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Von ea-ner Liebe zur Weisheit 
xst weiter keine Rede. Es gibt 
kein Wissen mehr, dessen Freund 
(philos) man sein kÃ¶nnte 

Peter Sloterdijk 

l. Van Marx naar Weber: de verburgerlijking van 'links' 

Peter Hoekstra's reaktie (Krisis 14) op mijn 'Zeventien stel- 
lingen voor een "subjektieve sociologie'" (Krisis 13) is een 
inkantatie van de Waarheid en de waardevrije sociologie - in 
naam van 'links'. Daarmee is de intellektuele cirkel rond en 
zijn we weer terug bij het uitgangspunt van de waardevrij- 
heidsdebatten uit de jaren zestig. Alleen staat 'links' nu 
aan de verkeerde kant. Want de waardevrijheid was toen rechts, 
want niets minder dan de legitimatietheorie van de door ons 
bestreden en deels gewipte wetenschappelijke establishment; 
'links' was partijdig - en partijdigheid was links. Alom werd 
in die dagen gewezen op de onmogelijkheid en onwenselijkheid 
van een waardevrije sociologie. Alvin Gouldner's opstel 'An- 
ti-Minotaur. The Myth of a Value-free Sociology' werd ten he- 
mel geprezen en vele malen herdrukt; en de 'kritiese theorie* 
had bet akademisme op alle fronten de oorlog verklaard. 
Twintig jaar later, enkele illusies armer, en enkele intel- 
lektuele machtsposities rijker, ontdekt 'links' het nut van 
de waardevrijheid en van het l 'art pour l 'art-beginsel in de 
wetenschap. Ter verklaring van deze dialektiese terugkeer kan 
men twee mogelijkheden opperen. 
l. 'Links' had toen ongelijk, en de wetenschappelijke esta- 
blishment had gelijk. In dit geval is moeilijk te zien waar 
de zgn. positivismestrijd over ging, en beeft het establish- 
ment recht op een histories exkuus (sorry voor de jaren zes- 
tig; wij waren jong en we wilden wat). 
2. 'Links' had toen gelijk, heeft nu ongelijk, en is misschien 
ook niet meer 'links'. 'Links' heeft zich gevestigd, is deel 
geworden van het akademiese establishment, en zoekt de mate- 
rialen voor een nieuwe oratio pro domo niet langer bij Marx, 



maar bij Max Weber. 
Maar het is ongetwijfeld te simpel nu in termen van gelijk en 
ongelijk te denken. De partijdigheid van klassiek links werd 
gekenmerkt (en ontsierd) door een zekerheids- en objektivi- 
teitsgeloof dat banalere vormen van eigenbelang voor de par- 
tijgangers zelf verborgen hield; in die zin wist antÃ¬-akade 
mies 'links' inderdaad niet 'waar het mee bezig was', en was 
het afscheid van de partijdige wetenschap een afscheid van 
gevaarlijke illusies. Het onrustbarende van de huidige 'pro- 
gressieve regressie' in de richting van het waardevrijbeids- 
postulaat is echter het kollektieve en blinde karakter ervan, 
waardoor het lijkt alsof 'links' de ene legitimatie-ideologie 
inruilt voor de andere zonder besef van sociologiese oorza- 
ken, en niet bij machte om iets anders te omarmen dan het 
traditionele alternatief. De akademisering en verburgerlij- 
king van de kritiese theorie, en vooral van het marxisme, 
toont nogmaals aan dat zij voor een deel kontestatietheorie- 
en waren, die bruikbaar waren in de vestigingsstrijd maar 
ook goeddeels waren 'opgebruikt' zodra de slag was gewonnen. 
Na de belegering en inname van bet akademies bolwerk bleek de 
kritiese theorie niet alleen haar kruit verschoten te hebben, 
maar zich ook met onverwachte soepelheid te kunnen aanpassen 
aan de akademiese zeden en gewoonten. In retrospekt is bet 
duidelijk dat de linkse beweging eerder is veroverd door de 
instellingen dan dat de instellingen zijn veroverd door de 
beweging. Het intellektuele sediment hiervan is een verwijde- 
ring van Marx en een toenadering tot Weber; het is niet meer 
dan natuurlijk dat akademiese marxisten verwantschap ontdek- 
ken met de 'Marx van de bourgeoisie' (l). 
Dat vestiging of ingroei en het waardevrijheidspostulaat ken- 
nis-sociologies verbonden zijn, blijkt alleen al uit het feit 
dat de recente switch het oude revisionistiese voorbeeld volgt 
van Bernstein, de Anti-marxisten en Hendrik de Man, die allen 
een 'Weberiaanse' scheiding aanbrengen tussen wetenschap en 
politiek, empinese geldigheid en ethiese keuze. De logika 
van het revisionisme herhaalt zich op kleine schaal in het 
nederlandse Intellektuelewereldje van de jaren zeventig en 
tachtig; dit verklaart ook veel van het enthousiasme van be- 
zadigd '1inks'voorHabermas. Dat het om zoiets als een histo- 
riese wetmatigheid gaat wordt trouwens op eclatante wijze 
bewezen door bet moderne, bezadigde feminisme, dat de 'lof 
der rede' zingt, afstand wil nemen van het gepolitiseerde 
denken, en het'onderdrukkingsperspektief' als uitgangspunt 
wil laten vallen (2). De gevestigde voorvrouwen van het femi- 
nisme waarschuwen nu tegen dezelfde 'over-politisering' waar 
zij niet zo lang geleden uit all? macht aan hebben meegedaan. 
Het sukses eist opnieuw zijnopportunistiesetol. Men moet 
bijna vrezen dat ook de homostudie$ binnenkort de zegeningen 
van het waardevrijheidspostulaat zullen ontdekken. 
Kortom: de Minotaurus is terug, en het wordt tijd voor een 
nieuwe waardeoordeelsstrijd. 
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2. De pretenties van de waardevrije sociologie 

Elke poging tot waardering van Webers kennistheorie moet, 
lijkt mij, vertrekken vanuit het inzicht dat zij een tweele- 
dige kennispolitieke bedoeling heeft. Weber stelt duidelijke 
grenzen aan wat de sociale wetenschap vermag, maar binnen de- 
ze grenzen is de wetenschap tot zeer veel in staat. Het is 
belangrijk om dit onder ogen te zien, want de nadruk wordt 
vaker gelegd op Webers systematiese bescheidenheid dan op 
zijn even systematiese pretenties. Het waardevrijheidspostu- 
laat kan ook worden opgevat als een poging om te redden wat 
er te redden valt in het zicht van het aanstormende relati- 
visme; als een evakuatie van de buitennng om de binnenring 
van het wetenschappelijk bolwerk des te sterker te kunnen be- 
mannen. De scheiding tussen kognÃ¯tiev en normatieve oordeels- 
sferen is dan een ingenieuze taktiese manoeuvre waarbij ter- 
reinverlies wordt geleden in ruil voor de verlenging van de 
levensduur van het traditionele waarheids- en geldigheidsbe- 
grip. 
De sociale wetenschap kan immers volgens Weber geen bindende 
normen (meer) opstellen, of ethiese imperatieven afleiden uit 
datgene wat is of in wording is. Waarden zijn in laatste in- 
stantie niet fundeerbaar. Omdat zij bovendien een vdrstrekken- 
de invloed uitoefenen op elke wetenschappelijke arbeid, is de 
wetenschap onvermijdelijk gebonden aan door waarden ingegeven 
perspektieven. Niettemin is het Webers opvatting dat objektie- 
ve geldigheid mogelijk is op grond van subjektieve waardenge- 
honden keuzen. Deze claim en vooronderstelling van een 'unbe- 
dingt guitige Art der Erkenntnis' (Weber, p. 200) (3) wordt 
niet verder beargumenteerd, maar als een vanzelfsprekendheid 
afgeleid van het bestaan van een enkelvoudige logika en een 
enkelvoudige wetenschappelijke methode (b.v. Wissenschaft als 
Beruf, p. 323). Dit is bij Weber een simpel a priori, dat op 
cirkelvormige wijze verbonden is met zijn postulaat over de 
'absolute heterogeniteit' van Sollen en Sein. Het resultaat 
is dat Weber de neo-kantiaanse wetenschapsopvatting kan pre- 
senteren als de enig denkbare of legitieme, en de daarin be- 
sloten geldigheidspretentie zonder meer tot de zijne kan ma- 
ken. 
Ook in Hoekstra's betoog fungeert het Sollen-Sein-onderscheid 
niet zozeer ter aksentuenng van bescheidenheid als wel ter 
ondersteuning van pretenties. Zijn voornaamste Stelling is 
dat theorieÃ« op een 'harde kern' in de ervaring betrokken 
kunnen worden, dat kognitieve uitspraken daardoor in principe 
falsifieerbaar zijn, en dat objektief geldige kennis dus wel 
degelijk mogelijk is. Maar 'de mogelijkheid om te komen tot 
geldige kognitieve kennis' wordt simpelweg gepostuleerd, en 
de geldigheidsvraag zelf wordt niet eens gesteld! Dat 'de er- 
varing' (welke ervaring, wiens ervaring?) een 'harde kern' 
heeft is een primitivisme, dat zonder verdere uitleg slechts 



voor naievel ingen t r ansparan t  en bevredigend is ( 4 ) .  
Hoe groo t  h e t  vermogen van de wetenschap i s ,  ook na a f t r e k  
van de weberiaanse r e s t r i k t i e s ,  b l i j k t  trouwens wel u i t  de 
f u n k t i e s  d i e  z i j  volgens Weber d i e n t  t e  ve rvu l l en .  Het e e r s t e  
wat de wetenschap vermag i s  een ob jek t i eve  afweging t e  geven 
van doelen en middelen; zo kan z i j  i n d i r e k t  k r i t i e k  leveren 
op de handelingsdoeleinden z e l f .  Vervolgens kan de wetenschap 
een o b j e k t i e f  i n z i c h t  verschaffen i n  de onbedoelde qevolqen 
van een bepaald (voorgenomen) bandelingsverloop,  en kan ook 
i n  d a t  opzicht  dus een s o o r t  kos tenba ten-ana lyse  maken. 
Ten derde kan de  wetenschap - d i e  b i e r  h e t  grensgebied van de 
s o c i a l e  f i l o s o f i e  b e t r e e d t  - de  handelende persoon i n z i c h t  
geven i n  z i j n  ' l a a t s t e  waarden',  i n  datgene wat h i j  'e igen- 
l i j k '  w i l  en zo nogmaals i n d i r e k t  oordelen over de konsis ten-  
t i e  en zuiverheid  van z i j n  motieven. 
Samengevat: 'Eine empirische Wissenschaft vermag niemanden 
zu l e m e n  was e r  s o l l ,  sondern nur  was e r  kann und - unte r  
Umstanden - was e r  w i l l '  (Weber, p.  190) .  
Belangwekkend i n  deze passage i s  h e t  sch i jnbaar  onschuldige 
woordje 'nut?' .  Want h e t  is n i e t  n i k s  wat de wetenschap h i e r  
aan vermogens wordt toegeschreven: z i j  s c h e i d s r e c h t e r t  n i e t  
a l l e e n  i n  de 'kunst  van h e t  mogeli jke ' ,  maar kan ook diep 
neerdalen i n  de geheimen van de z i e l .  Weber verantwoordt n i e t  
vanui t  welke o o r d e e l s p o s i t i e  a l  deze objekt iver ingen Ã¼ber 
haupt mogeli jk z i j n ,  en waar h e t  p r i v i l e g e  van hun ' ob jek t i e -  
ve ge ld ighe id '  p r e c i e s  aan t e  danken is.  De voor deze objek- 
t i v e r i n g e n  v e r e i s t e  d i s t a n t i e  is eenvoudigweg synoniem met de  
we tenschappe l i jke  houd ingf :  en deze s t o e l t  op een verder 
n i e t  gefundeerde (ook n i e t  fundeerbaar geachte) 'waarheids- 
l i e f  de ' . 
Bovendien h e e f t  deze i n v e n t a r i s a t i e  van taken een s t e r k  mora- 
l i s e r e n d e  ondertoon,  ondanks Webers o s t e n t a t i e v e  pogingen om 
kennen en keuzen u i t  e l k a a r  t e  houden. Hoewel h i j  t e lkens  
h e r h a a l t  d a t  de u i t e i n d e l i j k e  keuze voor een bepaald doe l ,  
een bepaalde waarde of een bepaald handelingsverloop een 
kwestie van pe r soon l i jke  verantwoordeli jkheid is  en weten- 
schappe l i jk  n i e t  kan worden gelegi t imeerd,  is h e t  wel s t e e d s  
'de wetenschap* d i e  de g r e n s l i j n  bepaa l t  tussen  'verantwoor- 
d e l i j k '  en 'onverantwoordeli jk '  handelen - d.w.z. h e t  hande- 
l e n  d a t  w e l  en h e t  handelen d a t  veen rekening houdt met de 
' o b j e k t i e f '  berekenbare kos ten .  Het is 'de wetenschap' d i e  
v a s t s t e l t  of h e t  handelen i n  deze z in  r a t i o n e e l  is ,  en d i e  
h e t  u i t e i n d e l i j k e  k r i t e r i u m  voor ' i n t e l l e k t u e l e  rechtschapen- 
heid '  v e r s c h a f t .  En a l s  b e t  o rake l  gesproken h e e f t ,  wie h e e f t  
dan de euvele  moed om 'onverantwoordeli jk '  te  z i j n ,  of om h e t  
pad d e r  kwade trouw t e  betreden? 

3. Sein  en S o l l e n :  een onmogelijke demarkatie 

Evenals Durkheim i n  de R&gles, over t reed t  Max Weber i n  Wissen- 
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schaft als Beruf en het 'ob~ektiviteitsopstel' als eerste 
zijn eigen methodiese regels. Dat heeft natuurlijk gevolgen 
voor de intellektuele status van die regels zelf. Het is ge- 
bruikelijk om, ook wanneer men het falen van de wetgever er- 
kent, de wetsvoorschriften zelf intact te laten om ze des te 
konsciÃ«ntieuze op te volgen. In de 'Zeventien stellingen' 
opperde ik daarentegen de mogelijkheid om de regels te laten 
varen of op hun kop te zetten; om b.v. de nadruk te leggen op 
het kunstmatige en inwendig tegenstrijdige karakter van het 
weberiaanse Onderscheid, en uit te gaan van de 'logiese saam- 
horigheid' van zijns- en waardeoordelen. 
Webers postulaat van de 'absolute heterogeniteit' van Sollen 
en Sein lijkt mij inderdaad self-defeatiny, omdat het geba- 
seerd is op een (onbewuste) vermenging van beschrijving en 
waardenng, en in het ergste geval zelfs waardeoordelen voor 
zijnsoordelen uitgeeft. Het postulaat van de heterogeniteit 
van 'oordelen' en 'kennen' is daarom het meest paradoxale, 
maar wellicht daarom ook meest sprekende voorbeeld van hun 
'logiese saamhorigheid'. Ook Hoekstra wil graag vasthouden 
aan de opvatting dat Sollen en Sein 'autonoom zijn, eigenwet- 
tig binnen een eigen geldingsbereik en niet tot elkaar te re- 
duceren...'. Wat is dit anders dan een axioma waarin zijns- 
en waardeoordelen onlosmakeli~k verbonden zijn? 
De problemen van de leerling zijn dus ook de problemen van 
de meester. Het gaat 'nu eenmaal', zegt Weber, om 'absoluut 
heterogene problemen'; 'es ist und bleibt..fÃ¼ alle Zeit ein 
unuberbrÃ¼ckbare Unterschied. . . '  (pp. 264-65, 194); prakties- 
politieke stellingname en wetenschappelijke analyse '1st 
zweierlei' (p. 325); dit 'Sachverhalt' is een gegevenheid van 
onze historiese situatie, een produkt van de 'onttovering' 
van de wereld. Telkens opnieuw verschuilt Weber zich achter 
het 'Schicksal' van een kultuurperiode 'die van de boom der 
kennis gegeten beeft* en daardoor beeft ingezien dat er een 
onoverbrugbare kloof gaapt tussen gevoels- en ervaringswaar- 
held, oordelen en kennen. Intussen is z q n  discours doortrok- 
ken van de moralistiese taal van de plicht, de discipline, 
het gebod en de evidentie. Het onderscheid is immers 'eine an 
sich htichst triviale Forderung' (p. 263), 'eine elementare 
Pflicht der wissenschaftlichen Selbstkontrolle' (p. 245) ; en 
het is zonder meer een karakterzwakte wanneer we het 'Schick- 
sal der Zeit' niet recht in de ogen durven zien. Zo verheft 
Weber zijn eigen wetenschapsdefinitie tot noodlot, en laat de 
tijdgeest vervolgens los op zijn intellektuele tegenstanders. 
Ook Weber - zelfs Weber - slaagt er dus niet in om de logiese 
bron van het Sein-Sollen-onderscheid zuiver te houden. Het 
waardevrijheidspostulaat is zelf noodzakelijkerwijze zowel 
beschrijvend als normatief - en daarom tegennatuurlijk, on- 
menselijk, een uitnodiging tot schizofrenie. De demarkatie 
belichaamt een asceties ideaal dat gevoel en verstand, leven 
en leer wil scheiden ( 5 ) .  Zij wortelt daarom in een vorm van 



zelfvervreemding en zelfontkenning waarbij hoge motieven en 
lage instinkten kunstmatig uit elkaar worden getrokken, zodat 
een tegenstelling ontstaat tussen de zuiver-ijle waarheids- 
liefde en de donkere wereld van het eigenbelang, van het res- 
sentiment, van het streven naar intellektuele en materiÃ«l 
macht. Tegelijkertijd vindt de schizofrene waarheidszoeker in 
zijn zuiverheid ook zijn zekerheid. De ascese betekent een 
permanente ontsnapping uit de onzekerheden, 'toevalligheden' 
en beperktheden van de persoonlijke positie, de eigen belangen 
en de eigen talenten; het is een sprong buiten de wereld, een 
wereldvreemdheid, die niet alleen troost verleent, maar ook 
het vermeende privilege van een 'belangeloze* blik. En para- 
doxalerwijze is het juist deze 'wereldvreemdheid' die mensen 
zo geschikt maakt om als brandstof voor de instellingen te 
dienen; want als de Waarheid wordt opgevat als het tegendeel 
van persoonlijk, relatief en veelvormig, en wordt gelijkge- 
steld aan het onpersoonlijke, institutionele en zakelijke, 
dan heeft men zich al half-en-half aan de instellingen ver- 
kocht. 

4. De Waarheid als Maagd Maria 

Hoekstra maakt in het voetspoor van Weber erg veel werk van 
deze Waarheid; de waarheidsliefde brandt zo hevig in zijn 
ziel dat hij zich niet kan voorstellen dat anderen er de spot 
mee kunnen drijven. Nietzsche's psychoanalyse van het waar- 
heidspathos, zo fraai herhaald door SloterdiJk (t?), lijkt ge- 
heel aan hem te zijn voorbijgegaan. Voor Nietzsche en voor 
Sloterdijk is de waarheidsliefde immers een soort amour cour- 
tois - zoals die van de troubadour Rudel, die verliefd werd 
op de gravin van Tripoli zonder haar ooit te hebben aan- 
schouwd. Het is de aanbidding en idealisering van de Maagd, 
die de onbevlekte ontvangenis van de kennis garandeert, en 
die de waarheidszoekers verenigt in een gesloten, exklusieve 
kongregatie. De waarheidsaanbidding is een vorm van godsdien- 
stigheid die achter een faÃ§ad van bescheiden onderwerping 
in feite een vorm van hoogmoed praktiseert, en in machtsspreu- 
ken eindigt. 
Een goed voorbeeld hiervan is Webers opvatting dat de weten- 
schap normen van Richtiykeit (in logiese en methodiese zin) 
en van Wichtiykeit veronderstelt, die op zichzelf niet gefun- 
deerd kunnen worden. Het is wat de wetenschap betreft dus 
take it or leave it: 'Wem diese Wahrheit nicht wertvoll ist.. 
dem haben wir flut den Mitteln unserer Wissenschaft nichts zu 
bieten' (p. 260). Als de enkelvoudigheid van wetenschap en 
waarheid echter als a priori geldt, en de eigen wetenschaps- 
definitie stilzwijgend voor de enig mogelijke wordt uitgege- 
ven, dan is dit niets dan een retories middel waardoor tegen- 
standers als heidenen en zondaars kunnen worden afgeschilderd, 



terwijl de gelovigen (de 'echte kultuurmensen') zich superi- 
eur kunnen voelen in eigen kring ('Denn wissenschaftliche 
Wahrheit is nur, was fÃ¼ alle geiten wi11, die Wahrheit 
wollen', p. 227). 
Deze subtiele machtsspreuk verschilt in principe niet zoveel 
van die van de habermasiaanse dialoogtheorie, die 'kennis- 
theoretiese vredesidylle' (Sloterdijk), waarvan Hoekstra en- 
kele elementen inbrengt. Hoewel hij eerst lijkt in te stemmen 
met mijn skepsis t.a.v. dwingende,kontekstvrije rationali- 
teitskr~teria, blijkt al spoedig dat Hoekstra dit niet wer- 
kelijk meent, omdat hij er onmiddellijk toe overgaat om pre- 
cies zulke dwingende kriterfa op te stellen. Hij gaat er zon- 
der meer van uit dat 'diskussies' (welke diskussies? Zijn die 
er dan niet in soorten en maten?) bij de deelnemers altijd 
iets gemeenschappelijks vooronderstellen; en dat kan volgens 
hem alleen maar een 'algemeen, niet relatief' waarheidsbegrip 
zijn. 'Waarheidsliefde' is volgens Hoekstra volstrekt geen 
willekeurige norm, maar is 'wetenschapsinherent', d.w.z. 'een 
norm die de wetenschap mede konstitueert*. 
Alweer een cirkeldefinitie die uitmondt in een intellektua- 
listies gebod. Het is immers een petitio principii wanneer 
men van meet aâ aan vooronderstelt dat de 'diskussie' tussen 
'waarheidslievenden' plaatsvindt. Bovendien is er opnieuw 
sprake van vermenging van Sollen en Sein. Het bestaan van een 
universele waarheidsnorm wordt immers afgeleid van algemene 
kenmerken van 'waarheidslievende' dialogen, maar de norm wordt 
meteen ook gefundeerd via deze beschrijvende konstatering: 
'in wetenschappelijke gemeenschappen dienen bepaalde normen 
geinstitutionaliseerd te zijn, willen zij kennis kunnen pro- 
duceren'. Dat wil zeggen dat alle dialogen dienietaan de 
universele waarheidsnorm voldoen kunnen worden afgedaan als 
onwetenschappelijk, en dat de waarheidslievenden - die na- 
tuurlijk zhlf definiÃ«re wat waarheidsliefde precies is - 
zich kunnen koesteren in het zonnetje van hun eigen gelijk. 
Hun voorstel luidt immers niet: dit is mijn waarheid, laten 
we erover diskussieren, maar: dit is de waarheid, dit is de 
procedure, take it or leave it! 
Maar wie zegt dat 'diskussies' zinloos zijn zodra de univer- 
saliteitsclaim, of zelfs het streven naar konsensus wegvalt? 
Wie zegt dat het gemeenschappelijke in dialogen per se be- 
langrijker is dan het niet-gemeenschappelijke? Vanwaar die 
eeuwige gezamenlijkheidsretoriek, dat korporatisme van de 
waarheid? Het doet allemaal teveel denken aan het oude geloof 
in de goddelijke Harmonie, en het idee (troostrijk of arro- 
gant?) dat 'God er voor iedereen is', ook voor heidenen, ket- 
ters en verdoolden - als je Hem maar wilt zien. 

5. Kennis en belang: de dualiteit van 'kennispolitiek* 

Het is een fundamenteel uitgangspunt van alle kr~tici van de 
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godsdienstige of 'schizofrene' waarheidsopvatting - Nietzsche, 
Foucault, Gouldner, Bourdieu (71,  Sloterdijk - dat de wil-tot- 
waarheid altijd verbonden is met een bepaald machtsstreven, 
ofwel dat kennis en belang intiem verbonden zijn. Dit is geen 
reduktie van het 66n tot het ander, zoals Hoekstra en de mees- 
te waarheidslievenden schijnen te menen, maar dualiteit. Het 
idee van de 'kennispolitiek' overstijgt juist de tegenstel- 
ling tussen waarheid en belang waarin waarheidszoekers ge- 
vangen blijven - die het eigen- of groepsbelang slechts kun- 
nen zien als een bedreiging, niet (ook) als produktief, 
scheppend element in de kennisvorming. De waarheidszoekers 
trachten de positionele binding van het denken zoveel moge- 
lijk te neutraliseren (b.v. via het waardevrijheidspostulaat), 
en prefereren het onwerkelijke ideaal boven de - door hen ba- 
naal en minderwaardig geachte - werkelijkheid. Een 'kennis- 
politieke' analyse probeert daarentegen deze kloof te dichten: 
zij kan enerzijds toe met minder zekerheid, en heeft ander- 
zijds niet zo de behoefte om haar 'banale' impulsen te ont- 
vluchten. 
Het afscheid van traditionele waarheids-en geldigheidsidealen 
betekent dus geenszins dat men zich overgeeft aan cynies 
machtsstreven of onversneden eigenbelang. Als pouvoir en sa- 
vÃ¶i onscheidbaar zijn, dan bestaat 'intellektuele rechtscha- 
penheid' vooral daarin, dat men een scherp besef heeft van de 
belangen die de eigen wil-tot-kennis begeleiden - en van de 
noodzakelijke onzekerheid die het kennisprodukt aankleeft. 
'Dualiteit' wil zeggen dat men moet oppassen voor zijn belan- 
gen, maar ze tegelijkertijd moet uitspelen en gebruiken; dat 
men zijn vooroordelen artikuleert zonder op te houden ze als 
vooroordelen te zien. 
In het idee van 'kennispolitiek' ligt ook de erkenning beslo- 
ten dat er naast een 'strijd der laatste waarden' een 'strijd 
der laatste waarheden' mogelijk is, en dat er op beide oor- 
deelsterreinen ogenblikken kunnen zijn, waarop men zegt: hier 
sta ik, ik kan niet anders. Dat is geen (weberiaans) pleidooi 
voor 'principiÃ«l onvergelijkbaarheid', maar zij laat de mo- 
gelijkheid van produktief onbegrip w&l open - probeert althans 
de mogelijk optredende onvergelijkbaarheid niet te bezweren 
met middelen uit de habermasiaanse toverdoos. Als Hoekstra dit 
opvat als een strategie van immunisering, dan heeft hij eerder 
een boemerang gegooid dan een voltreffer geplaatst. Wanneer 
hij op vrome toon oproept tot intellektuele konkurrentie in 
het teken van de Waarheid, en elke vermijding daarvan uitlegt 
als dogmatisme of afsluiting, dan moet hij wel beseffen dat 
het konkurrentiespel van te voren is vervalsd. De dobbelste- 
nen zijn verzwaard, omdat de diskussie alleen wordt aangegaan 
met degenen die het spel net zo beloven te spelen als de uit- 
nodigende partij. De speler die het heilige waarheidsstreven 
zelf geweld aandoet, ontmaskert of banaliseert wordt buiten- 
gesloten. De waarheidszoekers zullen immers niet graag erken- 



nen dat ook de criteria van wetenschappelijkheid zelf, de 
regels van het spel, altijd inzet zijn van strijd en konkur- 
rentie - en dat dit misschien het specifieke 'Schicksal' is 
van de (sociale) wetenschap. Zij dekreteren de open strijd 
der meningen, maar stellen wel als voorwaarde dat je in hun 
God gelooft. 

Noten - 

(l) Hoewel hier wat gechargeerd voorgesteld, is de verschui- 
ving 'van Marx naar Weber' niettemin een goede samenvat- 
ting van het intellektuele tracÃ van 'konfrontatie-pro- 
gramma's' als het Marx-Weber programma, zoals jarenlang 
gegeven aan het Sociologies Instituut van de Universiteit 
van Amsterdam. 

( 2 )  Zie ook de kritiek van Trees Mom, 'Vrouwenstudies en vrou- 
wenonderdrukking', Krisis 13, 1983. 

( 3 )  Max Weber, Soziologie, Universalgeschichtlichen Analysen, 
Politik, Stuttgart, 1973' (verder in de tekst als: WeÅ¸er) 

(4) Maar het is blijkbaar voldoende voor Prof. Frits Staal, 
het Licht van Berkeley, hoop en geweten van de vaderlandse 
filosofie. lm zijn recente lezing 'Maar-wat-zeggen of abra- 
cadabra van intellektuelen' (Vrij Nederland, 21 april 1,984) 
neemt hi] de hermeneutiek als schoolvoorbeeld van een 'maar- 
wat-zeggen1-ideologie. De tekst kan niet geÃ¯nterpreteer 
worden 'voor wat er oblektief in staat, maar alleen in 
overeenstemming met de subjektieve lezing van de hermeneut. 
Er bestaat geen zeggen van wat er staat; er bestaat alleen 
maar-wat-zeggen'. Er is maar Ã©Ã konklusie moqelqk: Staal 
zegt maar wat! 

(5 )  Alweer is Hoekstra in goed gezelschap; n.l. dat van de- 
zelfde Prof. Staal, die onderscheid maakt tussen geluk en 
waarheid. Geluk is persoonlijk en subjektief, waarheid is 
altijd algemeen en objektief, 'want wat niet algemeen of 
oblektief is, is zeker niet waar'. Staals konklusie: 'Meer 
waardevol dan het zoeken naar persoonlijk en subjektief 
geluk is het zoeken naar algemene en objektxeve waarheid' 
(VN, 21.4.84) . inderdaad: hij zegt maar wat! 

(6) Helaas slagen Pekelharing en Verbi] ('Filosofie van de 
blaffende honden', Krisis 14) erin om Sloterdilk te hullen 
in een zodanige mist van mooie woorden, dat het - wel de- 
geluk bijtende - karakter van zijn kennistheorie en -so- 
ciologie geheel verdwijnt. Hun recensie gaat nauwelijks in 
op 'gevaarlijke' noties als die van het 'verlichte valse 
bewustzijn', het 'Schmerz-a priori'van de kritiese theorie, 
en de primaire samenhang van kennisvorming en polernies be- 
lang. 

(7) Cf. Dick Pels, 'Rivaliteit en relativisme. Een kritiese 
samenvatting van Pierre Bourdieu's kennissociologie', paper 
Sociologendagen, Vrije Universiteit Amsterdam, 25-26 april l 
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