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In dit artikel* worden een aantal recent verschenen boeken 
over sociaal-wetenschappelijk verklaren besproken. De diskus- 
sie over de methodologiese status van de sociale wetenschap- 
pen wordt in Nederland sinds jaar en dag gevoerd binnen het 
uitgekouwde schema van de 'erklaren-verstehen controverse'. 
In dit tijdschrift is in een tweetal artikelen de beperktheid 
van deze controverse aangeduid (l), maar wat het 'overstijgen' 
van de 'erklaren-verstehen controverse' voor de sociale weten- 
schappen kan betekenen, blijft in bet vage. Bader stelt dat 
dit het gevolg is van de armoede van de hedendaagse wetenschaps- 
filosofie: op de destruktie van het deduktief-nomologiese model 
is nog steeds geen uitwerking gevolgd van alternatieve model- 
len van kausale, funktionele en strukturele verklaringsmetho- 
den en hun onderlinge verhoudingen ( 2 ) .  
De vier hier besproken boeken representeren ieder een bepaalde 
positie in het 'erklaren-verstehen' debat. Terwijl SWart de 
'erk1aren'-positie inneemt, staat van Zetten daar recht tegen- 
over: de 'verstehen'-positie. Boudon heeft m.i. met zijn 'in- 
teraktionistiese verklaringsmodel' een goede stap gezet in de 
richting van een wetenschapsfilosofies adekwaat en wetenschap- 
pelijk vruchtbaar verklaringsmodel. De Vos hangt er een beetje 
tussenin. 

l. 
In Over het begrijpen van menselijk gedrag wil Swart laten zien 
hoe er in de gedragswetenschappen, de geschiedwetenschap en de 
sociale wetenschappen gewerkt moet worden. Dat doet hij aan de 
hand van de zijns inziens belangrijke denkers als Nagel, Hempel, 
de Groot, Stegmuller en Wesly. En zo wil hij een tegenwicht 
bieden tegen door filosofen als Weber, Schutz, Wittgenstein, 
Winch, Gadamer en Dray verspreidde intellektuele mist. 
Het gaat Swart er niet om een nieuwe 'wetenschapsopvatting' te 
stellen tegenover de vele in de filosofie voorkomende weten- 
schapsopvattingen, maar om het destilleren van een methodolo- 
gie uit de praktijk van het sociaal-wetenschappelijk verklaren. 
Men zou verwachten dat Swart in zijn boek onderzoekt hoe bin- 
nen de verschillende sociaal-wetenschappelijke stromingen wordt 
verklaard, om vervolgens de filosofiese adekwaatbeid en de we- 



tenschappelijke vruchtbaarheid van de verschillende verkla- 
ringsmodellen te evalueren. Niets van dit alles. In zijn boek 
poneert Swart dat bet deduktief-nomologies verklaringsmodel 
(voortaan DN-model) een adekwate rekonstruktie is van verkla- 
ren in de natuurwetenschappen. Vervolgens poneert hij de hy- 
pothese dat dit verklaringsmodel ook adekwaat is voor de soci- 
ale wetenschappen. 
Na een uiteenzetting van de eisen waaraan de DN-verklaringen 
moeten voldoen, geeft Swart een aantal voorbeelden van zulke 
verklaringen. Helaas komt in het hele boek geen enkele interes- 
sante wetenschappelijke verklaring voor, als voorbeeld van de 
adekwaatheid van het DN-model. De voorbeelden zijn allen van 
het volgende kaliber. 
Stel dat Nico N. in zijn kamer zit te lezen. Op gegeven moment, 
het is avond geworden, staat hij op, loopt naar het raam, en 
sluit het. 
De observator 'verstaat' het gedrag van Nico natuurlijk meteen. 
Toen het avond werd, daalde de temperatuur, en Nico kreeg het 
koud. Daarom sloot hij het raam. Deze verklaring zou men kun- 
nen toetsen door Nico gewoon te vragen waarom hij het raam 
sloot. 
Voor Swart is zo'n verklaring niet akseptabel. Om te verkla- 
ren dat Nico het raam sloot, moet men allereerst de situatie S 
beschrijven waarin deze zich bevond. Daarnaast moet men de 
beschikking hebben over een algemene wet. In het geval van 
Nico zou deze als volgt kunnen luiden: iedereen die zich in 
situatie S bevind, zal het raam sluiten. De DN-verklaring ziet 
er dan als volgt uit: 

aanvangsvoorwaarden: Nico bevindt zich in situatie S 
algemene wet : iedereen die zich in situatie S bevindt, 

sluit het raam 
konklusie : Nico sluit het raam 

Andere opvattingen over verklaren worden door Swart gemeten 
aan het DN-model en vervolgens afgewezen. Of het nu om fenome- 
nologiese, om hermeneutiese of om analytiese opvattingen gaat, 
voor Swart zijn het allen varianten van de opvatting dat men- 
selijk gedrag slechts kan worden verklaard/begrepen door het 
te 'verstaan'. Deze methode heeft volgens Swart wel heuristiese 
waarde, ze kan namelijk leiden tot interessante hypotheses, 
maar als verklaringsmethode is ze ten ene male onvoldoende, 
omdat deze niet aan de eisen voldoet die het DN-model stelt. 
De funktionele verklaring wordt iets milder behandeld. Deze 
is volgens Swart wel akseptabel als het te verklaren systeem 
een zelfregulerend systeem is. 
De alternatieve verklarings-opvattingen worden niet alleen af- 
gewezen omdat ze niet voldoen aan het DN-model. Swart probeert 
ook immanente kritiek te ontwikkelen. Doordat de konkurrerende 
opvattingen bijzonder summier worden weergegeven en de kritiek 
erop toch erg extern blijft, is dit niet overtuigend. 
Het belangrijkste bezwaar tegen Swart's opvattingen is echter 



fundamenteler. Swart bewÃ©Ã© wel dat het DN-model zowel voor 
de natuurwetenschappen als de sociale wetenschappen een ade- 
kwate rekonstruktie van verklaren is, hij geeft daarvoor ech- 
ter geen enkel argument. Sinds Kuhn weet bijna iedereen dat 
de natuurwetenschappen niet volgens het DN-model werken. Ten 
onrechte wordt het DN-model in delen van de sociale wetenschap- 
pen wel als normatief geaksepteerd. Dit lijkt me een belang- 
rijke oorzaak te zijn van de stagnatie binnen de sociale weten- 
schappen. Er zijn namelijk veel argumenten voor de stelling 
dat het DN-model volslagen onbruikbaar is. 
Een belangrijk element uit de kritiek op het DN-model is het 
volgende : 
Volgens het DN-model wordt in een verklaring het explanandum 
logies afgeleid (deduktie) uit beginvoorwaarden en een algeme- 
ne wet. Een wet is in het DN-model een empiriese regelmatig- 
heid. Nu is niet elke regelmatigheid akseptabel als wet. Vol- 
gens Swart moet de regelmatigheid niet toevallig zijn, maar 
onveranderlijk. Dat kriterium is echter te zwak. Ook onveran- 
derlijke regelmatigheden zijn vaak onbruikbaar om verschijnse- 
len te verklaren. Het volgende voorbeeld, dat in DN-termen een 
adekwate verklaring zou zijn, is instruktief. 

aanvangsvoorwaarde: de zwaluwen vliegen laag 
algemene wet : altijd als zwaluwen laag vliegen gaat 

het regenen 
konklusie : het ging regenen 

In een verklaring, en dat is in ieder geval intuÃ¯tie duide- 
lijk, zoeken we naar de oorzaken van het te verklaren verschijn- 
sel. En niemand zal willen volhouden dat het laag vliegen van 
de zwaluwen de oorzaak is van de regenbui, Het v66rkomen van 
een empiriese regelmatigheid is dus geenszins een voldoende 
voorwaarde om van verklaren te spreken. Het is trouwens ook 
geen noodzakelijke voorwaarde, want m.i. is het gedrag van 
Nico N. zeer goed te verklaren uit het feit dat hij het te 
koud kreeg, zonder dat er een algemene wet formuleerbaar is 
als 'iedereen zou in situatie S het raam sluiten'. De situa- 
tie S zou namelijk wel eens zo gespecificeerd kunnen zijn, dat 
het domein waarop deze 'wet' van toepassing is uitsluitend uit 
Nico N. bestaat. Ook Swart erkent dat impliciet (3). 
Het grote probleem bij het DN-model is, dat het niet mogelijk 
is een adekwaat kriterium te geven, waarmee wetmatige genera- 
lisaties onderscheiden kunnen worden van andere generalisaties. 
Het DN-model kan daarom niet dienen als rekonstruktie van oor- 
zakelijk verklaren, noch voor de natuurwetenschappen, noch voor 
de sociale wetenschappen. Veeleer specificeert het de voorwaar- 
den waaronder we weten/kunnen voorspellen/mogen geloven dat 
een gebeurtenis zich zal gaan voordoen. 
Het boek van Swart is een misser: het schept geen duidelijk- 
heid over de werkwijze van de sociale wetenschappen, het re- 
produceert de methodologiese mist die de verdere ontwikkeling 
van de sociale wetenschappen in de weg staat. 



2. 
In Om de liefde van cleopatra, een verhandeling over het ver- 
klaren van gedrag houdt Frans van Zetten een pleidooi voor een 
interpretatieve sociale wetenschap, waarbinnen verklaren niet 
kausaal, niet natuurwetenschappelijk (en dat is voor Van Zet- 
ten het DN-model) mag worden opgevat, maar waar wetenschappe- 
lijk verklaren in het verlengde ligt van het alledaagse ver- 
klaren van gedrag. En voor Van Zetten is dat verklaren sis ver- 
tellen, verklaren als het uitwisselen van gezichtspunten in 
een gesprek. Volgens Van Zetten impliceert kansaal verklaren 
determinisme, terwijl handelen niet gedetermineerd is door 
oorzaken, maar geleid wordt door - expliciteerbare - motieven 
en redenen. In het verlengde hiervan wijst Van Zetten reduk- 
tionistiese en materialistiese oplossingen van het lichaam- 
geest probleem van de hand. Naast deze antropologiese kritiek 
op het zgn. natuurwetenschappelijke verklaren in de sociale 
wetenschappen, stelt Van Zetten terecht dat er nauwelijks in- 
teressante sociaal-wetenschappelijke verklaringen zijn die 
voldoen aan de eisen van het DN-model. 
Omdat wetenschappelijk verklaren moet aansluiten bij het alle- 
daagse verklaren, is het fenomeen 'wetenschappelijke revolu- 
tie' een probleem voor Van Zetten. Tijdens wetenschappelijke 
revoluties worden allerlei nieuwe begrippen ingevoerd, en het 
ligt voor de hand dat deze nieuwe begrippen niet zomaar zul- 
len aansluiten bij alledaags taalgebruik en alledaags verkla- 
ren. Volgens Van Zetten lijdt met name het behaviorisme hier- 
aan, met als gevolg dat binnen deze theorie mensen geobjekti- 
veerd werden. Toch is hij geen absolute tegenstander van het 
invoeren van nieuwe wetenschappelijke begrippen, zolang deze 
maar bruikbaar zijn in, en aansluiten bij de alledaagse ver- 
klaringspraktiJk. Van Zetten geeft als voorbeeld het door 
Freud ingevoerde begrip 'verdringing'. Dit begrip heeft al 
snel ingang gevonden in het alledaagse verklaren; het wordt 
algemeen gebruikt om er gedrag van mede-aktoren mee te kunnen 
verklaren. Dat bij Freud het begrip verdringing is ingebed in 
een 'natuurwetenschappelijke theorie' is voor Van Zetten geen 
probleem. Het gebruik van dit begrip in de alledaagse verkla- 
ringen en in de therapeutiese praktijk hangt geenzins van die 
theorie af: ook aktoren die geen weet hebben van die theorie 
kunnen het verdringingsbegrip heel goed gebruiken. 
Zo komt Van Zetten in het laatste hoofdstuk terecht op de 
vraag wat dan nog eigenlijk het specifieke van wetenschappe- 
lijk t.o.v. alledaags verklaren is. Helaas zegt Van Zetten 
hier bijzonder weinig verstandigs over. 
Veel verder dan wetenschap verbinden met kritiek komt hij niet. 
En een opmerking dat theorie niet los mag komen van de feiten, 
niet er boven mag zweven, helpt in dit kader ook niet veel. 
Dit soort opmerkingen zijn zo algemeen, dat ook filosofen die 
het DN-model aanhangen ermee kunnen instemmen. Van Zetten komt 
dan ook helemaal niet toe aan beantwoording van de centrale 



vraag wat een interpretatieve sociale wetenschap kan zijn. En 
dat is des te merkwaardiger, omdat daar toch behoorlijk wat 
literatuur over voorhanden is (4). 

3. 
De dissertatie van H. de Vos, Verklaring en interpretatie in 
de sociologie, staat in dezelfde wetenschapsfilosofiese tradi- 
tie als bet boek van Swart. Een belangrijk verschil tussen 
beide boeken is, dat De Vos, in tegenstelling tot Swart, uit 
het DN-model afleidt dat Sociologiese verklaringen waarin wet- 
ten over kollektleve verschijnselen voorkomen, herleid dienen 
te worden tot individualistiese verklaringen, waarin alleen 
psychologiese wetten over individuen voorkomen. Voor Swart is 
dit echter geen methodologiese, maar een wetenschappelijke 
kwestie. 
Allereerst laat De Vos aan de hand van een zeer summiere schets 
van de geschiedenis van de sociologie zien dat verklaren altijd 
de belangrijkste doelstelling van de sociologie is geweest. De- 
ze schets is echter te summier, om er zulke programmatiese kon- 
sekwenties aan te verbinden. Bovendien is deze 'geschiedenis 
van de sociologie' nogal slordig. Zo wordt Weber zowel afge- 
schilderd als pleitbezorger van een verklarende sociologie, 
als van een interpretatieve sociologie. 
Vervolgens vraagt De Vos zich af wat verklaren is. Hij stelt 
dat het DN-model een goede normatieve theorie van Verklaren 
is, d.w.z. dat goede verklaringen moeten voldoen aan de eisen 
die in het DN-model worden gesteld. Daarnaast is De Vos van 
mening dat het DN-model 66k beschrijvend is voor de betere de- 
len van de sociologie. In tegenstelling tot Swart geeft De Vos 
ook kritiek weer die op het DN-model is geleverd: zowel imma- 
nente kritiek (van Feyerabend en Nowak) als transcendente kri- 
tiek (vanuit de interpretatieve sociale wetenschap en haar fi- 
losofiese onderbouwing). De Vos' weerlegging van de immanente 
kritiek is m.i. niet overtuigend. De claim van de interpreta- 
tieve sociologie, als zou interpretatie een alternatief z i n  
voor verklaren, wordt door De Vos onderzocht en verworpen. 
Terwijl verklaren het geven van antwoorden op waarom-vragen 
is, is interpretatie het geven van antwoorden op wat is-vragen. 
Interpretatie kan daarom volgens De Vos geen alternatief zijn 
voor verklaren, veeleer is het de eerste stap in het verkla- 
ringsproces, namelijk die van begripsvorming en identifikatie. 
Op deze wijze lost De Vos de 'erklaren-verstehen controverse' 
op binnen het kader van het DN-model. 
Dit eerste resultaat van De Vos' dissertatie is echter niet 
overtuigend, omdat hij het DN-model niet voldoende verdedigt 
tegen de kritiek, zoals die in paragraaf l gedeeltelijk en 
summier is weergegeven, 
In het laatste hoofdstuk van zijn boek laat De Vos zien wat 
zijn inziens goede, op het DN-model gebaseerde, sociologie is. 
Hij geeft een voorbeeld van verklaren volgens de kompositieve 



methode, waarin een kollektief explanandm verklaard wordt met 
behulp van individualistiese wetten. 
Dit is een methode die sociale verschijnselen wil verklaren, 
door te laten zien hoe ze het produkt zi]nvanhandelendeindivi-  
duen binnen bepaalde strukturele konteksten. Zowel het hande- 
len als de struktuur van de omgeving waarbinnen gehandeld 
wordt, zijn bepalend voor de uitkomst, bet sociale verschijn- 
sel. De Vos kiest voor het gebruik van handelingstheorieen om 
de sociologiese theorie te funderen. Daarbij vergeet bij dat 
het soort handelingstheorieÃ« waar het hier om gaat een ra- 
tioneel en intentioneel mensbeeld impliceren, waardoor inter- 
pretatie en rationeel verklaren een integraal bestanddeel 
worden van die kompositieve sociologie, maar niet in de zin 
van identifikatie en begripsvorming. De poging van De Vos om 
de filosofiese grondslagen van de verklarende sociologie te- 
genover &n superieur aan een interpreterende sociologie uit 
te werken is daarom mislukt. Verklarende sociologie is ver- 
klarend met behulp van een intentioneel verklaringsmodel. De 
relatie tussen de op zich waardevolle kompositieve methode en 
bet DN-model is m.i. daarom afwezig. 

4. 
In de drie hiervoor besproken boeken wordt verklaren gelijk 
gesteld aan het DN-model, en gekontrasteerd met interpretatie. 
Terwijl De Vos en Swart op het standpunt staan van het DN-mo- 
del, wijst Van Zetten dit voor de mens-wetenschappen af. Hij 
verbindt daaraan de konklusie dat oorzakelijk verklaren in de 
menswetenschappen niet mogelijk is. 
Hiervoor is echter beargumenteerd dat het DN-model niet boud- 
baar is als theorie van het oorzakelijk verklaren. Een andere 
opvatting over verklaren is daarom noodzakelijk. In de litera- 
tuur ( 5 )  is voorgesteld dat kausaliteit niet in termen van em- 
piriese regelmatigheden, maar in termen van oorzakelijke me- 
chanismen is op te vatten: verklaren is geen subsumtie onder 
algemene wetten, maar het aangeven van de oorzakelijke mecha- 
nismen die het te verklaren verschijnsel voortbrengen, produ- 
ceren. Wetten verwijzen in deze konceptie niet naar empiriese 
regelmatigheden, maar naar het oorzakelijke mechanisme. 
Kausaliteit opvatten als produktie is slechts de eerste stap. 
De tweede stap is het omschrijven van bet mechanisme dat de 
verschijnselen voortbrengt. Dit is uiteraard geen taak voor de 
wetenschapstheorie, maar voor de wetenschappen zelf. Wel is 
bet zinvol voor de wetenschapstheorie om de verschillende ty- 
pen van 'kausaal voortbrengen van verschijnselen' in kaart te 
brengen. Dit zou de sociale wetenschappen helderheid over hun 
eigen werkwijze kunnen verschaffen. 
Terwijl Van Zetten en Swart beide slechts een bepaalde Wijze 
van verklaren van gedrag methodologies korrekt achten, kan, 
binnen de produktie-opvatting van kausaliteit recht gedaan 
worden aan het gedifferentieerde karakter van menselijk ge- 



drag. Er is namelijk niets op tegen om binnen de psychologie 
drie verschillende domeinen van gedrag te onderscheiden (6). 
Reaktief gedrag wordt voortgebracht door (en verklaard) fysio- 
logiese processen, regelgeleid gedrag wordt voortgebracht door 
regels, normen en gebruiken en intentioneel gedrag wordt voort- 
gebracht door de handelende aktor, in overeenstemming met diens 
doelen en motieven. 
Wat het verklaren in de sociologie betreft, is Raymond Boudon's 
boek De logica van het sociale instruktief. Daarin laat Boudon 
op uitgebreide en heldere wijze de kracht zien van de interak- 
tionistiese verklarlngsmethode, die belangrijke overeenkomsten 
beeft met de kompositieve methode van De Vos. Beide (7) werken 
ze een verklaringsmodel uit, waarin sociale fenomenen herleid 
worden tot menselijk handelen. Dat wil zeggen, dat het sociale 
verschijnsel wordt voortgebracht door binnen bepaalde interak- 
tiestrukturen of funktionele strukturen handelende individuen. 
Individuen handelen binnen funktionele systemen of binnen af- 
bankelijkheidssystemen. Hun handelen is niet gedetermineerd, 
maar ze hebben een vrije speelruimte om te kiezen tussen alter- 
natieven. De keuzes die ze maken, hangen af van allerlei fakto- 
ren. En daarom is een komplexe handelingstheorie nodig, waarin 
wordt uitgegaan van rationeel en intentioneel handelende akto- 
ren. En daarmee heeft de interpretatieve benadering van hande- 
len haar plaats in dit model, ondanks al de pogingen van De Vos 
dit model te verbinden met bet DN-verklaringsmodel. Het hangt 
nu van de preciese struktuur van zowel het interaktiesysteem 
als van de struktuur van de omgeving af, welke de sociale ef- 
fekten zijn van bet handelen. Deze sociale effekten zijn aggre- 
gatie-effekten, en omdat het uiteindelijke resultaat vaak door 
geen van de aktoren is bedoeld, spreek Boudon ook van spontane 
of onbedoelde effekten. Hierbij kan men denken aan effekten 
van versterking, omkering, tegenstelling, stabilisatie, neu- 
tralisering, frustratie en segregatie. Bovendien dynamiseert 
Boudon zijn model, door te specificeren welke interaktie-struk- 
turen zichzelf (en hun effekten) reproduceren, of juist trans- 
formeren. 
Boudon geeft in zijn boek vele mooie voorbeelden van sociolo- 
giese verklaringen volgens z i p  interaktionistiese model, waar- 
bij hij ervan uit lijkt te gaan dat zijn verklaringsmodel het 
enig juiste is. Deze pretentie lijkt me te ver gaan. Het inter- 
aktionistiese model is niet alleen een individualisties model 
(d.w.z. dat individuele aktoren de basis-eenheid van de ana- 
lyse zijn) maar ook een rationalisties model (d.w.z. dat de 
individuele aktoren rationeel handelen). 
Het tweede, sterkere, uitgangspunt is in ieder geval niet al- 
gemeen geldig. Daar waar het gaat om het verklaren van dat wat 
aktoren geloven, om hun preferentiestrukturen of om de regels, 
nonnen en kulturele waarden die hun gedrag leiden, kan met een 
methodologies rationalisme niet uit de voeten (8). Handelen, 
gedrag, kan ook 'traditioneel' zijn, volledig vastgelegd door 



normen, waarden en regels. Daarmee kan Boudon's rationalisties 
verklaringsmodel niet het monopolie hebben op sociaal-weten- 
schappelijk verklaren. Het is nodig om ook andere verklarings- 
wijzen te expliciteren, die in de sociale wetenschappen voor- 
komen, b.v. verklaringen d.m.v. traditioneel gedrag. Daarbij 
moet het bereik van de verschillende modellen bepaald worden. 
Zowel gedragstheoretiese als handelingstheoretiese verklaringen 
zijn individualisties. Het lijkt me vooralsnog een open vraag 
of de produktie-opvatting van kausaliteit impliceert dat ver- 
klaringsmodellen individualisties moeten zijn, of dat ook funk- 
tionalistiese en strukturalistiese modellen toelaatbaar zijn. 

Samenvattend: deopvatting van verklaren in termen van een DN- 
model is kontra-produktief voor de sociale wetenschappen. Ver- 
werpen we dat model, en de taan Hume ontleende) kausaliteits- 
opvatting die er aan ten grondslag ligt ten gunste van kausa- 
liteit als produktie, dan opent dat de weg tot het expliciteren 
van een veelvoud van verklaringsmodellen, die laten zien via 
welke mechanismen sociale verschijnselen worden voortgebracht. 
Houdon's interaktionistiese model is er een voorbeeld van, al- 
hoewel Boudon zelf dit model in het hier bedoelde wetenschaps- 
theoretiese perspektief plaatst. Veel van wat er binnen de so- 
ciale wetenschappen gebeurt, kan binnen dit model worden gere- 
konstrueerd. Maar niet alles. Daarvoor moeten andere modellen 
worden geÃ«xpliciteerd binnen de produktie-opvatting van kau- 
saliteit. 

Noten 
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Wat is normaal in de filosofie? 
Een reaktie 

Veit _ Michael Bader 

Een krltiese reaktie op Pieter Pekelharing. 

l. Spanning tussen de inhoud van theoretiese stellingen en 
politieke belangen (Redaktioneel p.l)? 

In het redaktioneel van Krisis 9, waarin toevallig een pro- 
gramaties stuk van Pieter Pekelharing en een pretentieloze 
recensie van mij zijn opgenomen, worden niet ten onrechte 
verschillen tussen deze teksten opgemerkt. Met de daarin toe- 
gewezen rolverdeling ben ik het niet eens. Pekelharing krijgt 
'theoreties' gelijk, omdat je "theoreties . . . . .  beargumenteren 
(kan) dat iedere ontologiese fundering ormogelijkis" en ik 
krijg politiek gelnk door "ook op ontologies vlak partij te 
kiezen". Mijns inziens liggen er zowel theoretiese als poli- 
tieke verschillen tussen onze opvattingen en ik denk zelfs, 
dat deze verschillen gefundeerd zijn in zeer uiteenlopende, 
politieke en histories-sociale ervaringen, en daarop gebaseer- 
de 'modellen' van geschiedenis en identiteit, 
In de nu volgende korte, kritiese opmerkingen wil ik proberen 
de kontouren aan te geven van deze verschillen in theoretiese 
posities, politieke konsekwenties en sociaal-historiese erva- 
ringen; niet met de bedoeling de zoveelste bijdrage te leve- 
ren aan de bekende taalverwarring, of om simpelweg de bal 
terug te spelen, maar om meer inzicht te krijgen in de impli- 
katies van deze verschillende posities. Ik zal dus niet de 
aanwijzingen van positie B van de cyklopiese filosofie volgen 
(zie p. 47, 49, 51), naar me laten leiden door het 'ouderwet- 
se' pathos van het willen begrijpen van wat iemand 'bedoelt' 
en wat de konsekwenties zijn van wat zo iemand zegt. Daar is 
het moeilijke werk van de 'vertaliner van probleemstellingen, 
ondanks de dreiging van inkommensurabiliteit, een ouderwetse 
vereiste voor. 
In mijn bespreking wil ik me koncentreren op de kern van Pe- 
kelharing~ betoog. Als ik het goed zie, is de inzet van het 
stuk niet nis: een globale afr~kening met 'de' filosofie, van- 
af tenminste Descartes tot en met het werk van wetenschapsfi- 


