Waar gaat het met
de Franse filosofie naartoe?
Jacqyes Bouveresse

Toen ik mijn gedachten liet gaan. over de stand, van zaken in de hedendaagse Franse
filosofie, realiseerde ik me onmiddellijk dat spreken hierover voor mij 'twee bijna
onoverkomelijke moeilijkheden oproept. Je spreekt alleen goed over watje liefhebt,
heet het, en ik heb nooit veel sympathie gevoeld voor wat men de Franse filosofische
traditie en cultuur noemt. In ieder geval kan ik niet worden beschouwd als een typische vertegenwoordiger of überhaupt als een vertegenwoordiger van deze traditie,
omdat de filosofen die mij werkelijk hebben beïnvloed en de teksten waaraan ik in
mijn werk refereer, algemeen gezien in een. andere traditie thuishoren of, beter gezegd, in meerdere andere tradities. Het is absoluut fout en belachelijk om te zeggen,
zoals nog altijd vaak. gebeurt, dat deze op de eerste plaats en zelfs exclusief in de Angelsaksische filosofische traditie thuishoren. Wat precies moet worden verstaan onder de Franse filosofie of de Franse filosofische traditie, roept overigens ook onmiddellijk een probleem op. Met uitzondering' van Canguilhem zijn de enige twee
Franse hedendaagse filosofen aan wie ik werkelijk iets verschuldigd ben Jules Vuillemin en Gilles-Gaston Granger. Maar natuurlijk denkt men niet allereerst aan dit
soort filosofen als men het over de Franse filosofische traditie heeft. Om diverse redenen zijn deze filosofen zelfs zo weinig representatief dat men de neiging heeft ze
simpelweg te vergeten. In elk geval verschijnen ze nooit in. de overzichten van de hedendaagse Franse filosofie, die de kranten en tijdschriften van tijd tot tijd menen te
moeten publiceren. Ondanks het feit dat ze, in mijn ogen, maar stellig ook vanuit
een objectief standpunt, veel belangrijker zijn dan een groot deel van hen die sinds
het begin van de jaren zestig op de voorgrond hebben gestaan. Ook Jean Largeault,
de meest wijze, begaafde en originele wetenschapsfilosoof die we sinds lang hebben
gehad, heeft jarenlang zijn werk in eigen beheer uitgegeven en zijn. naam wordt
praktisch nooit vermeld in het overzicht van. Franse filosofen die de afgelopen drie
decennia hebben meegeteld. Daarnaast is ook een zo begaafde en belangrijke filosoof als Jean Nicod, een van de meest briljante leerlingen van Russell, in absolute
vergetelheid geraakt. Zijn voortijdige dood in 1.924, op de leeftijd van. 31 jaar, betekende een. onherstelbaar verlies voor de Franse filosofie. Wat ik met deze opmerkingen wil suggereren, is datje, wanneer je het over de Franse filosofie hebt, moet beginnen met het maken van een duidelijk onderscheid tussen de Franse filosofie
zoals ze is en de Franse filosofie zoals ze in het algemeen wordt voorgesteld of zichzelf voorstelt. En ik denk dan natuurlijk niet alleen aan het beeld dat de kranten en
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de media er gewoonlijk van geven. De optiek die de professionele filosofen zelf over
deze vraag hebben is niet noodzakelijkerwijs beter geïnformeerd, meer integer of
correct.
Wat mijzelf betreft moet ik constateren dat ik me, als ik in het buitenland beo
uitgenodigd, vaak in een paradoxale siaiarie bevind. Van mij wordt verwacht en gevraagd, wat overigens erg logisch is, dat ik spreek over de Franse filosofie, terwijl ik
vaak eigenlijk, liever over iets anders zou spreken. Overigens zijn er genoeg anderen
die de Franse filosofie op een veel betere, dat wil zeggen veel positievere manier,
zouden kunnen belichten. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik om deze reden vaak de
indruk heb gekregen dat ik eigenlijk werd aangezien voor een. slechte Fransman, die
* niet bereid was de eer en bewondering te tonen die we onze nationale filosofische
beroemdheden verplicht zijn, of dat ik zelfs werd gezien als 'nestbevuiler', een term
die Karl Kraus gebruikte in de lezingen die hij na de Eerste Wereldoorlog hield. Ik
begrijp in ieder geval heel goed dat ik voor de Franse Instituten, wier missie het is in
het buitenland de Franse cultuur en filosofie te promoten, noch. een aanbevelenswaardig voorbeeld ben, noch een erg exporteerbare filosoof Ik zou hieraan kunnen
toevoegen dat de dingen in de hedendaagse Franse filosofie die me het meest geïrriteerd en soms verontwaardigd hebben, juist het nationalisme en het chauvinisme
zijn die zich, zelfs bij onze meest beroemde filosofen, soms manifesteren in een
ronduit kinderachtige en bedroevende vorm. Zie in verband hiermee de reacties die
de recente Sokal-affaire heeft opgeroepen, die vaak werd gezien als een regelrechte
aanval op het Franse denken in het algemeen. Ik wil er overigens op wijzen dat het
wantrouwen ten aanzien van wat uit het buitenland komt zich niet op dezelfde manier manifesteert als het uit Duitsland komt of uit Angelsaksische landen. Ons nationaal filosofisch besef voelt zich blijkbaar niet gehinderd door het feit dat Heidegger ooit heeft kunnen zeggen dat, toen de Fransen begonnen te denken, ze dat in
het Duits deden. Denken in het Duits of in. ieder geval in. relatie tot de Duitse traditie is voor een Franse filosoof volkomen normaal Maar denken in het Engels wordt
nog vaak gezien als een manier om het denken op te geven en ik hoor vaak zeggen
dat er in de Angelsaksische landen geen filosofie is en. zelfs dat het Engels geen filosofische taal is. Toch zijn. er ook filosofen als Michel Serres die openlijk pleiten voor
een nieuwe verfransing van de filosofie, die zowel gericht zou moeten zijn tegen het
veronderstelde imperialisme van de Duitse filosofie als tegen de Angelsaksische filosofie. Omdat nationalistische argumenten (of misschien beter gezegd nationalistische reflexen) binnen een gebied als de filosofie voor mij gewoon onbegrijpelijk
zijn, ook al zijn ze misschien natuurlijk en onvermijdelijk, zal ik geen poging doen.
ze hier uitgebreid te bespreken. In een artikel uit 1983 schreef ik dat
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'(...} de protectionistische maatregelen in culturele zaken zo bespottelijk en inefficiënt zijn datje Frankrijk eindelijk eens een minder kinderachtige en reactionaire houding zou willen zien aannemen, net zoals vele andere Europese landen
hebben gedaan die er allang mee zijn opgehouden om de analytische filosofie als
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de duivel te zien en. het Engels als een taal die ongeschikt is voorfilosofischereflectie'
{Why I am so very unfrench, 17}.
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Ongetwijfeld wordt in Frankrijk de analytische filosofie niet echt meer als de duivel.
beschouwd, maar ik zie vooralsnog geen reden mijn toen ingenomen, standpunt te
wijzigen.
Ik heb dus niet de intentie hier echt in te gaan op de vraag waar het met de Franse filosofie naartoe gaat, ook al heb ik er de gelegenheid toe. Omdat ik in 1983, dus
zo'n vijftien jaar geleden, een tekst heb gepubliceerd onder de titel "Waarom ik zo
bijzonder on-Frans ben' [Why I am so very unfrench), is het interessanter een antwoord te
formuleren op een vraag die u zich ongetwijfeld al heeft gesteld, namelijk of ik. me
nu in de filosofie een beetje meer Frans voel dan toen. Ook al is de situatie sinds de
verschijning van dat artikel ontegenzeggelijk, veranderd, en op het eerste gezicht
zelfs aanzienlijk, moet mijn antwoord op deze vraag vrees ik zijn: 'niet veel meer".
Daar zijn meerdere redenen voor, die ik nu zal proberen aan te geven.
De belangrijkste heeft te maken met de reden waarom ik op een. gegeven moment heb gekozen voor wat men de analytische filosofie noemt. Ik vind het gewicht
dat de geschiedenis van de filosofie binnen het filosofisch onderzoek in Frankrijk in
de schaal legt, buitengewoon zwaar. Om het op een. simpele en misschien simplistische manier te zeggen: de Franse filosofie schijnt zich voor alles bezig te houden met
de geschiedenis van de filosofie of met de deconstructie daarvan, terwijl de analytische filosofie ervoor kiest verder te gaan met het behandelen van problemen met
middelen die zij, al dan niet terecht, superieur acht aan de middelen die tot dan toe
zijn gebruikt. Terwijl er binnen de Franse filosofie zelfs vaak sprake is van een onmogelijkheid of van een einde van de filosofie vanwege het compleet opraken van
haar historische mogelijkheden, is het dus paradoxaal genoeg de analytische filosofie die de filosofie behandelt als een levende discipline, dat wil zeggen als een discipline die niet alleen een prestigieus verleden heeft, maar ook een heden en een toekomst.
Ais ik kijk naar de wending die de dingen op dit moment nemen, kan ik slechts
vaststellen dat het gewicht dat de geschiedenis van de filosofie in de schaal legt niet
alleen, nauwelijks verminderd is maar, integendeel zelfs bezig is zo mogelijk nog
verpletterender te worden. Hier is in ieder geval vanuit institutioneel oogpunt weinig tegenin te brengen, aangezien de macht van de filosofische historici aan de universiteiten en binnen instanties als de agrégation-ynry of het Comité National des
Universités waarschijnlijk nog nooit zo groot is geweest en, zou ik eraan toe willen
voegen, nog nooit op zofn autoritaire en intolerante manier is uitgeoefend. Het lijkt
alsofje, wanneer je je in Frankrijk binnen de filosofie met serieuze dingen wilt bezighouden, uiteindelijk altijd uitkomt bij de geschiedenis van de filosofie, omdat
alleen zij weerstand biedt ais al het andere aan het wankelen is geslagen, en uiteindelijk ais enige echt telt. Deleuze zei enige tijd voor zijn dood dat in Frankrijk filosofische historici zichzelf altijd min of meer ais de bewakers van de echte filosofie

beschouwen, als waren ze aangesteld ter verdediging van wat de filosofie moet zijn
en uiteindelijk moet blijven. Op dit punt kan ik hem alleen maar gelijk geven en eraan toevoegen dat ook ik dit vaak ondervonden heb, al is het op een andere manier
en om heel andere redenen.
Alain Renaut schreef in een themanummer van het Magazine litteraire (n° 339, januari 1996) met de titel Philosophic: La nouvelle passion:
'Wat de Franse academische filosofie karakteriseert en waarover onze buitenlandse collega's zich verbazen, is dat ze volkomen gericht is op de geschiedenis
van de filosofie. In feite is het merendeel van het onderwijs gewijd aan het reconstrueren of deconstrueren van die geschiedenis, al naar gelang ieders overtuiging. Hiervan getuigen zowel de diverse examenprogramma's als de belangrijkste academische publicaties.
In onze culturele en universitaire geschiedenis zijn zonder twijfel vele redenen te vinden voor deze Traiisc' keuze om de filosofische ernst enkel en alleen te
identificeren met de eerbiedige en klassieke reconstructie van de grote doctrines
die sinds Plato zijn voortgebracht. Een belangrijke oorzaak hiervoor lijkt mij te
liggen in de armoedige toestand van onze bibliotheken, die de omvang bereikt
van een ramp die meerdere generaties onderzoekers volop treft. Elke vorm van
serieuze en toegankelijke documentatie over de filosofische productie in de andere landen van de wereld ontbreekt. Het kan dan ook niet anders dan dat de
wens verantwoord te werk. te gaan, waarvan ik de laatste ben om te beweren dat
ze ontbreekt bij onze beste filosofische historici, de verstandige neiging doet
ontstaan de krachten eerder te wijden aan de stocijnse theorie van de niet-lichamelijke deeltjes dan aan cle hedendaagse ontwikkelingen in de toegepaste
ethiek, aan de theorie van de wervelingen bij Descartes dan aan de problemen die
het Amerikaanse narrativisme oproept. Je werkt waaraan je kunt werken, rekening houdend met watje hebt' (Universiri et philosophic, 34).
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Ik weet niet in hoeverre de armoedige toestand waarin de bibliotheken verkeren
echt als een verklaring kan worden beschouwd. Maar voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in de reële toestand van de hedendaagse filosofische productie, en die h u n
onderzoek willen wijden aan voornamelijk buitenlandse auteurs en h u n voortbrengselen, heeft deze armoede altijd een belangrijk probleem gevormd, en doet dat
nog steeds. De collecties van onze bibliotheken zijn ontegenzeggelijk veel meer voor
filosofische historici samengesteld dan voor mensen die zich voor alles interesseren
in de contemporaine filosofie. En ik kan het weten. Middenjaren zestig begon ik me
te interesseren in de logica, de filosofie van de logica en de analytische filosofie en
sinds die rijd heb ik het merendeel van de boeken die ik heb bestudeerd zelf moeten
aanschaffen voor mijn persoonlijke bibliotheek. In het algemeen hoefde je er niet op
te hopen ze in de universiteits- of andere bibliotheken te vinden en het was ook niet
mogelijk te gaan zitten wachten of de bibliotheken ze zouden aanschaffen, mochten
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ze er überhaupt al plannen, of middelen voor hebben, gehad. Denk eens aan het nagenoeg onoplosbare probleem dat zich telkens voordoet wanneer je studenten, een
bibliografie over bepaalde thema's en vraagstellingen moet voorleggen, terwijl je
heel goed weet dat bijna elke documentatie die je vermeldt voor hen moeilijk en
zelfs onmogelijk te verkrijgen is. Ik moet toegeven dat de ongelooflijk ellendige tocstand waarin men onze universiteitsbibliotheken zo lang heeft laten, steken voor mij
vandaag de dag nog steeds een mysterie vormt. Ik zal niet proberen de blindheid van.
onze universitaire beleidsmakers, of ze nou links of rechts waren, te verklaren. Ik zeg
weleens dat Frankrijk een land is waar n\cn meestal niet het geld heeft voor wat nodig is, maar wel altijd voor het overbodige. Er is blijkbaar geen geld om een einde te
maken aan de ellende aan de universiteiten, maar er wordt wel zonder probleem
geld gevonden voor de oprichting van extra-universitairc instituten zoals het College International de Philosophic. Ais verklaring wordt dan aangevoerd dat ze onontbeerlijk zijn om alle belangrijke en beslissende dingen te doen die binnen de universiteiten niet kunnen worden gedaan, waarvoor geen reëel bewijs bestaat. Het
respect voor democratische en egalitaire principes waar constant een beroep op
wordt gedaan en waarvan men zich graag bedient om landen die een andere onderwijs- en universiteitspolitiek volgen de les te lezen, had Frankrijk ertoe moeten
brengen volop in de universiteit te investeren in plaats van een politiek te volgen die
van de universiteit het onmogelijke vraagt en haar tegelijkertijd, zo arm houdt dat
haar praktisch elke kans van slagen wordt ontnomen.
Alain Renaut merkt op dat de academische filosofie, die haar toevlucht vooral in
de geschiedenis van de filosofie heeft genomen, 'zich steeds minder belast met vragen uit de samenleving die vroeger aan filosofen, werden gesteld' en dat er zich om
deze reden, een scheiding heeft voltrokken tussen de academische filosofie en het intellectuele en culturele leven.
Is het in deze omstandigheden verbazingwekkend, vraagt hij zich. af, dat alle
aandacht uitgaat naar personen die in de marge van. of zelfs buiten het universitaire systeem werken, maar wier argumentatiegang minder mysterieus lijkt en
van wie in ieder geval de openheid, voor het debat en voor de tijdgeest groter
lijkt? (p. 3 4
Dit lijkt mij een juiste diagnose, maar ze is minder nieuw dan men denkt. Dit soort
dingen heb ik, wat me overigens licht irriteerde, zo ongeveer horen zeggen sinds ik
met filosofie ben begonnen. En bovendien is het een veelvoorkomende illusie te
denken dat de thema's van de grote filosofen uit het verleden dichter bij die van de
gewone mensen zouden hebben gestaan, of dat zij niet hebben blootgestaan aan
kritiek of verwijten van het soort dat de professionele filosofen heden ten dage te
horen krijgen. Dit is over het algemeen verre van waar en, in ieder geval, moeilijk te
verifiëren. Hoe het ook zij, de diagnose die gewoonlijk wordt gesteld over de thema's, de interesses en het gedrag van de academische filosofen, verdient enige nuan-
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cering. De levende filosofie, of wat ik persoonlijk zo noem, beantwoordt niet direct
aan de verwachtingen van de samenleving en van. het grote publiek, en is naar mijn
gevoel, veel meer te vinden aan de universiteiten, dan meestal wordt aangenomen.
Ais ik mezelf ais voorbeeld neem en mag stellen dat ik erin ben geslaagd relatief
nieuwe dingen binnen de filosofie te doen, moet ik constateren dat ze aan de universiteit zijn gebeurd en dat het nauwelijks mogelijk was ze elders te doen. Het was in
ieder geval, beslist veel gemakkelijker ze geaccepteerd te krijgen door de relatief liberale collega's aan de universiteit dan door de avant-garde filosofen van. het moment
die er geen enkele sympathie voor hadden en er zelfs falikant tegen waren. Ik sta
nogal wantrouwend tegenover het soort 'intellectuelen', de zogenaamde professionele vernieuwers, waarvan wordt verondersteld dat ze in staat zijn. vernieuwing te
herkennen en te promoten, of het nou in de filosofie is of elders. Zonder al te veel
risico kun je erom wedden, en hiervan zijn vele gevallen bekend, dat ze waarschijnlijk
als per ongeluk de echt belangrijke noviteit mislopen. Tussen twee haakjes, deze opmerking richt zich natuurlijk op de nogal onzinnige en. onbescheiden pretenties die
op dit punt worden uitgedragen door een instituut als het College International de
Philosophic.
Het onderscheid tussen de manier waarop traditioneel aan de universiteiten
filosofische ideeën, worden bekrachtigd en de manier waarop dit buiten de universiteiten gebeurt, in het bijzonder in de media, is in Frankrijk waarschijnlijk scherper
dan in de meeste andere landen en heeft waarschijnlijk haar hoogtepunt bereikt
toen de zogenaamde 'nieuwe filosofie' is ontstaan. Zowel de nieuwheid als het werkelijk filosofische karakter van deze filosofie is een. kranten- en mediafabricaat en
heeft de academici terecht nogal onverschillig gelaten. Het probleem is echter niet
alleen van conjuncturele aard. Ook. vandaag de dag doet het zich uiteraard voor, zoals onlangs naar aanleiding van de herleefde populariteit die de filosofie bij het grote
publiek zou hebben, en die de kranten en de televisie snel hebben geïdentificeerd
als een Vernieuwing van de filosofie'. Dit even. terzijde, maar de confrontaties en debatten die over dit punt op de televisie hebben plaatsgevonden waren voor het merendeel aanleiding tot een soort veralgemeniseerd demagogisch en populistisch opbieden. Het is een feit dat er niet veel mensen meer zijn die, zeker als ze op de
televisie worden uitgenodigd, durven te beweren dat de filosofie die aan de universiteit wordt bedreven en de filosofie waaraan in. de media of in de filosofische cafés
wordt gedaan, zeer verschillende dingen zouden kunnen zijn. Overigens bestaat er
geen andere redelijke oplossing, daar ben ik het mee eens, dan verder te gaan ze met
dezelfde naam aan te duiden. Hier dient te worden opgemerkt dat het onderscheid
tussen wat het academische conformisme wordt genoemd en het conformisme van
de media in ieder geval lang niet zo radicaal is als wordt beweerd. Als voorbeeld
daarvan kan de proefschriftverdediging van Regis Debray worden genoemd. Zijn
beide promotores waren vertegenwoordigers van wat in de meest conventionele en
academische betekenis van het woord de universitaire traditie en macht wordt genoemd. Maar de verdediging zelfwas een ongebruikelijke plechtigheid, die werd
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gehouden voor een gehoor dat bestond uit de culturele heau monde van Parijs en waar
plaatsen waren gereserveerd voor ministeriële persoonlijkheden van beide kampen.
Debrays verdediging heeft twee artikelen in Le Monde opgeleverd, waarvan er één, ais
ik het me goed herinner, op de voorpagina stond. Je zou overigens kunnen opmerken dat Le Monde deze trend doorzet, aangezien Michel Contat onlangs nog schreef
dat de procfschriftverdcdiging van Regis Debray voor de intellectuele wereld de belangrijkstc gebeurtenis van de jaren negentig was. Natuurlijk worden er aan de
Franse universiteiten elke week tientallen proefschriften verdedigd waarvan er vele
voortreffelijk zijn, beter dan dat van Debray. Ik zou er een. paar kunnen noemen die
ik. persoonlijk heb begeleid sinds ik hoogleraar ben. Maar de kranten lijken zich alleen te interesseren in wat de academici doen in een geval, als het bovengenoemde.
En om het soort dingen te schrijven dat ze gewoonlijk over de academische filosofie
herkauwen, vinden ze het duidelijk helemaal niet nodig eens ten keer te gaan kijken
wat er wel en niet gedaan wordt in de filosofiefaculteiten van de universiteiten. Tot
die laksheid zijn ze overigens aangemoedigd door heel wat professionele filosofen,
die herhaaldelijk hebben gezegd dat de echt belangrijke dingen in de filosofie zich
in. Frankrijk alleen maar buiten de universiteit voordoen. Sommigen zullen het tegenstrijdig vinden, maar ik heb mij altijd solidair betoond met de universiteit, niet
alleen omdat het normaal is solidair te zijn met het instituut waar je bij hoort en dat
je betaalt, maar ook omdat zowel tegenwoordig als in het verleden de beste kwaliteit
aan de universiteiten te vinden is en niet elders. Je moet er niet aan denken wat er terecht zou zijn gekomen van bij voorbeeld het College International de Philosophic,
dat oorspronkelijk gezien, of men wil of niet, opgericht was tegen de universiteit, als
academici hadden besloten het simpelweg te boycotten, wat ze terecht hadden kunnen proberen. Alain Renaut begint en eindigt het artikel dat ik al heb geciteerd met
de paradoxale constatering dat 'als er binnen de Franse universiteiten weinig filosofie is, er buiten de universiteit helemaal geen is', (p. 36) Ik ben ongetwijfeld minder
categorisch dan hij; aan de universiteiten is meer filosofie te vinden dan. algemeen
wordt gezegd, maar buiten de universiteiten is ook filosofie te vinden, hoewel niet
zoveel als wel wordt gedacht.
Maar dit is natuurlijk niet het soort probleem waarmee we ons zouden moeten
bezighouden. De eigenlijke vraag is de volgende: hebben we voortaan werkelijk te
maken met twee verschillende soorten filosofie, die alleen hun'naam gemeen hebben, en waarvan de een zich richt tot de professionals en de ander tot het grote publiek en de media? (Zoals hun naam al zegt, nemen de media hierin de rol van bemiddelaar op zich. Zij zijn het immers die min of meer toevallig beslissen wat in de
filosofische productie al dan niet toegankelijk en waardevol is voor het grote publiek.) In concreto lijkt het me dat we twee verschillende filosofische stijlen nodig
hebben die aan zeer verschillende criteria en eisen dienen te beantwoorden. De eerste stijl is historisch en erudiet, of in het geval hij niet expliciet historisch is, toch. zeker min of meer technisch en esoterisch. Dit is de stijl van de serieuze, professionele
filosofie. Daarnaast is er een stijl die meer literair is, rhetorischer en wat vager. Deze

dient om de vragen die bij het lekenpubliek opkomen te beantwoorden. Ook al was
de situatie toen anders, midden jaren zestig waren er ook al twee opties: de historische filosofie in de traditionele academische stijl en de filosofie die werd gebezigd in
het revolutionaire en provocerende - en daardoor ook verleidelijke -jargon van de
filosofische avant-garde. Ikzelf heb toen ondervonden dat het zo goed ais onmogelijk was een begaanbare en redelijke tussenweg geaccepteerd, te krijgen.. Persoonlijk
zag ik er geen enkele reden toe te kiezen tussen de historiserende traditie en de zogenaamde structuralistische revolutie. Ik voelde me namelijk noch tot de geschiedenis van de filosofie, die het filosoferen zelf zou moeten vervangen, echt aangetrokken, noch tot de structuralistische rhetoriek. Die doet weliswaar meestal expliciet,
bijna lachwekkend wetenschappelijk aan, maar is veel te literair en onnauwkeurig
om degenen die een minimum aan zin voor nauwkeurigheid, precisie en argumentatie hebben bewaard, tevreden te stellen. En nu, dertig jaar later, is het niet veel gemakkelijker een weg te volgen die het midden houdt tussen de vlucht in de geschiedenis van de filosofie en de behandeling van vragen van algemeen belang, op zo'n
manier dat onmiddellijk in een bij deze ambitie passende stijl kan worden voldaan
aan de vraag van het grote publiek. Ik ben er dus niet van overtuigd dat de situatie
op dit punt fundamenteel is veranderd. In Frankrijk is het nog altijd moeilijk een
opvatting over filosofie naar voren te brengen die net zo ver afstaat van die van de
losofische historici ais van de auteurs die, al. dan niet terecht, voor het grote publiek.
en de media de werkelijke, levende filosofie van vandaag vertegenwoordigen. Met
andere woorden, het essentiële, dat zich toch ergens moet bevinden tussen de vrome
en geleerde geschiedenis van de academici en de 'populaire' filosofie van de succesauteurs van het moment, is tegenwoordig niet gemakkelijker te verdedigen dan
dertig jaar. geleden en dat zal voorlopig wel zo blijven.
Om enkele voor de hand liggende redenen vormen de politieke filosofie en de
moraalfilosofie, met hun vraagstellingen waarvan wordt gedacht dat ze iedereen bezighouden, de twee natuurlijke kandidaten voor het statuut van filosofie voor het
grote publiek. Enige tijd geleden ging de aandacht vooral uit naar de politieke filosofie en, meer in het algemeen, naar filosofie die wordt beoefend in een stijl die
steunt op het idee dat een filosofie zich in de eerste plaats laat beoordelen aan de
hand van haar werkelijke of veronderstelde politieke implicaties. Vandaag de dag is
ze echter helemaal verdrongen door de moraalfilosofie, die lange tijd in de schaduw
van haar politieke rivaal heeft gestaan maar nu spectaculair revanche neemt. Dit
gaat samen met wat de 'terugkeer van de moraal.' wordt genoemd, maar in werkelijkheid beter de terugkeer van het morele en zelfs moralistische vertoog kan worden genoemd. Het succes van André Comte-Sponville bewijst dat het paradigma
van de publieke filosoof weer dat van de moralist op z'n Frans is geworden.
Ik heb weinig te zeggen over de terugkeer van de moraal, of van het morele
idealisme dat ik zelf op een zeker moment heb verdedigd tegen het structuralistische reductionisme en tegen de demystificerende pretenties van de filosofieën van
het wantrouwen. Ik volsta erin te citeren wat Musil over het moralisme zegt: 'Als

ex?
o

i

3

%
S3

^

fi-

o

to
«

Si

!
^
o
o
«5

vandaag de dag iedereen mag handelen als een zakenman, dan eist een oude traditie
dat men spreekt als een idealist./ Ik ben dus niet erg verbaasd over wat er op dit m o ment gebeurt. Hoe meer het handelen van de mensen, wordt gestuurd door het profijtbeginsel
en. de wetten van de markt, hoe meer ze als idealisten moeten spreken.
Het morele en humanistische discours dat de politici ons op dit moment opleggen
is op dit p u n t een echt lievelingskostje voor de kenners. In de jaren '66-70 irriteerde
ik me ontzettend aan de alomtegenwoordigheid en de tirannie van de Heilige Drievuldigheid Marx-Nietzsche-Freud, maar nu vind ik dat dit soort auteurs dringend
moet worden herlezen.
Met betrekking tot het probleem, welke relatie de filosofie moet onderhouden
met haar geschiedenis, heb ik al opgemerkt dat dit waarschijnlijk het p u n t is waarop de Europese filosofie en de Angelsaksische, en dan vooral de Amerikaanse filosofie, eikaars tegengestelden zijn. Roberto Casati schrijft dat
"Europese filosofen of de Europese stijl continu de confrontatie aan moeten gaan
met de "traditie", terwijl Amerikaanse filosofen of de Amerikaanse stijl hiertoe
niet zijn gedwongen. Filosoferen volgens Amerikaanse stijl geeft je de vrijheid
zelf het voedsel voor je denken te kiezen; de traditie kun je gebruiken als je het
wilt, alsofje naar een filosofische supermarkt gaat en kiest uit de talloze uitgestalde waren. Filosoferen volgens de Europese stijl is echter iets datje doet met
het volgende principe in je hoofd: zonder haar geschiedenis (zonder aansluiting
bij een bepaalde traditie) is de filosofie blind. Want er is geen supermarkt, alleen
een gecompliceerd web van met elkaar verbonden denkwijzen, waarvan je de
kluwen niet kunt ontwarren zonder hem tegelijkertijd ook te veranderen' (America!, Stanford French Review 17.2.3., 1,993, I2 9)Ik herinner me dat ik in de jaren zeventig geprobeerd heb Derrida erop te wijzen dat
er een zeker verband zou kunnen zijn tussen wat hij zei en de stellingen van Quine
over de onbepaaldheid van de betekenis en de ondoorgrondelijkheid van de referentie, en dat het dus voor hem van. belang kon zijn om hem te lezen. Het antwoord dat
ik kreeg was dat filosofen ais Quine, die auteurs als Hegel, Husserl en Heidegger niet
hadden gelezen, over dit soort vraagstellingen alleen maar 'naïef' konden zijn. Dit is
de typische reactie van een filosoof die denkt datje de werkelijk belangrijke problemen, alleen kunt bereiken, op welke manier je ze uiteindelijk ook zult benaderen of
eventueel oplossen, als je begonnen bent de hele weg van de filosofische traditie, of
in ieder geval van. een bepaalde traditie, weer af te leggen. De analytische filosofen
daarentegen zijn er meestal van overtuigd dat filosofische problemen onafhankelijk
van dit soort verplichte, verwijzingen naar een. bepaalde traditie moeten kunnen
worden, behandeld. De filosoof die vanuit deze optiek het meest opmerkelijk is en ,
de meeste stof tot overdenking geeft, is beslist Wittgenstein. Wittgenstein wordt tegenwoordig beschouwd als een van de belangrijkste filosofen van de twintigste
eeuw, zelfs in Frankrijk. En toch, zelfs als we toegeven dat hij misschien een beetje
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overdreef toen hij zei dat er in Cambridge geen enkele assistent in de filosofie was
die zo weinig filosofie gelezen had als hij, kunnen we zeggen dat zijn kennis van de
geschiedenis van de filosofie en zijn relatie daartoe van A tot Z tot een strikt minimum waren gereduceerd. De reden hiervoor is dat hij, wanneer hij het heeft over
problemen die zich. aan ons voordoen 'als we filosoferen', niet in het bijzonder
denkt aan de professionele filosofen en aan de problemen die zich voor hen ontvouwen als ze filosoferen. 'Wij' betekent hier in feite iedereen. Zoals Wittgenstein het
begrijpt, filosoferen wij allemaal min of meer op bepaalde momenten; en de problemen waarover hij het heeft zijn de problemen die diep geworteld in onze taal liggen
en zich spontaan op elk moment kunnen voordoen. Deze problemen of, zoals hij
zegt, 'bronnen van verwondering', kunnen zich op een natuurlijke manier en zonder bijzondere voorbereiding voordoen aan. zowel kinderen en leken als aan filosofische professionals.
Om deze radicale tegenstelling tussen, de Europese filosofie en de Amerikaanse
filosofie met betrekking tot de traditie te illustreren, citeer ik de conclusie van Casati's artikel:
'Ik suggereer niet dat de traditie geen. probleem, is. De traditie is eenvoudigweg
de manier waarop de dingen in de loop van de geschiedenis evolueren, (dit is heslist de reden waarom ze zo-belangrijk is voor de etiologie). Het parcours volgen
dat de traditie heeft afgelegd, is echter slechts één manier om de dingen te leren.
Ideeën onderhouden onderling veel meer interessante relaties dan die die door
de traditie worden opgemerkt. En het is omdat ze waar of onwaar zijn dat filosofische stellingen standhouden of sneuvelen, onafhankelijk van de plaats die hen
in de traditie is toegewezen.
Het is niet de bedoeling dat men mij nu van oneerbiedigheid gaat betichten..
De filosofie is een serieuze bezigheid, die alleen maar beoefend kan worden op
basis van behoorlijke wijsgerige kennis en met de geëigende eerbiedige houding
ten aanzien van het object waar men zich mee bezighoudt. Als ik spreek over supermarkten wil ik allerminst suggereren dat we de traditie zouden moeten, deconstrueren. Deconstrueren is een irrationele praktijk, kilometers verwijderd
van het belangrijkste doel van de filosofie. Net als elk ander wetenschappelijk
onderzoek heeft defilosofievoor alles te maken met de waarheid' (ibid, 132). ^
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Het debat over de plaats die de geschiedenis van de filosofie binnen de filosofie moet
innemen, moet dus gaan over de relatie die de filosofie kan en moet bewaren met de
waarheid.
Iets anders waarvan je je kunt afvragen in hoeverre het in Frankrijk vandaag de
dag echt ten goede k veranderd, is de openheid van de Franse filosofie ten aanzien
van het buitenland. In het nummer van Le Magazine littéraire dat ik al heb geciteerd,
doet Christian Delacampagne de volgende constatering (om. voor de hand liggende
redenen heb ik. liever dat hij dit soort dingen zegt dan ik):
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'Ik wil eerst een constatering doen die ons tot bescheidenheid dwingt: nog maar
twintig jaar geleden was Frankrijk filosofisch gezien cen provinciaal land. Het.
had een formidabele achterstand in re halen, ten opzichte vm de twintigsteeeuwsc Europese en Amerikaanse filosofie. Het was praktisch niet bekend met de
analytische traditie (die alleen door Jules Vuillemin werd gedoceerd in een praktisch lege zaal van. het College de France], Wittgenstein (die ondanks de pogingen van Pierre Hadot en Pierre Klossowski bij ons door niemand echt is gelezen,
behalve door Jacques Bouvercsse), Popper en Arendt (die Raymond Aron veel
heeft gebruikt zonder het altijd te vermelden), Leo Strauss, de Frankfurter Schulc
en. de joods~Duit.se filosofie uit de jaren twintig, met inbegrip van Walter Benjamin.. Enorme en verbijsterende lacunes!'(Büand'unsièdc de philosophic, 26).
Het is belangrijk te onderstrepen dat deze onwetendheid inderdaad bij lange na
niet alleen de analytische filosofie en de Angelsaksische filosofie in het algemeen betrof Omdat ik me lange tijd diepgaand met auteurs als Gadamcr, Habermas, Apel,
Tugcndhat en Blumenberg heb beziggehouden, was ik gewoon ontsteld te constateren dat Franse filosofen, met inbegrip van hen die in principe zijn gespecialiseerd
in de Duitse filosofie, niets afweten van de Duitse post-heidegerriaanse filosofie en
zich er vaak ook neerbuigend of zelfs ronduit misprijzend over uitlaten.
Het 'provincialisme' van de Franse filosofie wordt regelmatig betreurd door onze filosofen, overigens meestal door degenen onder hen die het meest Frans zijn en
dit ook nog eens willen blijven. Foucault sprak lang geleden over het 'monoglotte
provincialisme' van de Franse filosofie. En ik heb dergelijke dingen ook horen beweren door Aithusser, Derrida en vele anderen. Het Franse etnocentrisme en provincialisme aan de kaak stellen, is echter slechts één ding; het kwaad echt en concreet te lijf
gaan door zelf het voorbeeld te geven, is een ander. Terwijl er geen kosmopolitisme
kan bestaan zonder dat de dingen wederzijds zijn, houdt 'internationaal georiënteerd zijn' voor onze meest bekende filosofen voornamelijk in dat je je ideeën en je
voortbrengselen naar het buitenland uitvoert, en zelden dat je je ook interesseert in
het denken van anderen, Met uitzondering van Ricoeur (en later, tenminste tot op
zekere hoogte, Lyotard), heeft geen enkele van de Franse filosofen die vanaf midden
jaren zestig erin zijn geslaagd Amerika te veroveren en er een briljante en soms zelfs
spectaculaire carrière te maken, overwogen of er van de Amerikaanse filosofie ook.
iets te leren viel. Het is waar dat dit gemakkelijk valt uit te leggen aan de hand van
het feit dat de faculteiten die hen hebben uitgenodigd en die voor h u n succes hebben gezorgd over het algemeen de letterenfaculteiten waren en niet de filosofiefaculteiten. Als we de controverse tussen Derrida en Searle buiten, beschouwing laten,
dan heeft er bij wijze van spreken tussen de beroepsfilosofen van de Verenigde Staten en hun Franse collega's nooit een werkelijke en directe confrontatie plaatsgevonden. In h u n ogen was een dergelijke confrontatie overigens ondenkbaar, onnodig en bespottelijk.
De manier waarop de Franse filosofie er op een gegeven, m o m e n t in is geslaagd
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tot de Amerikaanse intellectuele en academische wereld door te dringen en haar
zelfs te overheersen, heeft op de eerste gezicht iets zeer paradoxaals, aangezien dit
soort dingen meestal voor onmogelijk gehouden worden. Kevin Mulligan, lost de
paradox op de volgende manier op:
I k zei dat in het gevoel dat de continentale filosofie zich richt op wezenlijke
kwesties een antwoord op een raadsel ligt. Het raadsel is als volgt. Eind jaren
zestig en zeventig zijn de geesteswetenschappen in de Engelstalige wereld overspoeld door de continentale filosofie; de letteren- en sociologiefaculteitcn begonnen de taalfilosofie van de Fransen en hun kritiek op de diverse subjectmythen serieus te nemen. Het vreemde aan deze invasie is dat ze voor alles
plaatsvond in een land, de Verenigde Staten, waar niet alleen een. aantal uitstckende filosofen de taalfilosofie tot een nieuwe, graad van fijnzinnigheid hadden
gebracht, maar waar ook krachtige verdedigingen van extreme versies van het
naturalisme overvloedig waren bediscussieerd. In de context van deze naturalismen was weinig plek voor welk subject of welke Subjectiviteit dan ook, of het nu
empirisch, cartesiaans of transcendentaal was, en er was nog minder plaats voor
Betekenissen, laat staan voor Betekenissen, die zich aan een subject voordoen.
Desalniettemin heeft een groot aantal van hen die zich interesseerden in de
grondslagen van de geesteswetenschappen en in de literatuur blijkbaar gemeend
dat alleen de Gallische versie van de matcrialiteit van het teken en de dood van
het subject voldeden, en niet de versies die ter plekke waren ontwikkeld. Hoe
moeten wc de intense uitwisselingen tussen de nazaten van Panurge en Thaumastus begrijpen als het niet was omdat ze overtuigd waren van het vitale belang
van een schouwspel waar niets echt werd gezegd?' (Post-continental philosophy.
Nosological notes, Stanford French Review, 140),
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Ik haast me op dit p u n t twee dingen te zeggen. 1) Ik beweer natuurlijk niet dat de
Franse filosofen de enigen zijn die met zo weinig geestdrift filosofische voortbrengselen uit het buitenland ontvangen. Dit is jammer genoeg verre van waar. Je kan bij
voorbeeld stellen dat de Franse filosofie de analytische filosofie weliswaar volkomen
heeft genegeerd, maar dat deze laatste zich ten opzichte van de eerste niet veel anders heeft gedragen. 2) Ik suggereer niet dat de dingen binnen Europa beter verlopen dan tussen Europa en de Angelsaksische landen. De communicatie tussen filosofen uit de West-Europese landen onderling is meestal even moeilijk, zeldzaam of
onbestaand. Het filosofische Europa zal net zo moeilijk te bouwen, ofte herbouwen
zijn als het politieke of economische Europa.
Een van de meest typische voorbeelden in dit opzicht is wellicht Finland, Er zijn
tegenwoordig ongetwijfeld weinig landen die een zo hoog aantal filosofen van de
eerste, orde tellen op een zo klein aantal inwoners. Maar ik denk niet dat de Franse filosofen zich ook maar bewust zijn van. het feit dat er een prestigieuze Finse filosofie
bestaat, laat staan dat ze in staat zijn zich ervoor te interesseren. Als ik op mijn eigen
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ervaringen afga. is het gemakkelijker om in het Japans te worden vertaald dan in het
Engels, Duits, Italiaans of Spaans.
Iedereen die, net als Delacampagne, het vandaag de dag heeft over het provincial
Ie karakter van de Franse filosofie, doet dit in het algemeen om te constateren dat de
dingen veranderd zijn, al was het maar vanwege het aanzienlijke aantal vertalingen
dat is uitgebracht Ik hoor zelfs vaak zeggen dat er alleen nog maar analytische filosofie wordt gepubliceerd en, wat erger is, dat er alleen nog.maar interesse is voor de
analytische filosofie. Dit soort opmerkingen wordt in de regel gemaakt door mensen met de verfoeilijke neiging hun eigen angsten en antipathieën voor de werkehjkheid aan te zien. Mijn persoonlijke indruk is anders. Ik denk dat. zoals Pascal Engel opmerkt, de analytische filosofen in Frankrijk nog altijd niet echt zijn toegelaten
tot de hofhouding der Groten. Bovendien heeft het feit dat ze in principe zijn aanvaard, en soms zelfs worden gelezen door de Franse filosofen - afgezien natuurlijk
van hen die al dan niet terecht zelf als analytische filosofen worden beschouwd fik ga
niet m op wat hier gewoonlijk onder wordt verstaan) - de traditionele manier van filosoferen in Frankrijk opmerkelijk weinig veranderd. Zoals Engel schrijft:
'Stuart Mill zei dat alle grote denkstromingen drie fasen doormaken: belachelijk,
discussie, aanvaarding. Na meer dan vijftig jaar heeft de analytische filosofie in
de meeste landen de derde fase bereikt, maar in Frankrijk zit ze nog maar net in
de eerste/
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Ik ben het helemaal eens met Engel op dit punt. Er zijn nog steeds niet mis te verstane symptomen aanwijsbaar, zoals bijvoorbeeld het feit dat er in de kranten en zelfs
m serieuze filosofische tijdschriften nog steeds wordt gesproken over 'Angelsaksische analytische filosofie*. Analytische filosofie valt al sinds lange rijd te vinden in
bijna alle landen, en vooral in de Europese. Niet kunnen spreken over de analytische
filosofie zonder bijna reflexmatig te moeten specificeren dat het om 'Angelsaksische
analytische filosofie' gaat, is bijna net zo erg als wanneer je met zou kunnen spreken
over de fenomenologie zonder eraan toe te voegen 'Duitse fenomenologie'. Maar het
is duidelijk dat deze manier van doen impliciet suggereert dat het gaat om een typisch Angelsaksisch cultureel voortbrengsel wat, om de bekende redenen, niet de
beste manier is om het bij de Fransen aan te bevelen. Anderzijds denk ik dat de analytische filosofen, zelfs de allergrootsten, nog lang niet op gelijke voet met de anderen worden behandeld. Ze zijn en blijven hoofdzakelijk filosofen van de tweede orde. We lopen dus nog altijd achter bij de situatie aan het begin van deze eeuw. In die
tijd bood Xavier Léon aan Frege aan om zijn artikelen, die hij in Duitsland niet geplaatst kon krijgen, in de Revue de métaphysiqm et de k morale te publiceren. Russell en
Pomcare* voerden in hetzelfde tijdschrift een polemiek; Russell en Meinong lazen en
bekritiseerden elkaar; Husserl en Bergson lazen en bewonderden William James f wie
neemt tegenwoordig nog de moeite William James te lezen?), etc. Ik krijg niet de indruk dat de Europese filosofen van toen geneigd waren hun Angelsaksische collega's

te behandelen als tweederangs filosofen en nog minder als auteurs wier werk. buiten
de echte filosofie, dat wil zeggen de filosofie van de Fransen en de Duitsers, zou
staan. Dit soort gedrag heeft zich pas veel. later voorgedaan, veel recenter dan meestal wordt gedacht.
Wat betreft het probleem dat Engel, ter sprake brengt over de plaats van de kritische discussie en de argumentatie in de filosofie: ik denk dat dit inderdaad een essentieel aspect van de vraag is. De opvatting over filosofie die in. Frankrijk nog steeds
domineert is wat men de 'monologische' opvatting kan noemen; Deleuze heeft die
het meest radicaal geformuleerd toen hij zei dat de filosofie niet beschouwt, niet
nadenkt en zeker niet communiceert. Maar er is nog een. ander aspect dat dient te
worden onderstreept en waarover ik tot besluit nog iets wil zeggen. Wittgensteins
receptie is ook nu weer exemplarisch op een absoluut verbijsterende manier. Wittgenstein dacht dat de filosofie zich. in hoofdzaak bezighoudt met de vernietiging
van de illusies die zij zelfheeft voortgebracht door eenvoudige conceptuele en taaikundige verwarringen. Maar deze weinig flatteuze interpretatie van wat
filosofen
doen zonder zich er rekenschap van te geven, is natuurlijk het laatste waarmee de
Franse filosofen die hem lezen bereid zijn rekening te houden. Deze interpretatie
wordt meestal eenvoudigweg genegeerd, zoals ze overigens ook is genegeerd door
die analytische filosofen die de analytische filosofie beschouwen als een bepaald
soort theoretische activiteit. Fenomenoiogen en. hcrmeneutici, zoals Ricoeur, hebben al helemaal nooit de indruk, gegeven dat zij deze interpretatie de moeite waard
achtten, of zelfs bespreekbaar. Maar het meest opvallende is dat zelfs een auteur als
Granger er in zijn commentaren, op en interpretaties van Wittgenstein voor heeft
gezorgd deze interpretatie te vermijden en zelfs te doen alsof ze niet bestond.
Ik denk dat dit een ander belangrijk punt is met betrekking tot de discrepantie
tussen de denkstijl van de analytische filosofie en die van de continentale filosofie.
Franse filosofen verkondigen over het algemeen de 'integrale positiviteit van. het filosofische discours', zou je kunnen zeggen. Ze zijn in geen geval bereid, te erkennen
dat de filosofie ook aperte onjuistheden, illusies of nonsens kan voortbrengen en dat
zelfs regelmatig doet. Dit is overduidelijk in het geval van Derrida: decennia van radicale deconstructie van de filosofische traditie hebben in hun totaliteit eerder geleid tot een bekrachtiging van deze traditie in haar geheel dan tot een serieuze problematisering van haar werkelijke belang en tot een houding die in dit opzicht
dichter bij Wittgenstein staat. De houding van Rorty verschilt op dit punt overigens
van die van Derrida zelf aangezien hij het onmogelijk acht tegelijkertijd de consequenties van de deconstructie van de westerse metafysica te accepteren en te verdedigen dat de filosofie als een specifieke, autonome traditie die aan zichzelf genoeg
heeft moet blijven bestaan. Wat voor Derrida opgaat, geldt daarentegen natuurlijk
nog meer voor Deleuze, die weinig sympathie had voor een filosofische onderneming als de deconstructie. Voor hem doet de filosofie niet aan deconstrueren maar
construeert juist voortdurend zelf.
Het is misschien interessant te wijzen op een. van de meest opvallende kenmer-
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ken van watje de Oostenrijkse filosofische traditie zou kunnen noemen, een traditie
die begint met Bolzano, en die via Brentano voert tot auteurs als Wittgenstein,
Schlick, Catnap, Neurath en Popper. Mulligan schrijft;
'De Oostenrijkse filosofie verkeert ten opzichte van de analytische filosofie in dezelfde positie als de Duitse traditie ten. opzichte van de recente continentale filosofic. Maar terwijl de relatie tussen de analytische filosofie en de continentale
filosofie wordt gekenmerkt door een bijna compleet zwijgen, heeft de Oostenrijkse traditie een constante en energieke belangstelling betoond voor de filosofische ziekteleer. De opmerkelijke Anti-Kant artikelen van Bolzano en Brentano
zijn nagevolgd door een flink aantal talentvolle erfgenamen. Het genre van de
heftige polemiek tegen het Geschwatz k een Oostenrijks kenmerk geworden en is
voortgezet met de anti-Dilthey, anti-Spengler en anti-Frcud publicaties uit de
jaren twintig en dertig (op. rit, 142).
Lang voordat Wittgenstein en leden van de Wiener Kreis tot de radicale conclusie
kwamen dat filosofische proposities simpelweg zonder betekenis zouden kunnen
zijn, had Brentano, die een overtuigd verdediger was van de exacte filosofie, zich al
gebogen over de oorzaken en de oorsprong van gezwans en nonsens in de filosofie,
of over wat Wittgenstein filosofische ziekten, heeft genoemd. Dit concept is duidelijk van weinig betekenis voor de Franse filosofie, omdat wat Wittgenstein filosofische ziekten noemt hier daarentegen eerder wordt gezien als een. eclatant bewijs van
gezondheid. Ook. binnen de Wiener Kreis wordt de kritiek op voorgaande filosofie
minder belangrijk, Kevin Mulligan schrijft dat ondanks het voorbeeld, dat Bolzano,
Brentano en h u n erfgenamen geven,
'er een opvallend verschil bestaat tussen de houding van Musil en. die van de Wiener Kreis. Carnap, Schlick en Neurath hebben eenvoudig de komst van de wetenschappelijke filosofie aangekondigd en zich tot taak gesteld deze te beginnen. Ze
hebben erg weinig tijd verloren aan de kritiek op d e filosofie. Deze houding (...)
is de norm geworden en is nog altijd de norm, een. handvol uitzonderingen (Bouveresse, Searle, Tugendhat) daargelaten" (146).
Delacampagne heeft opgemerkt dat er redenen zijn bescheidenheid aan de dag te
leggen met betrekking tot onze kennis van. filosofie uit andere landen. Maar opdat
er werkelijk zaken veranderen is het nodig ook op een ander p u n t wat bescheidenheid aan de dag te leggen. De opvatting die Franse filosofen over het algemeen van
h u n vak hebben, moet worden heroverwogen, vooral, wat betreft de uitzonderingspositie en het belang. Zelfs de kolossale en systematische fouten die op het vlak van
de politiek door filosofen zijn gemaakt, lijken er niet toe te hebben bijgedragen die
opvatting bij te stellen. Men beweert weliswaar niet dat de filosofie onfeilbaar isf
maar wel dat in haar geval de fouten niet dezelfde betekenis hebben als elders;
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meestal hebben deze fouten geen enkel, gevolg voor de wei zeer verheven opvatting
die de filosofie traditioneel van zichzelf heeft. Men citeert Heidegger nogal eens, die
heeft gezegd dat alleen wie groots denkt zich ook groots kan vergissen. En het
schijnt dat dit ook betekent dat wie zich groots vergist heeft, groot gedacht heeft. Ik
ben hiervan niet overtuigd. Ik geloof vooral dat de filosofen zich vaak heel wat kleiner vergissen dan ze zichzelf verbeelden en ons willen doen geloven.
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(Vertaling: Christa Stevens)

.

<g
ÜS

zr
«-*•

3
to
to

m
m
O

to

89

