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Gewogen en te licht
Overfilosofieïn Nederland.

Als Wegen in de wijsbegeerte representatief is voor wat Nederlandstalige filosofen vermogen en als we de ondertitel, van. dit rapport, Over de toekomst van hetJilosojïsch onderzoek in
Nederland, serieus moeten nemen, dan is het met die toekomst gedaan. En dan hoeven,
we daar ook helemaal niet rouwig om. te zijn.
Het is om te beginnen, een raadsel dat de Raad voor Geesteswetenschappen leden
van een vorige generatie dit advies heeft laten schrijven: waarom, vraagje spelers van
het. verleden hun licht over de toekomst te laten schijnen? Dat doe je alleen als je ervan
overtuigd bent dat zij een kwaliteit vertegenwoordigen die bij jongere generaties niet
is terug te vinden en gezien de huidige bloei van. de filosofie in Nederland is dat een
merkwaardige overtuiging.
De basis van dit rapport bestaat uit essays van John North, Herman De Dijn en
Johan van Benthem, die kennelijk gevraagd zijn vanuit hun eigen vakgebied na te
denken over de toekomst van het filosofisch onderzoek. Het wekt dan ook weinig verbazing dat het advies waar dit rapport op uitdraait, beklemtoont dat drie gebieden.
extra stimulans behoeven: wetenschapsgeschiedenis, het vak van North; cognitiewetenschappen, het vak dat Van Benthem graag zou introduceren; en ten derde grondslagen van de ethiek, een onderwerp dat op warme professionele belangstelling van
De Dijn mag rekenen. Het is de vraag in hoeverre je dit de drie essayisten, aan kunt
rekenen. De bewoordingen van hun opdracht staan niet in het rapport en het is vast
de aanpak van de Raad voor Geesteswetenschappen geweest deze preken voor eigen,
parochie het aanzien te geven van een algemeen advies voor de toekomst van de hele
wijsbegeerte.
De KNAW is zelf niet enthousiast over het advies, vertelde een woordvoerder mij
desgevraagd, en het moeizame resultaat is daarom de status van een officieel verkenningsadvies onthouden. Hoe catastrofaal het is dat dit rapport niet de status van verkenningsadvies heeft gekregen, kan ik niet beoordelen. Maar wel is het goed om stil
te staan bij wat eraan ontbreekt. Wat allereerst treft, en wat dit advies zo pedant
maakt, is dat geen van de essayisten, noch de opstellers van het rapport, de indruk
wekt op de hoogte te zijn van de minstens vijftien jaar oude discussie waar zij zich fris
van de lever instorten.
Zo verscheen er in de eerste helft van de jaren negentig in Krisis een reeks artikelen
over filosofie in. Nederland die de zwakke en sterke punten uitvoerig besprak en in een
historische ontwikkeling plaatste. 1 Daarin komen de in dit rapport telkens genoem-
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de tekortkomingen van die filosofie uitvoerig aan de orde: dat ze te academisch zou
zijn, weinig grensverleggend, te veel. een slaafse interpretatie van grote buitenlandse
filosofen, en te weinig interdisciplinair.
Verder zou je verwachten dat bij het al veel oudere getob over de verhouding tussen filosofie en wetenschap op zijn minst één filosoof naar een recent antwoord op
deze kwestie zou verwijzen, het door dit tijdschrift uitgebazuinde idee van de empirische filosofie. Weliswaar vond de lancering ervan in dit tijdschrift pas in 2000 plaats,
terwijl, de opstellen uit het rapport oorspronkelijk in 1999 geschreven werden, en het
idee is ook niet altijd even werkbaar en plausibel, maar de empirische wending in de
filosofie is al aanzienlijk ouder en ook veelomvattender. 2
De vijf delen Ergo cogito die vanaf eind jaren tachtig verschenen en een staalkaart
aan Nederlands filosofisch onderzoek presenteerden in de vorm van lezingen die (destijds) jonge filosofen voor het agentschap Ithaka hielden, blijven eveneens onvermeld.
En dat terwijl het laatste deel, waar Van Benthem in eigen persoon aan bijdroeg,
dezelfde discussies aansnijdt die in het rapport weer opdoemen. Het is waar dat de
meer technische disciplines erin ontbreken, omdat die zich voor een publiekslezing
minder goed lenen. Maar de verdediging van juist de academische filosofie door Paul
Cobben en de knappe situering van filosofie tussen, wetenschap en literatuur door
Patricia de Martelaere hadden in het advies van de Raad voor Geesteswetenschappen
niet misstaan.3
Verwonderlijk is dat de kritiek op het academische karakter van de filosofie de
essayisten en opstellers van het rapport niet heeft belemmerd zelf een treffend voorbeeld van die academische houding te belichamen. Nogal wat recente publicaties over
filosofie in Nederland laten zien hoezeer de filosofie is doorgedrongen in andere
domeinen dan de puur academische discipline. Antoine Verhijs Denken achter de dijken
(2000) maakt hiervan een uitvoerige balans op, en anders kan men. terecht bij artikelen in week- en maandbladen die de booming business van de landelijke wijsbegeerte in
kaart hebben gebracht.4 Natuurlijk gaat het bij filosofie buiten de academie zelden
om. wetenschappelijk onderzoek in de directe zin van het woord. Maar waar De Dijn
terecht pleit voor contact met een breder publiek (17, 1.9, 23) en Van Benthem voor
publiek actieve filosofen (33, 34), terwijl North protesteert tegen 'intellectuele isolat i e ' ^ } , zien we bij hen helemaal niets terug van wat buiten de muren van. de academie gaande is, laat staan dat ze zich afvragen wat hiervan de relevantie kan zijn voor
het toekomstige onderzoek.
Wie na wil denken over de toekomst van het filosofisch onderzoek in dit land zou.
zich eerst eens af moeten vragen waar de wijsbegeerte op dit moment bloeit, om zich
vervolgens de vraag te stellen welke consequenties dit zou kunnen hebben voor het
wetenschappelijk onderzoek Er manifesteert zich tegenwoordig een keur aan filosofisch geschoolde denkers in het publieke debat. Om een greep te doen: René
Boomkens, Désanne van Brederode, Paul Cliteur, Jan Willem Duyvendak, M. Februari.,
Ger Groot, Ido de Haan, Bas Haring, Joke Hermsen, Stine Jensen, Bert Keizer, Michiel
Leezenberg, Menno Lievers, Luuk van Middelaar, Jos de Mul, Dick Pels, Pieter

Pekelharing, Heleen Port, Baukje Prins, Ad Verbrugge. Niet al deze filosofen werken
aan een universiteit, maar dat. is niet de reden voor mijn voorspelling dat de gemiddelde research output van deze groep volgens de normen van de visitatiecommissies
Wijsbegeerte, met htm voorkeur voor gerefereerde artikelen in. Engelstalige tijdschriften, beneden het gemiddelde ligt, terwijl dit stuk voor stuk filosofen zijn die iets te
melden hebben, en ver uitsteken, boven de gemiddelde universiteitsfilosoof in denkkracht, originaliteit en nieuwe, filosofische inzichten en de verwoording ervan. Waar
komt die discrepantie vandaan? Hoe valt die te verkleinen?
Het moet gezegd dat twee van de drie essays wel degelijk aan deze problematiek
raken. Het verwarde stuk van North laat ik verder buiten beschouwing, maar De Dijn
houdt een helder betoog over de zorgelijke Verwetenschappelijking 7 in een filosofie
die zich. binnen, de veilige banen van door commissies goedgekeurde onderzoeksprogramma's beweegt. De manier waarop visitatiecommissies te werk. gaan, en niet te vergeten de commissies die de NWO-projecten goed moeten, keuren, maakt het moeilijk,
om. zich. met maatschappelijke en actuele kwesties bezig te houden, kwesties die juist
uitvoerig bij de door mij genoemde filosofen aan de orde komen. Ook waarschuwt De
Dijn terecht voor de nadruk die in de Nederlandse filosofie op Engelstalige publicaties wordt gelegd. Het is jammer dat de opstellers van het advies in hun. inleiding nog
eens ongereflecteerd op het belang van Engels wijzen (9) in plaats van het veelbesproken KNAW-rapport Nederlands, tenzij... in deze discussie te betrekken..-5
Iedere filosoof kent het verschijnsel van het symposium waarop een bekende, liefst
Engelstalige spreker wordt uitgenodigd, zodat de voertaal plotseling Engels is en alle
lezingen in, meestal abominabel, Engels in een vaak door de universiteit gefinancierde bundel, kunnen worden opgenomen, een. bundel die door niemand wordt gelezen
maar die serieus meetelt in de beoordelingssystematiek die de bestuurders onder ons
zo belangrijk vinden. Het provinciale karakter van deze zich internationaal wanende
wetenschappers heeft iets grappigs, alleen komt het mechanisme het filosofisch
onderzoek niet per se ten goede.
De Dijn ziet in het internationaliseringsstreven verder een gevaar voor individueel.
talent dat zich vaak helemaal niet voegt naar de eisen die dit streven stelt (19, 24). Daar
heeft hij gelijk in, al is het eerder de ambtelijke regelgeving en. de op natuurwetenschappen gebaseerde eis tot samenwerken in groepen die dat talent bedreigt, dan deze
specifieke hindernis. In zekere zin stelt ook Van Benthem dit aan de orde in zijn klacht
over het ontbreken van originaliteit en dynamiek (26, 27, 34). Maar evenmin als bij De
Dijn, laat staan bij de uiteindelijke opstellers van het rapport, komt de toch voor de
hand liggende conclusie uit de bus dat NWO minstens de helft van het geld dat zij aan
filosofisch onderzoek besteedt, moet spenderen aan individuele onderzoekers, die
daarvoor het gehele jaar projecten zouden moeten kunnen indienen.
Van Benthems betoog om logica, taal- en wetenschapsfilosofie in de vorm. van cognitiewetenschappen af te scheiden van de wijsbegeerte, snijdt beslist hout, evenals de
rol die hij voor de overgebleven wijsbegeerte ziet weggelegd en die hij karakteriseert
met ideeëngeschiedenis, hoedster van het vage (speculatie) en sodaal "bevragen1 (32-33).
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De cruciale vraag is dan natuurlijk, hoe het onderzoek daarin zou moeten, worden
gestimuleerd.
Wie het werk van de door mij hierboven genoemde filosofen kent, een groep die
gemakkelijk is uit te breiden en. die bewust ook iets willekeurigs heeft, ziet dat zulk
onderzoek allang bestaat. Het verdient alleen individuele financiële steun, en een/academisch onthaal onder gelijktijdige afschaffing van de huidige, dodelijke beoordelingssystematiek van NWO. De universiteiten laten zich eigenlijk de kaas van het
brood eten door de media, politieke partijen, uitgeverijen en andere gremia waar deze
denkers zich manifesteren, in plaats van. hen de respons en het geld te geven waarmee
ze het filosofisch onderzoek binnen de kortste keren dynamisch, origineel en aantrekkelijk zouden maken.
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