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 programaties stuk van Pieter Pekelharing en een pretentieloze
recensie van mij zijn opgenomen, worden niet ten onrechte
verschillen tussen deze teksten opgemerkt. Met de daarin toegewezen rolverdeling ben ik het niet eens. Pekelharing krijgt
'theoreties' gelijk, omdat je "theoreties ..... beargumenteren
(kan) dat iedere ontologiese fundering ormogelijkis" en ik
krijg politiek g e l n k door "ook op ontologies vlak partij te
kiezen". Mijns inziens liggen er zowel theoretiese als politieke verschillen tussen onze opvattingen en ik denk zelfs,
dat deze verschillen gefundeerd zijn in zeer uiteenlopende,
politieke en histories-sociale ervaringen, en daarop gebaseerde '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 ervaringen; niet met de bedoeling de zoveelste bijdrage te leveren aan de bekende taalverwarring, of om simpelweg de bal
terug te spelen, maar om meer inzicht te krijgen in de implikaties 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 'ouderwetse' 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 Pekelharing~betoog. Als ik het goed zie, is de inzet van het
stuk niet nis: een globale afr~keningmet 'de' filosofie, vanaf tenminste Descartes tot en met het werk van wetenschapsfi-

losofen als Habermas, Bhaskar e.a.. Van dik hout zaagt men
planken. Toch wil ik niet krities ingaan op de manier waarop
de meest uiteenlopende filosofiese posities geschaard worden
Onder de noemer: normale filosofie. Evenmin wil ik het hebben
over de nogal aanzienlijke verschillen tussen de nieuwe profeten. Ik wil me beperken tot een stellingsgewijze bespreking
van punten, waar ik het met Pekelharing eens ben, waarin wij
verschillen en welke vergaande konsekwenties deze verschillen
mijns inziens hebben.

2. Cyklopiese filosofie. Inzet van de kritiek
De kleinste gemeenschappelijke noemer van Pekelharings konstruktie van 'de' normale filosofie is deze: het zijn allemaal voorbeelden van de poging "uit te breken uit de diskussie
naar een arch6 aan gene zijde van de disknssie" (Sellars, 1963,
196; p. 34), pogingen, het perspektief der perspektieven, de
kontekst der konteksten, de taal der talen etc. te formuleren.
Hiertegenover staan dan de programmaformuleringen van de 'cyklopiese' filosofie: "er is niets buiten de tekst" (Derrida),
'de geschiedenis vormt een ononderbroken samenhang' (Gadamer,
past niet zo goed!), 'we kunnen het raamwerk waarin we ons
bevinden alleen met behulp van dat raamwerk zelf exploreren'
(Quine and Sellars) (p. 42). Er is geen waarheid, rede etc.
"belichaamd in, maar niet van deze wereld" (p. 32, zie 34).
De inzet van deze kritiek op 'de' filosofie is mijns inziens
tweeledig (deze twee problemen worden door Pekelharing niet
uit elkaar gehouden):
l. De verschillende pogingen uit te breken uit het discours
en de geschiedenis, om waarheid en rationaliteit van hun principieel histories en maatschappelijk karakter te ontdoen, en
via deze zuiveringsaktie absolute zekerheden, garanties van
onafhankelijkheid, neutraliteit en objektiviteit te verknjgen, worden niet slechts als strategieÃ« van 'Entzeitlichung',
'Entgeschichtlichung' afgewezen, maar tegelijkertijd als zoveelste reaktie op religieuze verlossingsbehoeften ontcijferd. TGod is dood' maar zijn surrogaten vormen het levenselixer van 'de' filosofie. Het "lumen naturale is gewoon de
gesekulariseerde versie van het lumen supranaturale" (33).
Als laatste kinderen in de lange reeks van posities in religie, theologie, filosofie, waar naar absolute zekerheden en
antwoorden op 'steeds dezelfde vragen' werd gezocht, hehandelt Pekelharing ook de 'philosophy of science', Bhaskars realisme en de kwasi-transcendentale universeelpragmatiese strategieÃ« van Habermas, Apel e.a. Zij moeten bolwerken vormen
tegen dreigend wereldverlies, werkelijkheidsverlies, absolute onzekerheid, onverstaanbaarheid, opgesloten zitten in solipsistiese holen, onmenselijkheid en met name tegen vergankelijkheid. Volgens Pekelhanng spelen al deze theorieÃ« in

op de diepzittende behoefte naar 'methaphysical comfort' (zie
37 in citaat Rorty: Nietzsche) en ze doen dit op een genuanceerdere manier ('waarheid roest niet') dan <ie meer alledaagse strategieÃ« ter garantie van onsterfelijkheid, of tenminste
ter overleving van je dood: kinderen krijgen, standbeelden
(van jezelf laten) oprichten, in je werken overleven of je
opofferen voor moderne kollektiviteiten (natie, staat als 'afgoden')
De geweldige krenking van het 'gattungsgeschichtlichen' en
van het individueel narcisme, welke in de formule 'god is
dood' tot uitdrukking komt, vormt de achtergrond van Pekelharings kritiek. Toch wordt daartegenover in de tekst geen
'volwassener'model aangeduid, een model waarin men afziet
van pogingen gevoelens van diepzittende sociale onzekerheid
en 'fruhkindliche Verlassenheit' te kompenseren met het 'verlangen naar eeuwigheid en absolute zekerheid'; een model,
waarin men bovendien de negatieve afhankelijkheid overstijgt,
welke in de pathetiese reaktie van Nietzsche en in soortgelijke latere reakties (bijvoorbeeld pathos van de 'vergeefsheid' bij Sartre, Camus, van de 'Geworfenheit' bij Heidegger)
nog steeds doorwerkt.
2. Kritiek op en verzet tegen koncepten, waarin aan bepaalde
'vakken' of 'professies' een gepriviligeerde toegang tot 'de
werkelijkheid' wordt toegekend. Hierarchisering van 'disciplines' wordt door Pekelharing ontcijferd als institutionele
en professionele machts- en legitimeringsstrategie (zie bijbeeld 34 bovenaan, 45, 46, 32 'gepriviligeerde kausale relatie', 36 'voorrecht'). Met de verschuiving van institutionele
machtsverhoudingen gaat ook de claim op het primaat van theologie over naar filosofie, naar wetenschapsfilosofie,naar wederzijdse pogingen om de andere disciplines ter legitimering
van de eigen aanspraken te gebruiken. Deze kritiek wordt verbreed: ook superionteitsclaims van verschillende wetenschappen onderling, van wetenschappen tegenover alledaagse kognitieve Kennis, van wetenschappen tegenover kunst en literatuur
(zie bijvoorbeeld 45 over 'roman') etc. worden afgewezen.
Daartegenover wordt gepleit voor een gelijkwaardige behandeling van de verschillende soorten 'sociale praktijken' (44:).

.

Met intentie en strekking van deze twee hoofdlijnen van Pekelharing~artikel ben ik het eens, zij het met de nodige
kanttekeningen:
ad l. Pekelharing ontwikkelt geen 'volwassener' model. Bovendien hanteert bij in zijn tekst een kontrastmodel de konstruktie van 'de' normal philosophy op zoek naar eeuwige zekerheden en garanties - dat aan de ene kant tot gevolg beeft
dat hij aan de aanspraken en intenties van vele behandelde
zwaarwegender
auteurs voorbijgaat, en aan de andere kant
een vruchtbare behandeling van veel van de aangesneden problemen in de weg staat. Als men in illusies van absolute zekerheden, volkomen neutraliteit, absolute objektiviteit e.d.
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niet meer geÃ¯nteresseer is, komen problemen terug, welke in
de abstrakte konfrontatie van 'waarheid' vs. 'geschiedenis',
in de abstrakte afwijzing van 'ontologie' en 'epistemologie'
en in het schrappen van de onderscheidingen tussen 'theorie
en praktijk' (36), 'rede en wereld' (43), 'subjekt en objekt'
(35) etc. niet 'opgelost',maar simpelweg ad actas graecas
worden verwezen of slechts als blokkades worden gesignaleerd.
Slechts op zeer weinig plaatsen trekt Pekelharing de konsekwenties uit z'n eigen betoog, dat er geen 'totale verschillen' en 'verschillende totalen' bestaan (43), dat het gaat om
"graduele onderscheidingen in plaats van principiÃ«le (43).
Zodra hij het (in elk geval voor mij niet aktuele) kontrastmodel laat schieten, komt hij tot veel genuanceerder probleemstellingen (zie 8. Incommensurabiliteit); het gaat dan - met
klassieke formuleringen om een principiÃ«l kritiek op dualistiese posities (zie de drie dualismes van Davidson) en
niet om het zo vaak beweerde prijsgeven van onderscheidingen
Ã¼berhaupt De konsekwenties van het vasthouden van dit kontrastmodel in het vertoog wil ik onderstaand verder uitwerken.
ad 2. Het pleidooi voor een gelijkwaardige behandeling van de
verschillende 'sociale praktijken' vind ik - zoals gezegd
sympathiek. Maar ook hierbij wil ik twee aanvullend-kritiese
opmerkingen plaatsen:
a) Het is mijns inziens onvruchtbaar, de behandeling van de
verschillen tussen die 'sociale praktijken' negatief afhankelijk te laten z i n van de doldraaiende strijd tussen 'vakken',
'disciplines' ('Streit der Fakultaten') en 'professies' om de
kroon. Daardoor komt men niet toe aan een nuchtere verheldering van het specifieke van en de verschillen tussen die praktijken. De door Pekelharing gehanteerde leuzes: filosofie is
wat filosofen doen, wetenschap is wat wetenschappers doen,
sociologie is wat sociologen doen etc. (zie 49) zijn in dit
opzicht zeer onbevredigend en bovendien negatief afhankelijk
van een automaties als zinvol vooronderstelde differentiÃ«rin
van beroepen. Ook de 'bevrijding' van vak en 'discipline'
(zie 42) blijft daardoor tweeslachtig: het alternatief ten opzichte van 'extra-legitimaties' en 'funderende claims' is
niet louter "een stijl", een "genre", "een manier van schrijven" maar juist het expliciteren van telkens specifieke legitimeringen en het onderzoeken van wat in de verschillende 'systemen van sociale praktijken' daadwerkelijk wordt gedaan. Er
bestaat namelijk niet slechts de dreiging van een leeglopende
'Verdifferenzierung' (met Luhmanns nieuwe toverformule), maar
ook de bekende1repressiVeEntdifferenzierung'. Het zou januner
zijn als men bijvoorbeeld de overtrokken claims van de 'logic
of scientific justification' zou moeten inruilen voor een louter moraliserende filosofie (zie 37 met Rorty: 'socratische
deugden'). Professionalisering en institutionalisering zijn
op zich geen 'garanties' voor uitbreiding van onze kennis.
Dadaistiese en anarchistiese konsekwenties in het wetenschaps-
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theoreties debat (net als in literatuur) brengen in negatieve
zin de frustratie tot uitdrukking
van overtrokken waarheids-,
heils- en zekerheidsverwachtingen. Ze vormen 6chter gÃ©Ã bijdrage aan de opheldering van de empiriese gang van zaken in
de verschillende wetenschappen, van de daarin geÃ¯mpliceerd
of expliciete normen van wetenschappelijke kennis, en mogelijk te ontdekken ontwikkelingspatronen (l).
b) Het verzet tegen 'hierarchisering' als een specifiektypekoÃ¶r
dinatie is gemotiveerd vanuit de met die hierarchisering gepaard gaande verstarring en onderdrukking van het 'eigen recht'
en de autonomie van het ondergeschikte. We beschikken op het
ogenblik mijns inziens over geen uitgewerkte alternatieven ten
opzichte van de hiÃ«rarchiegedacht als ordeningsprincipe (ook
Hegel en Marx zijn in deze gebonden aan hierarchies gestruktureerde systemen), in de filosofie niet, en ook niet in de
organisatietheorie, planningstheorie en beslissingstheorie.
Hierin bestaat volgens Luhmann een van de centrale theoretiese "bottlenecks" van onze tijd. Ik wil me hier alleen maar
verzetten tegen het gebruikeliJke idee waarin men het pendant
van vertikale koordinatie: horizontale koordinatie als konditie of zelfs als synoniem van de vrijheid beschouwt. Het (theoretiese, politieke, psychologiese, wetenschapstheoretiese)
anarchisme leeft slechts van de negatie van hierarchies gestruktureerde systemen. Echter niet alleen 'eenheid', 'systeem'
en 'hiÃ«rarchie zijn onderdrukkend en hebben zich van hun imperialistiese kant laten zien. Ook de vele onderling strijdende goden, theorieÃ«n etc. kennen hun offers: suum cuiqne betekent oorspronkelijk ook en met name: iedereen z i p hekatomben.

3, Historiciteit van 'waarheid', 'rede'

De al aangehaalde programmatiese formules van de 'nieuwe filosofie' zijn oud en bekend. Terecht wordt daarmee geprotesteerd tegen de verschillende strategieÃ« om buiten de geschiedenis en de maatschappij om garanties van absolute zekerheid, unanimiteit, otnektiviteit enz. te verkrijgen. Dit
en dat is belangrijk genoeg
verlengd en
protest wordt
verdiept, doordat Pekelharing ook de abstrakte konfrontatie
tussen 'absolutisme' en 'relativisme/skepticisme' afwijst.
Ik zelf denk, dat Pekelharing met dat laatste niet ver genoeg
gaat en daardoor vaak in een abstrakt protesterende denkhouding gevangen blijft. Als we niet meer geÃ¯nteresseer zijn
aan de mogelijkheid van een goddelijk aanschouwend intellekt,
in het 'perspectief der perspektieven', etc. dan blijft er
geen chaos van gewaarwordingen over, maar historiese waarheidfwaarheden, historiese rationaliteit(en). Dan kunnen we
wel degelijk "m unsere Ecke sehen" (zie p. 41 in Nietzschecitaat) omdat we in historiese samenhangen staan, die niet
tot het 'vokabulair van de dag', tot rationaliteit van 'hier
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en nu', tot de normen van 'het ogenblik' etc. te reduceren
zijn (zie 32, 35, 39, 41, 43).
Deze historiese samenhangen maken het mogelijk, vele perspektieven te leren kennen, te vergelijken en te verwerken. Daarmee wordt het mogelijk kognitieve en normatieve ontwikkelingspatronen te traceren, zodat de geschiedenis niet volledig op
hoeft te gaan in pure 'genealogie' en strijd tussen tegenstanders (individuen, scholen, kulturen) om 'de macht'. Als
we niet meer geÃ¯nteresseer zijn in pogingen om unanimiteit
te garanderen door de konstruktie van een transcendentaal
subjekt of via de struktuur van 'de taal' enz., dan blijven
niet onverbonden solipsistiese monaden (zie 47) over, en talen, die niets met elkaar te maken hebben of onvertaalbaar
zouden zijn. Het is niet 'erg' dat waarheid en rede histories
zijn. Wie wil waarom eigenlijk mbbr? Aan de andere kant mag
het feit, dat waarheid en rationaliteit produkten van histon e s en maatschappelijk bepaalde denkende en handelende mensen zijn, niet verhinderen om
a) de in de geschiedenis gesedimenteerde samenhang en 'zin',
om ontwikkelingslijnen van 'rede' en 'rationaliteit' intraen interkultureel te ontcijferen, en om
b) de door ons gewenste doel'en te verwezenlijken: Wereldgeschiedenis met demokraties praktiese intentie.
Het is opvallend dat in Pekelharings gang door 'de' filosofie de 'voordenkers' van een dergelijke opvatting van 'Vernunft in der Geschichte': Spinoza, Hegel en Marx 6f helemaal
'afwezig' zijn 6f slechts op een polemiese manier worden 'af
gemaakt ' .
In de tegenwoordige konjunktuur van 'krisis' van 'de' rationaliteit en 'de' wetenschap lijkt het bijzonder moeilijk
dergeliike onvattingen op een nieuwe, niet-onderdrukkende
manier te expliciteren. Het a-historiese en onkritiese vooruitgangsgeloof van de burgerlijke verlicbtingsfilosofie lijkt
te worden ingewisseld voor het verlies van zelfs de meest bescheiden gedachte en praktijk van normatief duidelijk gespecificeerde vooruitgang. De kritiese reaktie op diepgaande onderdrukking door sophisticated moderne technologieÃ« in kapitalisties en burokraties gestruktureerde maatschappijen lijkt
gepaard te gaan met het verlies Van het diepe vertrouwen in
de kenbaarheid en veranderbaarheid van 'de wereld', dat voor
de hoofdstroom van de 'westerse', joods-christelijke traditie kenmerkend was.

4. 'Ontologie' anders begrepen
Voor de cyklopiese filosofie gaat het erom in te zien "dat
reflektie en kritiek ook zonder ontologie of epistemologie
mogelijk zijn" (36). Mij gaat het er op dit moment niet om
deze eerbiedwaardige disciplines van de filosofie te verde-

digen. Als men onder ontologie een specifieke strategie verstaat om uitspraken over de werkelijkheid met het pathos van
absolute zekerheden te sieren, als men inderdaad probeert "de
wereld-ansich uit te spelen tegen de argumenten van de andere
partij" (41), is de hele onderneming niet slechts een overbodig klopje op de eigen schouders, maar als naturaliseringsstrategie te bestrijden. Als men echter dit kontrastmodel als
onvruchtbaar en blokkerend loslaat, worden veel van de 'oude'
ontolngiese en epistemologiese vragen op een specifieke manier weer zeer relevant, juist ter bevordering van 'reflektie
en kritiek'. 'Ontologie' en 'epistemologie' worden van heilsdisciplines, welke een specifieke 'extralegitimatie' Verschaffen tot pogingen om de in alle uitspraken over de 'werkelijkheid' impliciet of expliciet vooronderstelde opvattingen over
de aard van deze 'werkelijkheid' op een rijtje te zetten en
zo het specifieke karakter van het proces van menselijke ervaring en kennis opdoen als zodanig te thematiseren. Op die
manier 'garanderen' ze helemaal niets in boven bedoelde absolute zin, maar kunnen wel degelijk een belangrijke bijdrage
tot zelfverheldering leveren.
Dan gaat het ook niet meer om het (enigszins 'pathologiesnarcistiese') probleem niet het 'kontakt met de wereld te
verliezen' (31). 'De werkelijkheid' is inderdaad 'nooit weggeweest' (43). Dat is hoogst banaal. Het gaat erom waarom en
hoe, met welke theoretiese en praktiese konsekwenties, 'de
werkelijkheid' gestruktureerd gedacht wordt, en dat is zeker
niet banaal. Op deze basis is het mogeli.ik de verschillen in
komplexiteit en gestruktureerdheid van opvattingen over 'wereld' en 'werkelijkheid' met elkaar te vergelijken en bijvoorbeeld de impliciete ontologie van bet empirisme, dat alleen
aan de ervaring een werkelijkheidsstatus toekent en bovendien
de ervaring theorie-onafhankelijk denkt, als kontraproduktief
voor natuur- en sociale wetenschappen af te wijzen.
Dan gaat het er niet om "buiten de wetenschap, de commonsense
of de empiriese studie om een onafhankelijk neutraal oordeel
over de geclaimde korrespondentie tussen beide werelden mogelijk te maken" (39). Het is een banaliteit (en het verhaast
me dat Pekelharing dit bijvoorbeeld tegenover Bhaskar en anderengelooft te moeten herhalen), dat uitspraken over iets
"alleen binnen een bepaald vokabulair" (40) geformuleerd kunnen worden. Inderdaad: "Elke specifikatie van een referent...
zal in een of ander vokabulair geformuleerd moeten worden",
(41) maar daaruit volgt niet, dat uitspraken niet verwijzen
naar iets wat niet tot 'taal' te reduceren is. In deze zin is
Derrida's leuze: 'er is niets buiten de tekst' vreselijk misleidend. Door begrippen als 'wereld' en 'rede' uit ons vokabulair te schrappen (43) lost men niets op. Men introduceert
alleen maar een nieuwe, modieuze manier van spreken.
Vruchtbaarder lijkt mij een koncept van gestratificeerde werkelijkheid te ontwikkelen, zoals dat bijvoorbeeld zeer duide-

delijk bij Hegel en Marx geÃ¯mpliceer is (zie: Bader e.a.:
Krise und Kapitalismus bei Marx, p. 27 ff, zie Bhaskar) en er
geen onduidelijkheden over te laten bestaan, dat het daarbij
om een 'voorstel' gaat, een manier om de werkelijkheid te
thematiseren, zonder dat daarbij een inst~.tutloneelgeprivilegeerde toegang tot waarheid wordt geclaimd.

5. 'Epistemologie' anders begrepen

Een dergelijk koncept van 'werkelijkheid' valt beter te interpreteren als een protest tegen de reduktie van 'wereld' tot
'wereld van de phenomena'. Het leent zich niet voor naÃ¯ev
pogingen, uitspraken over de werkelijkheid met verwijzing naar
korrespondentie tegenover andere uitspraken te legitimeren.
Niemand heeft de werkelijkheid in pacht en toch is het mogelijk, betere, konsistentere, omvattendere en vruchtbaardere
uitspraken te diskrimineren. Aan de andere kant verzet men
zich daarmee ook tegen een verregaande immunisering van 'diskursen'. We weten intussen dat 'tbeorie-onafhankelijke ervaring' niet bestaat en dat we er niet aan ontkomen "steeds
twee of meer beschrijvingen van de wereld en/of de rede met
elkaar te vergelijken" (41). Maar vergelijking vooronderstelt
op de een of andere manier kommensurabiliteit. Bovendien is
'ervaring' weliswaar niet onafhankelijk van theorieÃ«n maar
ook geenszins naar willekeur kneedbaar. Het is de 'klassieke'
kategorie van bemiddeling tussen 'rede' en 'wereld' en in de
recente konjunktuur van wetenschapstheoreties anarchisme lijkt
het mij niet onverstandig aan zoiets als 'rekalcitrante feiten' (zie 30) en de mogelijkheid van 'rigid designators' (39)
vast te houden, trouw aan de waarschuwing van B. Brecht: Das
Denken lost sich leicht los. Te gemakkelijk laat Pekelharing
daarom het probleem vallen "hoe onze voorstellingen zich...
op de ervaring betrekken" (43). Daartegenover zou ik zeer nadrukkelijk eraan vast willen houden, dat 'teksten' niet
slechts door andere 'teksten' te bekritiseren vallen, maar
door het betrekken van teksten op soortgelijke of tenminste
vergelijkbare ervaringen.
"Sindsdeovergang van konfirmatie-, falsifikatie- en verifikatieprocedures, waarin het om de konfrontatie van geÃ¯soleer
de theorieÃ« met de werkelijkheid ging, naar het model van
transities-tussen-onderzoeksprogramma's, waarin het om mbbrdere theorieÃ« en al of niet geoorloofde reddingsstrategieen
gaat, zijn niet de wetenschappen, maar is wel de wetenschapsfilosofie in een 'krisis' geraakt" (30). Logika en wetenschapsfilosofie moesten namelijk de rol van onafhankelijke en onpartijdige, neutrale scheidsrechter vervullen tussen de strijdende partijen, opposanten, scholen, paradigmata etc. Ze moesten
normen en regels formuleren voor wat wel en niet geoorloofd
is in wetenschap. Als men het al niet meer eens kan worden

over de inhoud van 'waarheid', dan moet men het toch tenminste
eens zijn over de procedures. De kern van de gekonstateerde
krisis van de wetenschapsfilosofie signaleert Pekelharing erin, "dat niomand in staat is (of iedereen wel in staat lijkt)
een neutrale procedure te bedenken, dankzij de toepassing
waarvan een beslissing kan worden geforceerd in het voordeel
van deze of gene aanpak" (29, zie 39, 46). Maar ook hier hanals zoveel anderen weer een te radikaal
teert Pekelharing
en daardoor vragen van bescheidener aard blokkerend kontrastmodel. Natuurlijk heeft hij gelijk met de konstatering dat
neutraliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid 'buiten
wetenschap en geschiedenis om' niet kunnen bestaan en dat
procedures van kennis histories en maatschappelijk bepaald
zijn. Maar ik denk dat de behoefte aan en het beroep op een
ten opzichte van strijdende partijen relatief onafhankelijke
scheidsrechter niet alleen maar voortvloeit uit de terecht
door Pekelharing aangevallen abstrakte extremen van 'relativisme' en 'absolutisme' (zoals hij 42 suggereert). Vanouds
her werden vergelijkingen getrokken tussen logika en rechtsspraak (zie kort: K. Heinrich: Tertium datur.Eine religionsphilosophische Einfuhrung in die Logik, Basel, Frankfurt 1981).
en ook Pekelharing gebruikt herhaaldelijk juridiese terminologie om rol en funktie van wetenschapsfilosofie te omlijnen
(zie 'tribunaal van de rede' (36), 'universele wetgever' (49
e.v.). Wetten (juridiese evengoed als logiese en 'wetenschapstheoretiese') kunnen koâ€¢ifliktsociologi geÃ¯nterpreteer worden als normen of regels, welke ertoe moeten dienen tussen
potentieel/aktueel konflikterende partijen te Bemiddelen. Ze
treden histories in de plaats van of worden gekomhineerd met
het model van een 'derde', onafhankelijke en onpartijdige persoon, de 'rechter'. Hun legitimiteit is afhankelijk van de
mate, waarin ze door betrokkenen subjektief waarderationeel
worden aanvaard. Het is allang bekend dat konfliktslechtende
van alregels en procedures in tijden van 'normal science'
minder onder druk komen te staan
ledaagse konflikten dus
dan in tijden van hoog oplopende konflikten: "Zodra echter de
kommunikatie vastloopt, over de feiten en/of over de waarheid
van theorieÃ«n en er perioden aanbreken van politieke, wetenschappelijke of religieuze revolutie, dan blijkt 66k het tribunaal geen betrouwbaar kompas meer onop tevaren enrest ons,
in plaats van de 'theorie', het aardse gemodder hier en nu"
(37). Met de legitimiteit van juridiese regels en procedures
is het slecht gesteld als ze afbrokkelt in tijden, waarin ze
juist ter voorkoming van een gewelddadige konfrontatie nodig
is. Als dat gebeurt is dat een duidelijk teken dat het 'Wertund Interessenherucksichtigungspotential'van deze procedures
drasties beperkt is of een demokratiese kultuur bij de strijdende partijen onvoldoende aanwezig is. Tegen deze achtergrond
valt ook de krisis binnen de 'philosophy of science' beter te
interpreteren. De regels en procedures van het standaardmodel
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van 'logic of scientific justification' waren altijd al drast i e s e u i t s l u i t i n g s r e g e l s : in de sociale wetenschappen kon men
er sowieso niet mee uit de voeten en intussen is voldoende
aangetoond, dat dat ook voor de natuurwetenschappen niet kon
en kan. Maar daaruit hoeft men nog niet de - negatief van deze positie afhankelijke - konklusie te trekken, dat er 'dus'
geen ten opzichte van de strijdende partijen relatief onafhankelijke procedures kunnen bestaan. "Daarbuiten is geen
'neutrale scheidsrechter' maar een potentiÃ«l konkurrent"
(43 als pointe van Foucaults werk) is voor mij niet het (resignatieve) resultaat, maar slechts een noodzakelijke voorwaarde voor het ontwikkelen van histories geÃ¯nformeerd procedures. Dat daaraan op het ogenblik binnen de wetenschapstheorie zo weinig gewerkt wordt, dat men druk doende is, wetenschapstheorie in wetenschapsgeschiedenis en wetenschapssociologie te laten opgaan, daarin ligt voor mij do eigenlijke
krisis van dat 'vak'.
Mijn konklusies hieruit zijn dan ook in strijd met Pekelharings
aanbevelingen om (wetenschaps-)filosofie te reduceren tot 'een
stijl', een 'manier van schrijven', een 'genre' etc. Het gaat
er mijns inziens om procedures te ontwikkelen, welke tot wetenschappelijke diskursen dwingen en simpele machtsstrategieen in elk geval behoorlijk bemoeilijken, Het gaat erom institutionele garanties te scheppen die ertoe moeten dienen dat
het potentieel van "Wert- und Interessenberucksichtigung" van
georganiseerde wetenschap drasties wordt verhoogd. Het gaat
er tenslotte om "Erzeugungsnormen von Wissenschaft(en)" te
ontwikkelen en te preciseren.
Pekelharings protest tegen "een universele wetgever" is daarom
m i m s inziens tweeslachtig. Voor mij is het alternatief ten
opzichte van &n onderdrukkende en partijdige wetgever niet
een veelheid van onderdrukkende en partijdige wetgevers en
ook niet het afzien van elke wetgeving. In het politieke systeem, net als in het wetenschapssysteen, is het zinvol 'sich
zu verstandigen' over regels en procedures van respektievelijk wetgeving en kennis. Met name hierin ligt de betekenis
van de verschillende bijdragen van Habermas, als men tenminste diens pogingen tussen haakjes zet, om de voorgestelde
procedurele regels kwasi-transcendentaal, 'antropologies' of
universeelpragmaties te funderen. In elk geval lijkt het mij
vruchtbaarder hierover na te denken dan tevreden te zi;m met
een simpele verwijzing naar overal aanwezige en alles doordringende en organiserende 'macht'.
6. Geschiedenis van de filosofie als filosofie en als geschie-

denis
Pekelharings pleidooi voor een 'filosofie zonder onderscheid'
vloeit voort uit zijn protest tegen de als kontrastmodel ge-

hanteerde geschiedenis van de filosofie als filosofie, welke
"de reeks van oplossingen voor filosofiese, universele, geschiedenis van het eerste soort transcenderende problemen"
(38) omvat. In de mate waarin dat het geval is, blijft hij
gevangen in abstrakte tegenstellingen: Tegen een naÃ¯ev konceptie van lineaire en kumulatieve vooruitgang van kennis
plaatst hit abstrakt een model van theoretiese verandering
in termen van diskontinuiteit, breuken, radikale verandering
van probleemstelling en oplossingsstrategieÃ«n Daarin is geen
plaats voor immanente tegenstrijdigheden in de verschillende
posities, voor protesterende onderstromingen ten opzichte van
in bepaalde tijden dominante stromingen. Daarin is geen plaats
voor niet in absolute termen gestelde uitspraken over grotere
'reikwijdte en verklaringskracht' van posities ten opzichte
van andere (en dat hoeven uiteraard niet slechts histories
eerdere te zijn). Tegen een naÃ¯ev konceptie van theoriegeschiedenis als kontinue en kumulatieve Ontwikkeling plaatst
hij abstrakt een model van inkomensurabiliteit, Tegenover
het bekende 'westerse' kultuur-, civilisatie- en wetenschapsimperialisme lijkt hij te pleiten voor een vergaand ethnologies relativisme. E n ook al valt hij deze abstrakte konfrontatie later zelf aan (zie 44 "geen van die werelden is principieel ontoegankelijk voor de ander", "revoluties zijn....
betrekkelijk kleine wijzigingen binnen een uitgebreid netwerk van meningen, vanzelfsprekendheden, aanvaarde theorieÃ«n"
zie 47: protest tegen konstruktie van paradigma's als 'gesloten wereldbeelden'), toch trekt hij niet de konklusie, theoriegeschiedenis te schrijven onder het motto: 'imnanente kritiek' en 'bestimmte Negation'. Te vaak worden problemen 'geschrapt' en weggedrukt. Traditioneel hiertegen argumenterend
hen ik van mening dat 'Wiederkehr des (theoretisch) VerdrÃ¤ng
ten' niet lang op zich zal laten wachten. Met name de aanbeveling van de tweede richting binnen de cyklopiese filosofie
(48 e.v.), waarin niet slechts de bemiddeling tussen auteur
en tekst wordt opengebroken, maar waarin de teksten op maat
worden gesneden voor de eigen bedoelingen van de 'interpreet'
laat in dit opzicht niet veel goeds verwachten. Het traditionele pathos van het histories-hermeneutiese Verstehen lijkt
te worden opgeofferd ten gunste van een enigszins existentialisties pathos van oorspronkelijkheid en genialiteit van het
"volledig op eigen risiko" werkende individu, dat voortdurend
in angst verkeert, het werk van anderen slechts te kunnen herhalen. Als er geen vertrouwen meer gesteld wordt in enige
vorm van kollektieve tbeoretiese en historiese arbeid, dan
lijkt alleen nog het abstrakte alternatief van het gejaagde,
geÃ¯soleerd en onder dwang van originaliteit staande genie te
bestaan.

7. A-historiese geschiedenis
Het bovengenoemde verlies aan vertrouwen impliceert reeds spehoe
cifieke sociale- en histories-politieke ervaringen die
gesublimeerd ook - in elke theoretiese positie verwerkt zijn.
Helaas gaat Pekelharing niet in op de ontgoocheling van een
hele generatie studenten, wier verwachtingen van diepgaande
maatschappelijke veranderingen gefrustreerd werden. Ook de
receptie van 'het marxisme' als een soort heilsleer en de
zelfopofferende identifikatie met (organisaties van) de arbeidersbeweging, welke tegenwoordig via de veel bezongen 'krisis van het marxisme' en de 'krisis van de arbeidersbeweging'
doorslaan tot 'radikale' afkeer van beiden, komen niet aan
bod. Evenmin de dreigende afwezigheid van een zinvol sociaal
perspektlef voor een belangrijk gedeelte van de jonge generatie (van akademici). En toch vormen het breken met deze -specifiek gerecipeerde - tradities en deze aktuele ervaringen de
achtergrond waartegen de noties van geschiedenis in Pekelharings tekst beter gelezen kunnen worden. De reakties op 'god
en zijn surrogaten zijn dood' zijn veelvoudig. Prominent zijn
de twee, die Pekelharing mijns inziens met elkaar lijkt te
verbinden: mythe van de 'Geworfenheit', van de verlatenheid
en de ervaring van absurditeit aan de ene kant, het zich terugtrekken op een eiland van individuele moraliteit aan de
andere. Men hoeft zich niet aan een pathetiese notie van 'rede in de geschiedenis' vast te klampen ter bescherming van de
ervaring van geschiedenis als slachtbank. Evenmin vormt deze
notie de enige uitweg uit de reduktie van geschiedenis tot een
losse verzameling van toevallig in de tijd naast elkaar hestaande systemen.
En toch is een dergelijke, in traditionele zin 'geschichtslose
Zeitl het resultaat van Pekelharings verzet tegen strategieÃ«
van 'Entgeschichtlichung'. Het resultaat is een geschiedenis
van zeer korte adem (zie 32, 35, 39, 41, 43 'hier en nu', 'Op
het ogenblik', 'vokabulair van de dag' etc.): een theoretiese,
sociale en politieke geschiedenis zonder doorlopende tradities, rode draden, ontwikkelingspatronen. Uit zo'n geschiedenis is niet slechts god afwezig, maar ook de feitelijk door
mensen rerealiseerde en gesedimenteerde samenhang en zin. Uit
zulk een geschiedenis is niet slechts de vooruitgangsideologie
van verlichtingsfilosofie en haar vele opvolgers afwezig, maar
ook elke empiriese aantoonbare kognitieve en normatieve ontwikkeling, welke 'wij op z'n minst'
zoals Weber zou zeggen geneigd zijn als vooruitgang te interpreteren (2). Zo'n geschiedenis is in elk geval niet het toneel van een demokraties
georganiseerd kollektief politiek handelen, waarin mensen uit
ervaring leren en zichzelf korrigeren. Ze lijkt meer Op een
losse verzameling van geprivatiseerde en geÃ¯soleerd offers:
human beings clinging together against the dark' (37 Rorty).
Uiteraard valt aan de solidariteit met de slachtoffers duide-
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lijk de voorkeur te geven boven die met de Onderdrukkers, maar
ook tegenwoordig weer - niet genoeg. Het zich terugdat is
trekken van de 'kritiese Theorie' op 'minima moralia' is een
soortgelijke reaktie op zeer veel zwaarwegendere historiese
ervaringen (van fascisme, stalinisme, massavernietiging en
tweede wereldoorlog), maar ze ging niet zo ver als bij Pekelharing
tenminste als mogelijkheid wordt open gelaten.
Juist in een tijd waar 'the fa11 of public man' en het iktijdperk hoogtij lijken te vieren, is hierover in een programmaties bedoeld stuk meer duidelijkheid gewenst (3).
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8 . Garanties voor humaniteit?

Pekelharing heeft zeker gelijk: niet 'de' natuur, 'de' taal,
'het wezen van de mens', 'de' arbeid en zeker niet 'de' ge:
schiedenis bieden een garantie voor humaniteit. Pekelharing
heeft ook gelijk in z'n kritiek Op het politieke attentisme,
dat met dit soort ontologiseringen, antropologiseringen of
'noodzakelijke ontwikkelingen' gepaard kan gaan en vaak ook
ging (zeker geldt dit niet voor Habermas en evenmin voor
Bhaskar). Aan de andere kant zou het zinvol zijn geweest erop
attent te maken, dat ook 'alles is een tekst', 'de geschiedenis vormt een ononderbroken samenhang' etc. geen zaligmakende
klausules kunnen zijn. Het maakt voor de mensen die geofferd
worden niet zo veel uit, of ze op het altaar van die 6ne god
of op de altaren van de verschillende met elkaar rivaliserende goden geofferd worden. Beter zou het zijn naar wegen te
zoeken waarlangs de mensheid aan deze duivelskring van offers
zou kunnen ontsnappen. 'Garanties' voor humaniteit vallen
niet van ahistoriese strategieÃ« te verwachten en ook niet van
'ontologie' en 'epistemologie' in boven bedoelde zin. Historiese 'garanties' voor humaniteit bestaan wellicht niet, maar
het is wel degelijk mogelijk, de voorwaarden te benoemen, waaronder humaniteit gerealiseerd zou kunnen worden. Deze moeten
aan de ene kant in de verdere precisering, ontwikkeling en met
name realisering van de basisprincipes en -instituties worden
gezocht, die kenmerkend zijn voor de formele rechtsstaat en
demokratiese besluitvormingsprocedures (plus de daarbij behorende demokratiese kultuur). Aan de andere kant moeten ze in
de doorgaande socialistiese strijd voor gelijke kansen worden
gezocht, opdat het oude demokratiese principe van de volledige ontwikkeling van de verschillende kapaciteiten van de individuen op een egalitaire manier gerealiseerd kan worden. De
sociale bewegingen en politieke organisaties die hiervoor
strijden zijn niet gehaat met de 'normale filosofie', maar
evenmin met een abstrakte 'anti-filosofie'.

Noten

(l)
Ook op zo'n vraag als wat normen van wetenschappelijke ken-

nis zouden moeten ziln, reageren anarchisten en dadaÃ¯ste
slechts negatief: met het gegeneraliseerde 'ik vind'. In
een histories zeer korte periode is het 'wetenschapstheoretiese discours' van het ene extreem: een principieel ahistoriese en onmaatschappelijke rechtvaardigingslogika,
tot het andere extreem vervallen: de volledige 'AuflÃ¶sung
van wetenschapstheorie in wetenschapsgeschiedenis en wetenschapssociologie. Op die manier prolongeert men slechts
de 'krisis van de wetenschapstheorie' en verschuift men
haar naar andere vakken: waaraan wetenschapssociologie en
-geschiedenis zouden moeten voldoen, wordt zo weer een
kwestie van: 'ik vind'.
( 2 ) Zie b.v. Tugendhat. Frankenberg/RÃ¶del Von der Volkssouveranitat zum Minderheitenschutz. Frankfurt am Main 1981, voor
generalisering van basisprincipes van demokratiese besluitvorming: vrijheid, gelijkheid en autonomie.
( 3 ) Hetzelfde geldt volgens mi] voor koncepten van 'identiteit' en
'subjektiviteit'. Pekelharing zegt redelijk naÃ¯ef "Ook
zonder 'Rede' of 'Geest' kunnen we personen blilven. Het
subjekt verdwijnt misschien, maar ji] en ik niet" ( 3 6 ) .
Net zoals in Hegels model van 'rede in de geschiedenis'
een bepaalde konceptie van histories-kulturele arbeid zit
opgesloten, waarvan niet geabstraheerd kan worden zonder
dat het hele model in elkaar stort, zo zit in het klassieke model van individuatie een koncept opgesloten van
individuele 'Blldungsgeschichte', waarin de odyssee van
de phenomenologie van de 9eest herhaald en op die manier
toegeÃ«igen wordt (zie duidelijk hierover: W. v. Humboldt).
Als men 'Rede', 'Geest' en het met zichzelf identieke subjekt als principe schrapt, dan verdwijnt de eenheid. In
dat geval blijven misschien 'ik en ]q' over, maar niet
nadrukkelijk
langer als dezelfde. Zonder een dergelilke
'opleidingsarbeid' is geen ontplooide inniet-elitaire
dividualiteit en ook geen langdurig emancipatieve politieke praktijk mogelijk. Dit vooronderstelt een minimum
aan 'vertrouwen in de geschiedenis'; een vertrouwen dat
uit ervaringen geleerd kan worden en dat de individuele
vermogens op een niet-onderdrukkende en niet-privilegerende manier verwezenli~kten ontwikkelt kunnen worden. Als
men onder 'vertrouwen in de geschiedenis' garanties voor
humaniteit, voor de totstandkoming van een 'universitas'
verstaat, dan is dat niet alleen ongehoord naÃ¯ef maar
voor de realisermg van demokratiese doelstellingen een
rechtstreekse hinderpaal. Hierop maakt Pekelharing terecht
attent.
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