
van tevoren uitgesloten en alles mogelijk 
lijkt. 

Hoewel dit model dus nog geenszins 
perfect is, verdient het vanwege haar bij- 
zondere medisch-filosofische invals- 
hoek, waarbij de  geneeskunde noch als 
een universele praktiik, noch als toege- 
paste wetenschap wordt benaderd, zeker 
aandacht. Een verdere en vooral meer 
praktische uitwerking van dil model kan 
ertoe aanzetten dat aitsen en patienten 
zich realiseren dat veel binnen de ge- 
neeskunde gebruikte concepten minder 
eenduidig en vanzelfspreken zijn dan ze 
lijken. 

Thuis 

Ruud Abma 

Recensie van: Ido Weijers, Terug naar 
het behouden huis. Romnnschri~vers en 
wetenschappers in de laren vijfr~g. 
Amsterdam: SUA 1991, 187 pp., ISBN 
90 6222 17 X, f. 45,--. (Proefschrift 
Erasmus Universiteit Rotterdam) 

Wie een prikkelend en erudiet betoog wil 
lezen over de contrasten en ovemnkom- 
sten tussen romanschiijvers als Reve, 
Hermans, Blaman en Vestdijk enerzijds 
en wetenschappers uit de Utrechtse Ã ¬ e  
nomenologische school' anderzijds, 
moet zich onverwijld naar de boekhandel 
begeven en dit boek aanschaffen. De 
Utrechtse school is de laatste jaren ook in 
andere proefschriften onderwerp van 
studie geweest. Zo analyseerde Dehue in 
De regels van het vak (1990) de  contro- 
verse m de psychologie tussen de positi- 
vistische 'Amsterdamse' school en de 
fenomenologen, en behandelde Ter 
Meuten in Ziel en &held (1988) de rol 
van de fenomenologen in de recepue van 

de psychologie en psychoanalyse onder 
Nederlandse katholieken. Weijers, van 
huis uit politicoloog, heeft een andere 
weg ingeslagen: hq doorbreekt d e  
scheidslijnen tussen sociale wetenschap 
en literatuur om zo een beeld te kunnen 
geven van twee conti'asterende stromin- 
gen in de Nederlandse cultuur van de ja- 
ren vijftig. 

Het grondprincipe van deze studie is 
de vergelijking. Het grootste deel van het 
betoog is gewijd aan paarsgewijze ver- 
gelijkingen van kernthema's uit het werk 
van achtereenvolgens: Rumke en Vest- 
dijk, Buytendijk en Blaman, Langeveld, 
Van het Reve en Hermans, en ten slotte 
Pompe en opnieuw Heimans. Tussen- 
door geeft Weners dwarsveihanden en 
nuanceverschillen aan tussen d e  
Utrechters' en de romanschrijvers on- 
derling. In ieder hoofdstuk brengt hij 
echter de verschillende variaties weer in 
verband met zijn hoofdthema: de uiteen- 
lopende culturele interpretaties en inter- 
venties van een oudere generatie weten- 
itchappers die een voorzichtige vernieu- 
wing nastreeft en een longere generatie 
liteiatoren die een dergeliik streven als 
heilloze illusiepolitiek aanmeikt. 

Geestelijke wederopbouw en lan- 
derigheid 

De globale context waarbinnen Weilers' 
hoofdpersonen optreden is het Nederland 
van de jaren vi,jftig. Het is de tijd van 
wederopbouw en pragmatisch getint 
vooruitgangsoptimisme, maar ook die 
van moralisme en pogingen tot herzui- 
ling. Rationalisme en puritanisme vor- 
men de culturele hoofdstromen, maar er  
zijn ook 'tegenstromen' te zien: een ro- 
mantisch streven naar 'Gemeinschaft', 
en een hedonistische tendens, waarin 
consumptie en amusement centraal staan. 
De repiesentanten van de  Utrechtse 
school moeien niets hebben van de nieu- 
we amusementscultuur, die leidt tot 
'veivlakking' en 'verwildering'. Maar 



tegelijkertijd staan ze kritisch tegenover 
zowel het kerkelijk moralisme als het 
pragmatische wederophouwdenken. Hun 
streven is er op gericht naast de mateiiele 
ook een geestelijke wederopbouw van 
Nederland te realiseren. De Utrechtse 
school 'spant zich in voor een geestelijke 
hennrichting van de maatschappij, waar- 
hij het principe van persoonlijke verant- 
woordelijkheid wordt ingebed in het ide- 
aalbeeld van een authenuek verinnerlijkt 
gemeenschapsleven. Aan de ene kant 
tracht de  kring zich vooizichtig los te 
maken van een al te restrictief kerkelijk 
gezag (..). Aan de andere kant kijkt men 
met argusogen naar het politieke prag- 
matisme en de sterke nadruk op sociale 
herverdeling van de sociaal-democratie'. 
(18-19) Weijers noemt de Utrechters met 
een mooie metafoor de 'hinnenhuisar- 
chitecten' van de opkomende verzoi- 
gingsstaat. 

Terwijl deze zich inspannen Neder- 
land her in te richten tot een knusse wo- 
ning, manifesteren zich aan de zijlijn ro- 
manschrijvers die zich stoten aan het 
meubilair en uit protest behang van de 
muur aftrekken. Zij ervaren de sfeer als 
verstikkend en hekelen het gepraat over 
geestelijke waarden en gemeenschapsk- 
sef: 'Ik zal jou eens iets  ert tellen' Er zijn 
helemaal geen geestelijke waarden! 
Geestelijke waarden, dat is alleen iets 
voor mensen die geen materiele waarden 
te pakken kunnen krijgen. Of voor men- 
sen die te veel materiÃ«l waarden bezitten 
en te lui zijn er  verder moeite voor te 
doen! Dat zijn geestelijke waarden " 
(Hermans, Ik heb altijdgelijk ) Dergelij- 
ke uitlatingen zijn volgens Weiiers pri- 
mair gericht tegen het seculiere christen- 
dom van de Utrechtse school, maar in 
&&n moeite door vegen ze de vloer aan 
met iedere vorm van moralisme en voor- 
uitgangsoptimisme. Men moet uit dit cy- 
nisme overigens niet afleiden dat de 
schrijvers voorstanders zijn van een op 
matenele geneugten gerichte levenswijze; 
daarvoor zijn ze nog te zeer bevangen 
door de punteinse Nederlandse cultuur 

van voor de oorlog. 
Wegers illustieert de veischillen tus- 

sen heide kringen aan twee thema's. in- 
tegratie en authenticiteit. Typerend voor 
de Utiechtse school is dat zij verschil- 
lende categorieÃ« 'devianten' (onmaat- 
schappelijke gezinnen, psychisch ge- 
stoorden, criminelen, de massajeugd) via 
pedagogische strategieen wil integreren 
in het matschappelijk leven. Gangbare 
methoden van uitsluiting (plaatsing in 
gezinsoorden,psychiatnsche innchtin- 
gen, gevangenissen) dragen volgens de  
fenomenologen weinig bij aan de verbe- 
tering van de geestelijke volksgezond- 
heid. Dit integratie-idee heeft alles te ma- 
ken met de existentieel-fenomenologi- 
sche achtergrond van de Utrechters: in- 
dividuen kunnen zich alleen echt ont- 
plooien via de 'ontmoeting' in de context 
van de gemeenschap. Het gaat niet, zoals 
vroeger, om een harde keuze tussen aan- 
passing of uitsluiting, maar om een met 
zachte hand en begrip teiugleiden naar de 
samenleving. Tegenover het formalisme 
van de oudere moraal bepleiten ze  
authenriciteir: de fenomenoloog wil 'de 
ander ontmoeten' en hem helpen 'zich- 
zelf te zijn of te worden. 

In schril contrast met deze anthenti- 
citeit als existentieel ideaal staat de  
authenticiteit die de l ~ m a n ~ c h n j ~ e r ~  in 
hun werk tentoonspreiden, namelijk het 
bewustzijn niet thuis te zijn m de wereld. 
Zij ervaren deze als beurtelings verstik- 
kend, leeg, chaotisch, en vijandig, en 
trekken zich daarom terug op zichzelf. 
Hun gebrek aan integratie komt niet 
voort uit onmacht (zoals bij de 'massa- 
mens' of de geesteszieke), maar uit een 
existentiele keuze, een weigering. 

M a n  en vrouw, volwassene en 
kind, orde en  chaos 

In vier hoofdstukken laat Weners ver- 
volgens zien hoe de motieven 'integratie' 
en  'authenticiteit' dooi Rumke, Buyten- 
dijk, Langeveld en Pompe in hun publi- 



caties zijn verwerkt, telkens in contrast 
met een van de  romanschriivers In een 
fraaie aanenschakeling passeren de cen- 
trale thema's uit hun knng de revue: reli- 
gie, seksualiteit en geestelijke gezond- 
heid, mannelijkheid en vrouwelijkheid. 
de (her)opvoeding van de  'massajeugd', 
en ten slotte straf en verantwoordelijk- 
heid. 

Weijers' eerste opponentenpaar, he- 
suandc u i t  de psvchi~ier Riimkc <n de 
aria en schrijver Vesicti)k, is cnigszin.~ a- 
ypisch voor zijn h w k .  /.c zijn nii't alleen 
generatie- en vakgenoten, maar boven- 
dien kennen ze elkaar: Vestdijk had hij 
RÃ¼mk willen promoveren op een studie 
over 'het wezen van de angst'. Het 
proefschrift bleef echter in de kast lig- 
gen, en Weijers brengt deze mislukking 
in verband met de tegengestelde opvat- 
tingen van beiden over religieen seksua- 
liteit, en meer speciaal over de betekenis 
van ascese en integratie daarhij. Kort ge- 
zegd komt het erop neer dat Rumkes 
ideaal van volwassenheid en geestelijke 
gezondheid is gelegen in de geÃ¯ntegreer 
de persoonlijkheid van de man. Sensua- 
liteit en tederheid, alsook het lichamelijke 
en het geestelijke moeten op een hoger 
plan met elkaar verbonden worden. De 
overgaven, die zowel de  liefde als de re- 
ligie kenmerkt, is een compromis, een 
moment van 'opengaan van een 
overigens in zichzelf besloten mannelijk- 
heid. Rumkes beeld van de vrouw is bij- 
gevolg niet erg positief, zoals blijkt uit 
zijn analyse van Hedwig ('een hysterisch 
kreng') uit Van Eedens Van de koele 
meren des doods. Vestdijk daarentegen 
koppelt religie en liefde niet aan volwas- 
senheid, maar aan het kinderbestaan: re- 
ligie is het nastreven van het onbereikba- 
re, volmaakte geluk, zoals het kind dal 
vindt in de relatie met de moeder. Het 
gaat hier niet, zoals bij RÃ¼mke om een 
compromis maar juist om een totale 
overgave. Deze overgave - iu de  seksua- 
liteit, in de religie - hoezemt echter angst 
in: gelukzaligheid en angst zijn bij Vest- 
dijk onlosmakelijk met elkaai verbonden, 

Bevrijding van de  angst kan alleen he- 
reikt worden door het afzien van de ge- 
lukzaligheid, door de ascese, die ver- 
bonden is met de figuur van de vader. 
Dit is de weg die Vestdijk kiest. Daarmee 
staat hij tegenover zowel de jonge schnj- 
vers als de fenomenologen; de  eersten 
zien ascese als heilloos en zinloos (de 
vader biedt voor hen geen perspectief), 
de laatstgenoemden zien ascese als een 
bron van geestelijke ongezondheid, want 
een obstakel voor authenticiteit. 

Anders dan RÃ¼mk ziet Buytendijk 
de vrouw als degene hij wie de integratie 
van lichaam en geest, van seksualiteit en 
tederheid al geslaagd is, zo stelt Weijers 
n hoofdstuk 4. Wat voor de man een 
opgave is, is bij de vrouw 'van nature 
gegeven'. Buytendilk neemt in zijn stu- 
die De vrouw stelling tegen het emanci- 
patieperspectief van Simonc de Beau- 
voir, tegen het laissez-faire-standpunt 
van de  seksuele hervormers, maar bo- 
venal tegen de  lichaamsvijandige en anti- 
seksuele katholieke moraal. Hij verwacht 
dat de 'cnliurele verheffing' van de sek- 
sualiteit het peil van de geesteliike volks- 
gezondheid onder katholieken zal bevor- 
deren. De moraal moet aanvaard worden 
in een situatie van 'innerlijke vrijheid', 
en door een rigide normhandhaving 
worden afgedwongen. De aanvaardende 
en geintegreerde levenshouding die we 
bij de vrouw antreffen kan hierbij als 
voorbeeld dienen. Vervolgens schetst 
Weijers hoe Anna Blaman dit 'madonna- 
beeld van de  vrouw van zijn sokkel 
trekt'. Bij haar is de vrouw niet geÃ¯nte 
greerd maar verscheurd. en is het vrou- 
welijk lichaam geen symbool van gehor- 
eenheid, maar van eenzaamheid en ge- 
frustreerde liefde. Zij sluit zich eerder 
aan bij de analyse van De Beauvoir, maar 
ziet tegelijkertijd weinig heil in haar ide- 
aal van zelfverwerkelijking langs 'man- 
nelijke' weg. Het dilemma van de 
vrouw, haar 'eenzaam avontuur' wordt 
er  niet door opgelost. 

In hoofdstuk 5 wordt van sc&ne ge- 
wisseld: de geestelijke gezondheid maakt 



plaats voor de pedagogiek, de volwasse- 
ne voor het kind. De woning (het 'k- 
houden huis') en het daarin levende ge- 
zin fungeren bij de pedagoog Langeveld 
als symbolen voor de gemeenschap die 
de maatschappij zou moeten zijn: beide 
worden - in het ideale geval - gekenmerkt 
door gebondenheid en geborgenheid. 
Daartegenover staat de straat. die het 
symbool is van massificatie, verwilde- 
ring en van schijnvnjheid. Men moet het 
kind een 'verborgen plaats' gunnen, 
waar het een zekere vnjheid geniet, maar 
wel binnenshuis: vrijheid in gehorgen- 
heid. Schept men een dergelijke ideale 
pedagogische situatie. dan is de ideale 
volwassenheid, die gekenmerkt wordt 
door een 'zelfverantwoordelijke zelfie- 
paling', onder handbereik. Afgaand op 
de vroege romans van Gerard (van het) 
Reve, moet de pedagogische situatie in 
huize Van het Reve verre van optimaal 
zijn geweest. De kleine Eimer uit 
Werther Nieland voelt zich in ziln ver- 
borgen plaatsen voortdurend bedreigd - 
door de volwassenen in zijn omgeving, 
maar vooral door zijn eigen fantasieen. 
En de nog thuis wonende twintiger Frits 
van Egters (De avonden) ergert zich zo 
aan de kleine onhebbelijkheden van zijn 
ouders dat hij voortdurend het huis uit- 
vlucht, maar telkens weer terugkeert 
omdat hij zich elders, bij zijn vrienden, 
evenzeer ergert. De spaarzame momenten 
van geluk vindt hij toch thuis, als zijn 
ouders er niet zijn. Bij Hermans is  het 
huis noch een ideaal (zoals hij Lange- 
veld), noch een kwelling (zoals hij 
Reve), maar een metafoor voor de veilige 
moederschoot. Het verlangen naar deze 
primitieve, besloten natuui'toestand 
wordt bij Hermans' hoofdpersonen 
echter altijd gefrustreerd: het veilige huis 
is afwezig of het wordt afgenomen. Het 
ontploft, en alleseindigun chaos. 

Chaos: dat is volgens Hermans het 
karakter van de werkelijkheid; orde en 
wetmatigheid bestaan alleen in de roman. 
Persoonlijke verantwoordelijkheid te- 
genover een gegeven morele orde is een 

(literaire) fictie. Daarmee zijn we bij het 
thema van hoofdstuk 6: de houding te- 
genover misdaad en straf. De jurist 
Pompe geeft de thematiek van de 'inte- 
gratie' hier als volgt vorm. Innerlijke 
vrijheid betekent: zich verantwoordelijk 
voelen jegens de gemenschap, zich ge- 
bonden weten aan een bepaalde morele 
orde. Wie een misdaad pleegt schendt het 
vertrouwen-in-de-ander, dat met deze 
orde gegeven is. Deze schending van 
vertrouwen moet in de rechtspleging en 
strafoplegging gecorrigeerd worden: de 
rechtszaal wordt het toneel van de 'ont- 
moeting' tussen misdadiger en vertegen- 
woordigers van de morele orde, die de 
aangeklaagde op zijn verantwoordelijk- 
heid aanspreken. Het verheven mens- 
beeld dat hieraan ten grondslag ligt, valt 
hij Heimans echter aan duigen. Ontmoe- 
ting, persoonlijke verantwoordelijkheid, 
venrouwen zijn mooie woorden, maar de 
werkelijkheid is als de oorlog: gnrnmig, 
verwoestend. en vol oncimirolecrharc 
wendingen. 

Hiei he'indigt Weijers zijn reeks 
'ontmoetingen' tussen de verantwoorde- 
lijke idealisten van de Utrechtse school 
en de landerige sceptici en nihilisten uit 
d e  schrijverswereld. In het laatste 
hoofdstuk trekt hij de lijn, improviserend 
en in kon bestek, door naar de jaren zes- 
tig: de fenomenologen vormen de weg- 
bereiders van het ontplooiingsdenken en 
het mondigheidsideaal van de jaren zes- 
tig. Op het gebied van de geestelijke ge- 
zondheid vormt de humanistische, 
cliÃ«ntgeiicht psychotherapie van Rogers 
een oplossing voor het gebrek aan prak- 
tijkreievantie van de fenomenologie; 
Langevelds pedagogische idealen leiden 
tot de eersie schreden op het pad van het 
compensiâ€¢tie-onderwi) leerlingen van 
Pompe ontwikkelen een maatschappij- 
kritische criminologie; en RÃ¼mke leer- 
ling Trimhos evolueert van fenomeno- 
loog-psychiater tot anti-psychiater. Maar 
er zijn ook verschillen: het ontplooiings- 
idee dat bij de fenomenologen verbonden 
was met een hooggestemd gemeen- 



schapsideaal en met een christelijke 
moraal, krijgt in de jaren zestig een meer 
individueel karakter; het gemeenschaps- 
ideaal maakt plaats voor scherpe analyses 
van sociale ongelijkheid; en de christelij- 
ke moraal valt ten piooi aan het hedonis- 
me van de moderne consumptiecultuur. 

Tekst of context? 

Weijers heeft met zijn proefschrift een 
knappe prestatie geleverd. HIJ opereert 
met grote vaardigheid op meerdere ni- 
veau's tegelijk (wetenschapsgeschiede- 
nis, filosofie, literatuuiwetenschap, cul. 
tuurwetenschap) ten aanzien van een 
veelheid van thema's, en is er bovendien 
in geslaagd een hoge graad van com- 
pactheid te bereiken (het tekstdeel beslaat 
niet meer dan ruim 120 pagina's). Knap 
is vooral dat hij in weerwil van de soms 
ingewikkelde materie erin is geslaagd 
zijn eigen verhaal te Schrijven: het hoek 
is origineel en bovendien zeer leesbaar. 

Is er dan niets op aan Ie merken? 
Jawel. Weijers ziet de Utrechtse feno- 
menologen en de romanschrijvers als 
twee culturele generaties, onder verwij- 
zing naar het werk van Dilthey en Mann- 
heim hierover. Hier had meer ingezeten: 
het ging niet alleen om tegenstellingen 
tussen generaties, maar ook om ver- 
schillen en connoveises binnen genera- 
ties. Zo lieten veel leeftijdgenoten van de 
'landerige' jonge auteurs zich hij hun 
wederophouwwerk maar al te graag in- 
spireren door de idealen van Buytendijk 
en de zijnen. En hoe zit het eigenlijk met 
d e  relatie tussen de 'provocateurs' Reve 
en Hermans en de provo's van de 'jaren 
zestig'? Dergelijke contrasten en verhan- 
den laten zich met Mannheims geneiatie- 
theorie goed analyseren, en het is jammer 
dat Weijers dit niet heeft geprobeerd. Ik 
wil hiermee zeggen: Weijers' benadering 
smaakt naar meer. Zo trof mij hii herle- 
zing van Moeder en Zoon het sardoni- 
sche relaar van Reve over de oppoi tu- 
nistische omgang van Vestdiik ('Onno 

Z.') met de katholieke kerk, waarop ik 
mij afvroeg wat een vergelijking & l a  
Weners van Vestdijk en Reve op het punt 
van lust, religie en de moederfiguur zou 
hebben opgeleverd. Soms ook ziet 
Weijers relevante primaire bronnen over 
het hoofd, zoals een artikeltje van Reve 
uit 1945 over 'Zedeliike verwildering', 
waann hij krachtig afstand neemt van d e  
heersende moraal. Maar dit zijn kieinig- 
heden. 

Mijn belangrijkste kritiekpunt op het 
boek betreft niet wat Weijers doet, maar 
wat hij pretendeert, namelijk het geven 
van een 'contextuahstische' geschied- 
schrijving. Contextualisme staat dan te- 
genover 'intemalisme', het zich beperken 
tot ontwikkelingen binnen &n tak van 
wetenschap. Weners makt zijn contextu- 
alistische claim echter nauwelijks waar: 
wat er zich in de laren vijftig op cultureel 
en maatschappelijk vlak afspeelde komt 
alleen tot ons via de door hem bespro- 
ken teksten. Zijn proefschiift beschrijft 
een botsing van verschillende ideeÃ«nwe 
relden die vooral elkaars context vor- 
men. ik  zou zelf echter niet gauw op het 
idee komen deze werkwijze te betitelen 
als 'contextualistisch'. Weners blijkt 
hierover ook eigenzinnige opvattingen te 
koesteren. Op pagina 10 zegt hij De 
vrouw van Buytendijk niet te willen zien 
als 'representatie van het katholieke we- 
reldbeeld, maar eerder als interventie in 
het katholieke denken'. De lezer zou dan 
een analyse verwachten van waar, hoe en 
in welke mate de denkbeelden van Buy- 
tendijk in de katholieke wereld, door- 
drongen, het publiek en het beleid heÃ¯n 
vloedden, enzovoort. Weijers zegt daar 
inderdaad wel iets over, maar dit blijft 
aan de oppervlakte en is vooral geba- 
seerd op secundaire bronnen. Uit de 
volgende zin. in de volgende alinea als 
het bovenstaand citaat, wordt vervolgens 
duidelijk dat hij eigenlijk iets anders voor 
ogen heeft: 'In de analyse van dit werk 
(De vrouw, R.A.) komt naar voren hoe 
een oude coheientie wordt gedemonteerd 
en stap voor stap een nieuwe tot stand 



gebracht.' Hij beoogt en bedrijft dus 
tekstanalyse, geen contextanalyse. An- 
ders dan Weijers heb ik geen fundamen- 
tele bezwaren tegen idee6ngeschiedenis. 
Zelf zal hij het niet willen horen, maar ik 
vind dat hij met dit proefschrift een 
voortreffelijke bijdrage aan deze vorm 
van geschiedschrijving heeft geleverd. 

Wie is er bang voor Shrdlu? 

Marc Berg 

Recensie van: Harry M. Coliins, Artifi- 
cial Experts. Social Knowledge and m- 
telligent Machines. MIT Press, Cam- 
bridge, Massachusetts, 1990. 

Het volgende is een conversatie met 
SHRDLU, een gesimuleerde robot. Op 
het beeldscherm is een tafelblad met ge- 
kleurde blokken zichtbaar, die het pro- 
gramma desgewenst verplaatst. 

Piek up a big red hlock. 
OK (Om dit te doen moest eerst een 
groen blok verplaatst worden). 
Grasp the pyramid. 
I DONT KNOW WHICH PYRAMID 
YOU MEAN (Er ajn er twee) 
The red one. 
OK. 
Build a steeple. 
SORRY, I DONT KNOW THE WORD 
'STEEPLE'. 
A 'steeple' is a stack of two boxes and a 
pyramid. 
I ONDERSTAND (SHRDLV voert als- 
nog & opdracht uit). 
Trade you a football for a big red hlock. 
SORRY I DONT KNOW THE WORD 
'TRADE'. 
A 'trade' is a free exchange of property. 
SORRY, I DON'T KNOW THE WORD 

'PREE'. 
Sorry, I thought you were smarter than 
you are. 
SORRY, I DONT KNOW THE WORD 
'SORRY'. (1) 

Is het denkbaar dat computers zullen 
denken en handelen als mensen? Of is 
'intelligentie' een uniek menselijk ken- 
merk, zodat 'artificiele intelligentie' een 
contradictio in terminis is7 Deze vragen 
zijn niet slechts interessant voor tech- 
niek-fanaten. Ze raken aan een funda- 
menteel filosofisch debat: in hoeverre is 
menselijke kennis formaliseerbaar, dat 
wil zeggen, reduceerhaar tot een set van 
elementaire gegevens en combinatie-re- 
gels^ En, hieraan diiect gerelateerd: in 
hoeveire is menselijk gedrag in termen 
van expliciete regels te analyseren? De 
ontwikkeling van artificiele intellgentie 
vormt een intrigerende, empirische 
wending in dit debat. Digitale computers 
zijn immers formele systemen. Indien 
computers zich intelligent kunnen gedra- 
gen, is het filosofische debat beslecht. 

Bestaande computers, echter, zijn 
zelden echt intelligent te noemen. Huhert 
Dreyfns beargumenteerde in 1972 dat dit 
komt doordat menselijke expertise voor- 
namelijk niet-formaliseerhare, 'open' 
domeinen betreft. Zolang het gaat om 
formaliseerhare, 'gesloten' kennisgehie- 
den, zoals het schakspel, wiskundige 
theoriekn of de 'hlokken-wereld' van 
SHRDLU, kunnen computerprogram- 
ma's excelleien. Zodra echter dergelijke 
domeinen verlaten worden, zodra alle- 
daagse woorden als 'handel', 'ruilen' of 
'sorry' relevant worden, faalt de compu- 
ter. Dityfus, zich baserend op Wittgen- 
stein en de fenomenologtsche traditie, 
stelt dat deze beperking principieel is. 
Buiten formele domeinen is menselijk 
handelen niet in termen van expliciete re- 
gels en definities te vangen: hier hebben 

1 Naar John Haugeland. Artificiai Intelligance 
The Very Idea Cambndge, Massachusetts 
1985. pp 188-190. 


