet duidelijker moeten zijn 
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De empirische filosofie werkt mijns inziens empiricisme en cryptonormativiteit al- 3 
leen maar in. de hand wanneer zij bij voorbaat elke vorm van transcendentie afwijst. 
Door te pochen op radicale immanentie vervaagt ook het door haarzelf gemaakte 
onderscheid tussen eerste- en tweede-ordefilosofêrcn, en uiteindelijk tussen weten
schap en filosofie. Radicale immanentie houdt in dat elke mogelijkheid om van 3 
'buiten' een stukje werkelijkheid te beschrijven, of daarover een oordeel te vellen, 
wordt afgezworen. Maar impliceert niet alleen al het onderscheid tussen eerste- en S> 
tweede-ordefilosoferen dat de professionele filosoof het alledaagse filosoferen op 
straat vanuit een buitenperspectief benadert, en zodoende transcendeert? De stel
ling dat filosofie radicaal immanent is, doet mij denken aan een toverformule als 
simsalabimbambasaladusaladim. In de sprookjeswereld, opent zo'n formule deuren 
die jarenlang op slot zaten, maar in de harde werkelijkheid niet. Althans, dat leert 
een pragmatische kijk op de werkelijkheid. 

Het pragmatisme kent uiteraard allerlei varianten. Zo zijn er tussen pragmatisten 
als Putnam en Rorty werelden van verschil Maar ook al vliegen pragmatisten elkaar 
dikwijls in de haren, over vier elementen van het pragmatisme verschillen ze niet van 
mening. Het pragmatisme (ï) is radicaal antimetafysisch, (2) beschouwt alledaagse 
problemen als het belangrijkste vertrekpunt voor filosofische exercities, (3) hanteert 
een taakanalytische methode en (4) kent aan leerprocessen, een centrale plaats toe. 
Door deze elementen toe te lichten, hoop ik aan te tonen dat de empirische filosofie 
met haar detranscendentalisering van de filosofie te ver is doorgeschoten. 

Aristoteles zag filosofie als de zoektocht naar oorzaken voor ai wat is. Volgens hem 
moeten er primaire oorzaken zijn, want anders belandt men bij het verklaren van al
lerlei fenomenen in een oneindige regressie. De filosoof zoekt naar primaire oorza
ken, dat wil zeggen naar principes en het wezen, omdat hij vaste grond onder zijn 
voeten, wil hebben. Aritstoles noemt de wetenschap van de primaire oorzaken 'eerste 
filosofie". De fysica rekent hij tot de "tweede filosofie'. Het woord metafysica ont
stond op het moment dat Andronikos uit Rhodos het verzameld werk van Aristote
les wilde uitgeven. Hij vroeg zich af welke plek de geschriften over de "eerste filoso
fie' moesten krijgen. Na lang beraad deelde hij ze in na de geschriften over de fysica. 
Zo ontstond het woord metafysica. Sindsdien staat metafysica voor hetgeen Aristote
les onder "eerste filosofie'* verstond: het onderzoek naar wat onbeweeglijk en onver
anderlijk is. 

Als onbewogen beweger vormt god daarom, een gewild object van de metafysica. 
God. is het zijnde dat alle andere zijnden een duwtje geeft, en daarom ten opzichte 
van alle sterflijken "transcendent" is. Het onderzoek naar wat bewegelijk en. veran-
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S derlijk is, valt onder de fysica. De 'eerste filosofie' houdt zich nier alleen bezig met 
3E god. Metafysica is ook de wetenschap die het zijnde als zodanig (tö on hê on) onder-
<g zoekt In tegenstelling tot de afzonderlijke wetenschappen, wordt niet één deel van 
S het zijn eruit gelicht en nader onderzocht, maar wordt al wat is onder de aandacht 
E gebracht. Metafysica is dan de zoektocht naar de algemene principes van het zijn, 
* hetgeen later bekend werd onder de naam ontologie. 
Z De ontoloog is in eerste instantie verbaasd over alles wat hij waarneemt. In zijn 
o ogen begint de filosofie bij de verwondering. Voortdurend stek hij cle vraag: hoe kan 
S het zijn, dat? In tweede instantie geeft hij hierop een antwoord door het stellen en 
S beantwoorden van een nieuwe vraag: wat is het wezen vm dit of dat? De ontoloog 
^ veronderstelt dat wat wordt waargenomen slechts één van de vele manieren is waar

op het wezen van iets zich kan tonen. 
Plato en Aristotclcs onderscheiden zich. alleen van elkaar door het antwoord op 

de vraag waar het wezen van dit of dat moet worden gezocht. Terwijl eerstgenoemde 
het wezen in de binnenwereld van het denken zocht, zocht laatstgenoemde het in 
de buitenwereld. Daarom werden Plato en Aristoteles de founding fathers van respec
tievelijk de metafysica van het a priori, (onafhankelijk van de zintuiglijke waarne
ming) en de metafysica van het a posteriori, (gebaseerd op zintuiglijke waarneming). 
In feite werden de paden die beide Grieken, hadden uitgezet ook nog na de Renais
sance bewandeld. Hun opvolgers, de rationalisten en empiristen, zochten tot ver in 
de negentiende eeuw tot op zekere hoogte op dezelfde wijze naar de fundamenten 
van de kennis. Tot die tijd ging dat gepaard met een bovenschikking tussen filosofie 
en wetenschap. De filosofie zorgt voor een rockbottom of knowledge en de wetenschap 
voor allerlei detailkennis. 

Marx, Darwin, Freud en Nietzsche ondermijnden de idee van een rockbottom of 
knowledge. Zij toonden aan dat elke vorm van kennis sociaal bepaald is, evolueert, uit
drukking geeft aan onbewuste verlangens en onlosmakelijk verbonden is met 
macht. Op die manier maakten zij een einde aan. de metafysische droom van het bo
ven tijd en plaats verheven wezen van iets. Daarmee gaven zij een belangrijke impuls 
aan de detranscendentaliscring van de filosofie. Net als de empirische filosofie is het 
pragmatisme radicaal antimctajysisch, wijst ze de idee van. een rockbottom of knowledge af. 
Maar het pragmatisme onderscheidt zich van de empirische filosofie door erop te 
wijzen dat met de teloorgang van de metafysica niet elke vorm van. transcendentie in 
rook opgaat. 

Het alledaagse leven loopt via vaste patronen. De meeste handelingen zijn een kwes
tie van. routine, verricht men op de automatische piloot. Alleen als de vaste patronen 
niet .meer werken, zich problemen, voordoen, zet men de automatische piloot af In 
dat geval, wordt men gedwongen voor de gerezen problemen een oplossing te vin
den. Voor pragmatisten als Peirce, James en Dewey vormen dit soort alledaagse proble
men het belangrijkste vertrekpunt voor hun filosofische activiteiten, en niet, zoals bij de 
filosofologen, de problemen die men. heeft bij het begrijpen van teksten, van collega-
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filosofen. Voor pragmatisten zijn teksten van andere filosofen hooguit een. middel 
voor het oplossen van de alledaagse problemen. o 

Empirisch filosofen hebben blijkbaar hetzelfde vertrekpunt voor hun filosofi
sche activiteiten als pragmatisten.. Zij zoomen meestal, in op problemen die zich 
binnen specifieke kennispraktijken voordoen. Dit maakt dat zij veel werk maken 
van de context waarin een probleem zich voordoet. Volgens Mol kenmerken empi- 3 
risch filosofen zich door het stellen van een lokaliserende vraag: waar doet zich iets 
voor? Empirisch filosofen wijzen erop dat degene die op locatie kennispraktijken 
bestudeert al gauw merkt dat het universalisme geen of onvoldoende recht doet aan 
de verschillen tussen en binnen contexten. 3 

De manier waarop empirisch filosofen een tegenstelling creëren tussen universe
le kennis en gesitueerde kennis, tussen het globale en het lokale, leidt mijns inziens 
tot reïficaties. Zo geven begrippen als universele kennis' en gesitueerde kennis' aan 
dingen en situaties die voortdurend veranderen een statisch karakter. Maar net zoals 
de hamburger van. McDonald's overal anders wordt gegeten, wordt universele ken
nis, zeg wetenswaardigheden die mondiaal verspreid zijn, in zeer veel situaties ge
transformeerd. En kennis die in een bepaalde situatie is ontwikkeld en gesitueerd, 
kan na verloop van tijd in een groeiend aantal andere situaties worden gebruikt en 
daardoor een steeds universeler karakter aannemen. 

Reïficatie kan worden vermeden door het gebruik van zelfstandige en bijvoeglij
ke naamwoorden zo veel mogelijk te vermijden, en in plaats daarvan werkwoorden 
te gebruiken. Door werkwoorden te gebruiken kan men veel meer recht doen aan de 
dynamiek van het alledaagse leven en de factor tijd. In plaats van over gesitueerde 
kennis' versus universele kennis' te spreken, kan men het beter over het situeren en 
universaliseren van kennis hebben. Het universaliseren van kennis is een proces 
waarbij wordt geprobeerd zo veel mogelijk mensen te winnen voor een bepaald ge
dachtegoed. Zo deden postmodernen hun best om hun ideeën over het belang van 
de context over de hele wereld te verspreiden. Het sluieren van kennis is het proces 
waarbij geprobeerd wordt een bepaald gedachtegoed in een specifieke situatie te ge
bruiken. In de praktijk betekent dit uiteraard dat deze kennis wordt getransfor
meerd, dat wil zeggen wordt verrijkt met lokale wetenswaardigheden. De ontwik
keling van het internationale recht biedt tal van voorbeelden van het universaliseren 
van rechtsnormen die aanvankelijk alleen binnen een bepaald gebied golden. Men 
kan niet hij voorbaat zeggen of een dergelijk normaliseringsproces positief of negatief 
is. Wat men wel kan zeggen, is dat de democratie een raamwerk biedt om morele nor
men die eerst gekoesterd, worden door slechts een beperkt aantal mensen op een ge
weldloze manier te transformeren en universaliseren in rechtsnormen. 

Het universaliseren en situeren van kennis en. normen roept vaak weerstand op. 
Een voor de hand. liggend voorbeeld biedt de ontwikkeling van mensenrechten. 
Hierbij gaat het ook om het universaliseren van normen die aanvankelijk alleen bin
nen, een bepaald gebied golden. Het universaliseren van die normen tot universele 
mensenrechten stuitte op de weerstand van mensen die vonden, dat ze te zeer het 
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stempel van een specifieke context droegen. Daarom heeft onder andere Afrika een 
eigen mensenrechtencharta in het leven geroepen. 

De wijze waarop tegenwoordig het universaliseren en situeren van kennis en 
normen plaatsvindt, maakt in. elk geval duidelijk dat die kennis en. normen niet 

E" voor eens en altijd verbonden hoeven te zijn met een specifieke situatie. Er is niet, 
f zoals menig empirisch filosoof suggereert, een een-op-een relatie tussen kennis en 
Z situatie. Ideeën kunnen nooit worden genaturaliseerd, zij zijn nooit geheel en. al 
o versmolten met de context waarin zij worden gebruikt. Met de mensen, verhuizen 
S meestal ook hun ideeën. Het verplaatsen en decontextualiseren van kennis en. nor-
•£ men, impliceert dat van de bijzonderheden van een bepaalde situatie wordt geab-
^ straheerd. Het decontextualiseren, verplaatsen, en abstraheren van iets houdt in. dat 

een bepaalde context in zekere zin wordt getranscendeerd. Sociologen, wijzen erop 
dat het transcenderen van contexten door een. proces als globalisering aan de orde 
van. de dag is. Transnationale netwerken vormen voor mensen de infrastructuur om 
zich van context naar context te bewegen. Hierdoor kan men de context waar men 
vandaan komt tussen haakjes zetten, en kritisch vanuit het perspectief van een an
dere context bekijken. 

Door de fixatie op het begrip 'gesitueerde kennis" en de kruistocht tegen het uni
versalisme lopen empirisch filosofen het risico dat zij zich onvoldoende rekenschap 
kunnen geven van deze ontwikkeling. Het begrip gesitueerde kennis wekt de sug
gestie dat kennis vastzit aan een bepaalde situatie. De voortdurende pogingen die 
worden ondernomen om kennis en normen te universaliseren, ze in meerdere con
texten een plek te geven, staat op gespannen voet met de idee dat er een een-op-een 
relatie is tussen kennis en context. 

Het pragmatisme en de empirische filosofie zijn radicaal antimetafysisch en be
schouwen alledaagse problemen als het belangrijkste vertrekpunt van hun filosofi
sche exercities. Maar op het vlak van de methode scheiden hun wegen zich. Terwijl 
empirisch filosofen zich met hun thick description de facto bedienen van een methode 
uit de wetenschap, hanteren pragmatisten met de taalanalytische methode een me
thode die vooral binnen de filosofie is ontwikkeld. 

Postmoderne filosofen als Baudrillard en Lyotard plaatsen de methoden van filo
sofen op een lijn met de verschillen tussen manieren van dansen. Zoals verschillende 
dansstijlen elkaar niet uitsluiten, zo zouden de door filosofen gehanteerde metho
den dat ook niet doen. Net zoals men op één avond de lambada, de twist en de 
boogie woogie kan dansen, zo zou men als filosoof hegeliaans, fenomenologisch of 
wittgensteiniaans te werk kunnen gaan.. Ernst Tugendhat (1976") stelt terecht dat een 
serieus filosoof deze gedachte afwijst. Ervan uitgaande dat het in de filosofie om de 
waarheid gaat, kan men niet op een specifieke wijze filosoferen zonder andere vor
men van filosoferen te integreren ofte verwerpen. Zo vind ik de taalanalytische methode 
de enig juiste manier van filosofie bedrijven en wijs ik de dialectische en fenomeno
logische methode af. 
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De taalanalytische methode gaat ervan uit dat de filosofie zich van oudsher met 
het analyseren van begrippen heeft beziggehouden.. Zowel in de dialogen van Plato Q 
als in Hegels Wissenschaft der logik wordt nagegaan wat onder een bepaald begrip dient 
te worden verstaan. In tegenstelling tot de empirische wetenschappen gaat het 'm de 
filosofie niet om begrippen die zich gemakkelijk en eenduidig laten, definiëren. Het 
gaat om a priori gegeven begrippen die voor mensen onontbeerlijk zijn. om in een 3 
bepaalde leefwereld de weg te vinden. Wittgenstein citeert Augustinus om duidelijk S. 
te maken om. wat voor soort begrippen het filosofen te doen is: "Wat is tijd? Wanneer 
niemand mij daarnaar vraagt, weet ik het. Maar wanneer ik. het uitleggen moet aan 
iemand die daarnaar vraagt, weet ik het niet/ In tegenstelling tot het begrip 'tijd' 3 
zijn begrippen, als "auto" en 'tafel' geen filosofische begrippen, omdat iemand die ze 
gebruikt makkelijk kan uitleggen wat hij daarmee bedoelt. Aan de hand van het Au-
gustinus-citaat wil Wittgenstein wijzen op twee vormen van kennis. Ten eerste ken
nis die nodig is voor het zinvol gebruiken van begrippen. Ten tweede kennis die no
dig is voor het uitleggen van een begrip. Het is de taak van de filosoof onderzoek te 
doen naar begrippen die men weliswaar begrijpt, maar niet zonder meer aan derden 
kan uitleggen. Dikwijls gaat het om grote woorden als waarheid', 'rechtvaardig
heid', Vrijheid', gelijkheid' en 'macht'. 

In de wetenschap gaat het om het vergaren van nieuwe kennis, terwijl het in de 
filosofie juist gaat om bestaande kennis opnieuw en vruchtbaar onder handen te ne
men. Socrates was de eerste filosoof die systematisch vragen stelde over wat men 
reeds wist. Zo vroeg hij zijn gesprekspartners wat zij onder rechtvaardigheid ver
staan, een begrip dat zij bijna dagelijks in de mond namen. Om rechtvaardig te kun
nen handelen, zo dacht Socrates, moest men weten wat rechtvaardigheid inhoudt. 
Sinds Socrates komt filosofie voor een groot deel neer op het reflecteren op wat reeds 
bekend is, dat wil zeggen a priori, gegeven is. De wijze waarop die reflectie plaats
vindt, is echter door de eeuwen heen veranderd. Volgens de taalanalytische methode 
kan men begrippen het best verhelderen, door na te gaan hoe ze in het alledaagse le
ven worden gebruikt. De twee vormen van kennis die Wittgenstein aan de hand van 
Augustinus heeft onderscheiden kan men nu als volgt vertalen. Kennis is in de eerste 
plaats het vermogen talige uitdrukkingen juist te kunnen gebruiken. Maar het slaat 
in de tweede plaats op het vermogen deze gebruikswijze aan anderen uit te kunnen 
leggen. In het laatste geval is iemand in. staat een ander een begrip uit te leggen dat 
hij nog niet kent. Wanneer de ander in staat is het betreffende woord op een juiste 
wijze te gebruiken, dan is de uitleg geslaagd. 

Wie met behulp van de taalanalytische methode nagaat hoe woorden als 'zullen', 
'moeten', 'behoren', goed' en 'kwaad' worden gebruikt, merkt al gauw dat morele 
oordelen niet alleen op ervaring berusten. Morele oordelen transcenderen tot op ze
kere hoogte onze ervaring. Het al dan niet verwerpelijk zijn. van abortus kan niet af
doende worden beargumenteerd door een beroep te doen op de empirie. Empirisch 
onderzoek is onontbeerlijk wanneer men wil nagaan wat mensen (opgesplitst naar 
sekse, klasse en religie) vinden van abortus. Maar uit zon empirisch onderzoek volgt 
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nog niet dat abortus verwerpelijk is. Ook niet het tegendeel. Morele oordelen zijn. 
geen empirische bevindingen. Dit gegeven leidt tot enkele vragen aan het adres van 
de empirische filosofie. Onthoudt de empirische filosofie zich van morele oordelen? 
En als ze toch morele oordelen velt: hoe worden, die dan gerechtvaardigd? 

i Het pragmatisme kan met behulp van de taalanalytische methode leerprocessen enta-
Z meren. Door het gebruik van bepaalde begrippen nauwgezet te analyseren, kunnen 
o filosofen een einde maken aan de verwarring die soms ontstaat door bepaald taalge-
2 bruik. Zo heeft met name Rorty erop gewezen dat het gebruik van optische metafo-
'S ren niet bevorderlijk is voor het vergroten van het inzicht wat kennis is. Zijns in-
* ziens hebben sommige filosofen, door het gebruik, van deze metaforen ten onrechte 

de suggestie gewekt dat kennis een spiegel is van de natuur. De ontwikkeling van de 
filosofie biedt het beste bewijs voor het bestaan van leerprocessen die op dit soort 
analyses berusten. Dit wordt vooral duidelijk wanneer men de ontwikkeling van de 
filosofie reconstrueert aan de hand van drie paradigma's.3 

Het ontologisch paradigma bracht ik in feite reeds ter sprake. Filosofen die zich bin
nen dit paradigma bewegen, onderzoeken het zijnde teneinde het wezen van allerlei 
objecten te achterhalen. Plato zoekt hun wezen in een ideeënwereld en Aristoteles in 
de objecten zelf. In het ontologisch paradigma gaat men ervan uit dat ware kennis 
alleen ais kennis van het ware, dat wil zeggen het wezen, mogelijk is. Maar is het wa
re kenbaar? Deze door sceptici gestelde vraag betekende voor het ontologisch para
digma het begin van het einde. Waneer men, zoals de ontoloog, ware kennis over het 
zijnde wil vergaren, dan moet eerst de twijfel over hun kenbaarheid serieus worden 
genomen. 

Descartes maakte van de nood een deugd, twijfelde methodisch, en meende weer 
vaste grond onder de voeten te krijgen. Zoals bekend vond hij die in het cogito. Hij 
luidde het mentalistisch paradigma in door niet langer te vragen 'wat is?', maar 'wat kan 
ik (zeker) weten?'. Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden, moest eerst de 
tweede worden beantwoord. In het mentalistisch paradigma was niet de verbazing 
over objecten in de 'buitenwereld' het vertrekpunt van het filosoferen, maar de twij
fel over de kenbaarheid, ervan. Mentaiisten plaatsen vraagtekens bij de klassieke idee 
dat waarheid berust op de overeenstemming tussen een object en een kennend be
wustzijn. Wanneer deze overeenstemming wordt betwijfeld, dan is het onmogelijk 
zich direct op het object te beroepen. Om weer vaste grond onder de voeten te krij
gen, zal men met het onmiddellijk gegeven bewustzijn moeten beginnen, dat wil 
zeggen de voorstellingen die het subject heeft van de objectieve wereld. De ieder 
individu, direct gegeven voorstellingen bieden het houvast dat nodig is om zekere 
kennis over de omringende wereld te vergaren. De twijfelende kan. het bestaan van. 
zijn bewustzijn namelijk niet betwijfelen. De overgang van het ontologisch naar het. 
mentalistisch paradigma komt simpelweg neer op het verschuiven van de aandacht 
van het zijn naar het bewustzijn. Daardoor verstaat men in het mentalistisch pa
radigma onder metafysica niet meer de leer van het zijn, maar de leer van de princi-

100 



3D 
cv 

CU 

cr 

IA 

I 

S3 
CT" 

cr 

as 
Ou 
SZ 
«/» 
&2 

as 
Ou 

pes van het menselijke kennen. De ontologie ruimt het veld voor de epistemologie. 

Het pragmatisch paradigma vloek voort uit een. kritiek op het mentalistisch para- C) 

digma. Volgens pragmaristen veronachtzamen de analyses van het mentalistisch pa

radigma het belang van de taal bij het kennen van de werkelijkheid.. Zij gaan van de 

naïeve vooronderstelling uit dat taal een transparant medium is, een venster waar

door een. subject een object direct waarneemt. De kritiek van filosofen die tot het 

mentalistisch paradigma worden gerekend, betreft altijd de voorstellingen die hun 

collega's van. de wereld hebben, maar nooit hun taal In het pragmatisch paradigma 

is daarentegen de taal wel het object van kritiek, Pragmaristen wijzen erop dat het 

taalgebruik van filosofen hen vaak in de weg staat bij het oplossen van problemen. 3 

Veel problemen worden mede veroorzaakt door het warrig taalgebruik. De pragma-
tist vraagt zich af wat hij, gegeven, de verwarring die het taalgebruik nu eenmaal met 

zich mee kan brengen, begrijpen kan. Staat het wollig taalgebruik van menig filoso-

foloog een heldere kijk op alledaagse problemen in de weg? Zien. empirisch filosofen 

vanwege de grammatica van. hun taalspel bepaalde kwesties over het hoofd? 

Op dit soort vragen proberen pragmaristen een antwoord te vinden met behulp 

van de reeds besproken taalanalytische methode. Eén. van de vele bijdragen die prag

maristen aan het wijsgerige leerproces hebben geleverd, is dat zij een eind maakten 

aan het scepticisme dat inherent is aan het mentalistisch paradigma. In eerste in

stantie meenden de aanhangers van dit paradigma een einde te hebben gemaakt aan 

de twijfels die het ontologisch paradigma opriep. Maar het mentalistisch paradigma 

riep op haar beurt zelf twijfels op over het bestaan. Als de zekerheid bij het (trans

cendentale) subject moet worden weggehaald, rijst vanzelfde vraag of de buitenwe

reld bestaat. Welke garanties zijn er dat de objecten die men waarneemt werkelijk 

bestaan, en niet hersenspinsels zijn? Aan dit soort soiipsistische twijfels maakte 

Wittgenstein een eind door te wijzen op de daaraan ten grondslag liggende perfor-

matieve tegenspraak. Twijfelen veronderstelt zekerheid. 

De centrale elementen van de drie paradigma's die ik onderscheiden heb, staan 

in het schema op pagina roz weergegeven. 

De in het kort besproken wijsgerige leerprocessen maken mijns inziens duide

lijk dat het ene paradigma het andere transcendeert. Wat bedoel ik daarmee? Pro

blemen die in het ene paradigma de kop opsteken worden in het andere opgelost of 

als non-probleem ontmaskerd. Terwijl mentalist Descartes denkt de door het onto

logisch paradigma gerezen twijfels weg te nemen, wijst pragmatist Wittgenstein 

hem. erop dat hij zich uiteindelijk verstrikt in een performatieve tegenspraak. 

Drie van de vier genoemde elementen van het pragmatisme laten zien dat de 

idee van de radicale immanentie onzin is. Er is een sociologisch, taalanalytisch en 

historisch, bezwaar. Ten eerste wijst de socioloog erop dat het decontextualiseren, 
verplaatsen of abstraheren van iets, doorgaans neerkomt op het transcenderen van 

een bepaalde context, plaats of iets concreets. Bijna elke sociologische analyse van de 

(transnationale) netwerken die tegenwoordig worden gevormd en. afgebroken, laat 

dit immers zien. Ten tweede maakt het alledaagse taalgebruik duidelijk dat norma-
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PARADIGMA 

DOMEIN 

ONTOLOGISCH MENTALISTISCH PRAGMATISCH 

Het zijn Het bewustzijn De taal 

o 
o 
o 

OBJECT Het zijnde 

VERTREKPUNT Verbazing 

Voorstellingen 

Twijfel 

Taaluitingen 

Verwarring 

CENTRALE VRAAG Wat is het wezen? Wat kan ik weten? Wat kan ik begrijpen? 

HELDEN Plato, Aristoteles, Descartes, Locke, Peircef Wittgenstein, 

Thomas van Aquino Kant Brandom 

tieve taaluitingen pogingen zijn het hier en nu te bevestigen ofte kritiseren. In het 
laatste geval kan van transcendentie gesproken worden, omdat de wereld zoals die is 
in zekere zin tussen haakjes wordt gezet. Ten derde transcendeert een wijsgerig pa
radigma tot op zekere hoogte het eraan voorafgaande. Historisch onderzoek toont 
aan dat de ontwikkeling van de filosofie zich kenmerkt door leerprocessen. 

Waarhe id en r e c h t v a a r d i g h e i d 

De geschiedenis van de filosofie is een proces van detranscendentalisering. Dit proces 
kent drie etappen die corresponderen met voornoemde paradigma's. De eerste etap
pe betekent onder andere een detranscendentalisering van de wereld van de mythen, 
de transformatie van mythos in logos. Allerlei verschijnselen die in mythen werden ver
klaard aan de hand van een strijd tussen goden, worden in de loop van deze etappe 
steeds vaker verklaard aan de hand van het een of ander wezen dat achter de waarge
nomen verschijnselen schuilgaat. De kritiek op het ontologisch paradigma leidt de 
volgende etappe in, en betekent in feite dat de detranscendentalisering van de my
thologie niet ver genoeg ging. De vele goden uit de mythologie waren weliswaar van 
hun voetstuk gehaald, maar vervangen door die ene transcendente god. Het trans-
cendentalisme wordt monotheïstisch. Bovendien is het wezen dat schuilgaat achter 
de verschijnselen ook transcendentaal, want verheven boven tijd en plaats. 

De volgende etappe in het proces van detranscendentalisering is in feite een kri
tiek op het essentialisme van het ontologisch paradigma. Het wezen dat achter de 
verschijnselen schuil zou gaan, is bij nader inzien toch niet boven de tijd en de 
plaats verheven. Historisch en etnografisch onderzoek leert dat een essentialistische 
kijk op de werkelijkheid nauwelijks vol te houden is. Gedurende de tweede etappe 
wordt ook nog die ene god van zijn voetstuk gehaald. Kant ontmantelde allerlei be-

102 



3D 

3 to* 

er 

I 

c/s 

m" 
ET 
3* 
cr 

cr 
m 

CL. 

wijzen voor zijn bestaan en Nietzsche verklaarde hem eenvoudig dood. Ten tijde 

van het mentalistisch paradigma zocht men het transcendente niet meer in de bui- C) 

tenwereld, maar in de binnenwereld. Het transcendentale subject zag namelijk het 

levenslicht. De mogelijkheidsvoorwaarden om de wereld te kennen en te beoorde

len, zitten in. het subject. Het objectivisme van de eerste etappe maakt tijdens de 

tweede etappe plaats voor het subjectivisme. 3 

Gedurende de derde etappe van het proces van. detranscen.dentaliseri.ng wordt 

het transcendentale subject stap voor stap ontmanteld. Pragmatisten wijzen erop 

dat de mogelij kheidsvoorwaarden voor het kennen en beoordelen van de wereld 

niet privé, maar publiek zijn, want gebonden aan de taalgemeenschap waarvan het 3 

individu deel uitmaakt. Dit betekent echter niet dat de derde etappe bestaat uit het 

radicaal afwijzen, van elke vorm van transcendentie. De paradox is dat wat transcen

dent is, nu in zekere zin immanent is. De van god verlaten mens zoekt het transcen

dente in deze wereld. Binnen deze wereld zijn contexten ten opzichte van elkaar 

transcendent, biedt de taal mogelijkheden iets vanuit meerdere (normatieve) per

spectieven te belichten en laten leerprocessen zien dat men zich bevrijden kan van 

onware denkbeelden. De pragmatist verdedigt daarom een seculier en bescheiden 

idee van transcendentie. 

Juist vanwege dit transcendentalisme is de filosoof in staat kritiek uit te oefenen. 

Dit komt vooral tot uiting in de wijze waarop grote woorden worden gereïtereerd. 

Grote woorden als waarheid en rechtvaardigheid worden steeds uit de kast gehaald 

om er een nieuwe invulling aan te geven. De noodzaak voortdurend aan de twee be

grippen te sleutelen, vloeit voort uit zowel de tekorten van de overgeleverde waar

heids- en rechtvaardigheidstheorieën als de veranderde sociaal-economische om

standigheden. Neem bij voorbeeld het begrip rechtvaardigheid. Terwijl ideeën over 

rechtvaardigheid pakweg vijfentwintig jaar geleden uit de pen kwamen van mensen 

die de nationale staat in hun achterhoofd hadden, worden ze tegenwoordig vooral 

in verband gebracht met het transnationale vraagstuk van de globalisering. De reïte-

ratie van waarheid en rechtvaardigheid vindt natuurlijk niet alleen plaats in het eso

terische kringetje van filosofen. Denk alleen maar aan de waarheidscommissies die 

in diverse landen in het leven zijn geroepen. Wil de filosoof een publieke rol blijven 

spelen, dan zullen de grote woorden niet in de ban moeten worden gedaan. Hoe zou 

hij anders aansluiting moeten vinden bij het grote publiek? Het Walzer-citaat dat ik 

boven deze tekst heb gezet, ba t zien hoe een filosoof een specifiek vertoog over 

waarheid en rechtvaardigheid uit de alledaagse werkelijkheid kan oppikken, 

Tegen deze achtergrond is het onbegrijpelijk dat empirisch filosofen begrippen 

als waarheid en rechtvaardigheid nauwelijks in hun mond nemen. Daarmee ver

sperren zij zichzelf de weg om een bijdrage te leveren aan de theorievorming over 

waarheid en rechtvaardigheid.. Als ik het goed zie, dan zijn voor deze wijsgerige weg

versperring twee redenen te geven. Ten eerste de fixatie van empirisch filosofen op 

performativiteit Ten tweede de fixatie op descriptieve ethiek. 

De achilleshiel van de empirische filosofie is haar taaltheorie. Ik doel daarmee op 
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het eenzijdig benadrukken van de perfbrmativiteit van taal en het veronachtzamen 
van. haar waarheidsfuncrie. Wat wil ik hiermee zeggen? De pragmatistcn gaan uit 
van een drieplaatsige relatie tussen (i) x en y die door gebruik te maken van (2) een 
specifieke taal niet elkaar communiceren'over (3) iets in de werkelijkheid. Empirisch 

E s filosofen leggen het accent eerder op het met elkaar communiceren, dan het com-
* municeren over iets. Dit blijkt uit de grote aandacht voor performativiteit. 
Z Met het begrip performativiteit willen empirisch filosofen erop wijzen dat men-
o sen met hun taaluitingen iets doen. Het doen van een belofte of iets bevelen, zijn 
S voorbeelden van taalhandelingen, Austin (1962) noemt dit soort taalhandelingen 
S performatitve taaluitingen. Daarnaast zijn er nog constatieve taaluitingen. Hieronder ver-
^ staat Austin taaluitingen waarmee mensen naar de werkelijkheid verwijzen, uit

drukking geven aan een constatering en waarop kwalificaties als 'waar' en 'onwaar' 
van toepassing worden geacht. Verder wijst hij erop dat men in de filosofie lange tijd 
vrijwel uitsluitend aandacht had voor de constatieve taaluitingen die in dienst staan 
van het beschrijven van de werkelijkheid. De hiermee gepaard gaande blindheid 
voor performatieve taaluitingen noemt Austin daarom een descriptive fallacy. 

Empirisch filosofen, hebben, met recht veel aandacht voor de performatieve taal
uitingen, maar men zou ze van een performative fallacy kunnen betichten omdat ze 
nauwelijks aandacht schenken aan de constatieve taaluitingen. Het verwijzende ka
rakter van. de taal veronachtzamen zij. Mol stelt: 'Sprekers verwijzen niet, maar 
doen.' (Mol 1994, 81) Maar als een bouwvakker 'steen!' roept en de ander aan dit be
vel gehoorzaamt door hem een steen aan te reiken, verwijzen zij dan soms niet (im
pliciet) naar de stapel stenen? Vanwege de performative fallacy bekommeren empirisch 
filosofen zich nauwelijks om een groot woord als 'waarheid'. En ais ze dat al doen, 
dan is het niet een kwestie van 'waarnemen' maar van 'waarmaken'. Net als bij het 
verwijzen en het doen, kan men zich afvragen of hier het een het ander uitsluit. Gaat 
het in de wetenschap niet om. het waarnemen en het waarmaken, het door de taal ge
kleurde constateren en communiceren van iets uit de werkelijkheid? 

Natuurlijk, het stukje werkelijkheid dat ik wil waarnemen, doet zich. niet onbe
middeld aan mij voor. De taal die men leert, kleurt niet alleen het constateren van 
iets, maar ook het communiceren van bevindingen aan derden. Dit neemt niet weg 
dat ideeën, over de werkelijkheid door waarnemingen zouden kunnen veranderen. 
Soms moeten mensen zoeken naar nieuwe woorden om de dingen die zij constate
ren te kunnen beschrijven. Ontleent de harde wetenschapper niet af en toe metafo
ren aan de literatuur om nieuwe bevindingen te kunnen beschrijven? Kwam het be
grip quarks niet uit Finnegaris wake van James Joyce? In tegenstelling tot empirisch, 
filosofen maken, pragmatistcn zich druk oyer de 'waarheidsfunctie' van. de relatie 
tussen taal en. werkelijkheid.4 Zij zijn. niet eenzijdig gericht op de performativiteit, 
zeg de wijze waarop datgene wat geconstateerd is aan derden wordt gecommuni
ceerd. Zo onderzoekt Robert Brandom onder andere de wijze waarop ingesleten 
taaluitingen die een tijdlang constitutief zijn geweest voor de wijze waarop de leden 
van een taalgemeenschap de werkelijkheid waarnemen, van het toneel verdwijnen.5 
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Het begrip rechtvaardigheid wordt zowel in een descriptieve als een normatieve 
zin gebruikt. In het eerste geval bevindt men zich op het terrein van de normatieve £} 
ethiek en dient het begrip om te beschrijven welke normen in een bepaalde samenle
ving worden gehanteerd om schaarse goederen op een rechtvaardige wijze te verde
len. Meestal zijn het sociologen en antropologen die een samenleving vanuit het 
perspectief van de derde persoon beschrijven en eventueel verklaren waarom zij de- 3 
ze en niet andere normen er op na houden. In het tweede geval wordt het perspectief 
van de eerste en tweede persoon gehanteerd, en probeert iemand tegenover een an
der te beargumenteren waarom hij een bepaalde stand van zaken in de werkelijk
heid onrechtvaardig vindt of waarom de mening van de ander in zijn ogen niet 3 
deugt. Daarbij zou hij normatieve beginselen kunnen formuleren die vanwege hun 
contrafactisch gehalte de mogelijkheid bieden de mondiale verdeling van schaarse 
goederen te kritiseren. 

Wanneer ik het bij het juiste eind heb, dan doen empirisch filosofen alleen maar 
aan descriptieve ethiek. Zij beschrijven bij voorbeeld, met verve de verschillende manie
ren waarop normen in dingen zijn ingeschreven. Zo laten zij zien hoe de norm 'gij 
zult niet te hard rijden' in diverse landen in de auto ingeschreven is. Terwijl men in. 
het ene land auto's heeft waarmee mensen niet kunnen wegrijden wanneer zij niet 
de gordel omdoen, begint in dat geval in het andere land slechts het lichtje fasten seat-
heltl te knipperen. Het gedrag van de mensen wordt blijkbaar in beide landen anders 
gestuurd. Hotelsleutels en verkeersdrempels zijn andere geliefde voorbeelden om te 
laten zien hoe de in niet-mensen ingeschreven normen het gedrag van mensen in 
goede banen leiden. Tot de descriptieve ethiek hoort ook het laten zien dat feiten en 
waarden met elkaar zijn verweven. 

Empirisch filosofen willen hun handen blijkbaar niet branden aan de heikele 
vragen van de normatieve ethiek. De verwevenheid van feiten en waarden kan daar
voor geen reden zijn. Descriptieve ethiek en normatieve ethiek sluiten elkaar niet 
uit, kunnen elkaar zelfs bevruchten. Zo zou men eerst kunnen beschrijven hoe 
ideeën over de verdeling van schaarse goederen die in de rechtsnormen zijn inge
schreven, tot nieuwe scheidslijnen tussen rijk. en arm leiden. Vervolgens kan men 
deze rechtsnormen op grond, van de contrafactische morele normen, kritiseren. Het 
contrafactische karakter van morele normen maakt het juist mogelijk de feitelijke 
toestand te transcenderen en te kritiseren. De intellectueel die dit doet parasiteert 
op het klassieke spanningsveld tussen recht en moraal 

Empirisch filosofen maken ten opzichte van de normatieve ethiek een terugtrek
kende beweging, Mols programmatische stuk dat niet programmatisch wil zijn, is 
daarvoor exemplarisch. Zij beweert: 

'Niet langer gaat het erom theorieën te ontwerpen die een zo verstrekkend en al
omvattend mogelijk antwoord geven op de vraag "wat is rechtvaardig?". Het is 
urgenter ideeën te genereren over, en te experimenteren met antwoorden op de 
vraag "hoe te leven met verschillen?".' 
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De godsdienstoorlogen in de zeventiende eeuw en het tribalisme in ex-Joegoslavië en 
Rwanda inspireerden tal van filosofen op de laatste vraag een antwoord te formuleren. 
Zij reïtereerden daarbij traditionele ideeën over tolerantie. Bovendien proberen filo
sofen als Dworkin, Kymlicka, Rawls en Roemer juist de vraag naar rechtvaardigheid 

E (weliswaar minder absoluut gesteld) te verbinden met die naar de omgang met ver-
» schillen. Het is opmerkelijk dat empirisch filosofen het antwoord op de belangrijkste 
Z vraag van. de empirische filosofie schuldig blijven. Bij Boomkens, Kockelkoren, Mol 
o en Prins, om er maar een paar te noemen, zoekt men daarnaar tevergeefs. Maar mis-
S schien heb ik het mis, is de vraag van Mol niet normatief bedoeld, wil zij alleen een 
S onderzoeksprogramma uitzetten voor het beschrijven van diverse manieren waarop 
* mensen met verschillen omgaan. Trouwens een veelomvattend project voor iemand 

die zweert bij het lokale. Want gaat het hierbij niet ook over de relaties tussen locaties? 
Is hier niet de coördinatie van de handelingen van mensen, met verschillende levens
stijlen in het geding? Behelst deze handelingscoördinatie niet het decentreren van. de 
aan die levensstijlen inherente vormen van gesitueerde kennis? Is vreedzaam samen
leven van mensen die uit diverse culturen, komen en. vaak. zeer uiteenlopende levens
stijlen hebben mogelijk zonder normen die voor alle betrokkenen gelden? 

Van oudsher bedienen filosofen twee fora: de esoterische kring van vakgenoten en 
de exoterische kring van geïnteresseerde burgers. Binnen beide kringen vervuilen zij 
een kritische functie. Er zijn grofweg twee vormen van kritiek: (i) de waarheid aan 
het licht brengen en (2) een moreel oordeel vellen. Filosofen die een intellectuele rol 
vervullen breien in de openbaarheid meestal beide vormen van kritiek aan elkaar. 
Wanneer Sartre de waarheid over het gewelddadige optreden van de Fransen in Al
gerije aan het licht brengt, dan gaat dat gepaard met het morele appèl eindelijk eens 
een serieus begin te maken met de dekolonisatie. En wanneer Foucault de catastro
fale situatie in Franse gevangenissen aan de orde stelt, dan heeft zijn vertoog een 
performatief effect dat normatief geladen is. Bij hun publieke optreden hebben deze 
en andere filosofen altijd grote woorden gebruikt. Misschien vinden filosofen iets 
meer gehoor bij een groot publiek dan wetenschappers, omdat de reïteratie van gro
te woorden tot hun metier behoort. Aangezien het gebruik van grote woorden eigen 
is aan het alledaags taalgebruik, sorteert het opnieuw invulling geven daaraan soms 
een groot effect. Filosofen kunnen in politiek opzicht alleen zoden aan de dijk zet
ten wanneer zij in de esoterische kring sleutelen aan grote woorden als waarheid en 
rechtvaardigheid en ze op een geraffineerde wijze mobiliseren in de openbaarheid. 
Wie, zoals empirisch filosofen, het gebruik van. grote woorden schuwt, vindt nauwe
lijks gehoor. 

Noten 

1. De idee van reïteratie, het opnieuw inbrengen c.q. herhalen van bepaalde ideeën, ontleen ik 
aan Michael Waker (1988, 232). 
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3 
to* z. Ik weet niet wie dit woord voor het eerst gebruikt heeft. Het oudste document dat ik in 

mijn boekenkast kon. vinden waarin het woord 'filosofoloog' voorkomt, is Harry Mulisch (1984, O 

95l ^ 

3. Voor de weergave van de drie paradigma's heb ik vooral gebruik gemaakt van het werk van 2L 
Schnadelbach {1992, 1994}. Tugendhat {1976) en Rorty (1980) maken ook een onderscheid tussen 1 
drie paradigma's. 

4. Vergelijk Brandom 1994 en McDowell 1996. 

5. Brandom (1994, 225) verheldert dit vraagstuk aan de hand van de lakmoesproef 'So it may ^ 

happen, that one uses the term, "acid" in such a way that a substance's tasting sour is a sufficient 

condition for applying it, and that it will turn litmus paper red is a necessary consequence of ap- S" 

plying it. Finding a. substance that both tastes sour and turns litmus paper blue shows that such a 

concept is inadequate. Conceptual contents can accordingly be criticized, groomed, and develo

ped empirically {...)/ 57 
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