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The Tempter, all impassioned, thus began: "0 sacred, wise, and wisdom-giving Plant,
Mother of science!
now I feel thy power
within me clear, not only to discern
Things in their causes, but to trace the ways
of highest agents, deemed however wise.
Queen of this Universe! do not believe
Those rigid threats of death. Ye shall not die.
How should ye? By the fruit?
it gives you life
to knowledge.
John Milton, Paradise Lost, 679-687

But if to any one given to the love and worship of
contemplation, this frequent and honourable mention of
works sounds somewhat harsh and offensive,
let him be *
assured that he thwarts his own wishes. For in nature
works are not only benefits to life, but pledges of truth,
The rule of religion that a man should justify his faith
by works applies also in natural philosophy : knowledge
should be proved by its works. But truth is rather
revealed and established by the evidence of works rather
than by disputation,
or even sense. Hence the human
intellect
and social conditions are enriched by one and
the same means.
Francis Bacon, Cogitata et visa
Works, 3 p.612
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- 2vreemdevogels.Menhadtoenwaarschijnlijk tochwel
het ideedatdefilosofie 'defundamenten'grondig
zouonderzoeken,daaromeenonderkomenbijhetbodemkundigonderzoek.Dezeverwachting t.a.v.deinhoud
enderelatietotdevakwetenschappenbleekechter
nietjuist tezijn.Daaromvolgdeeenplaatsinde
Leeuwenhorennaastpsychologie-mendachttoen
blijkbaardathet indefilosofiegingomietsminder
stoffelijkezaken.Defilosofiewordtdangezienals
eengeesteswetenschap.Delaatsteverhuizingwasnaar
dehoogsteetagevandeLeeuwenborch.Inmijnoptimistische stemmingzag ikhierineengebaarvanherkenning
enerkenningvandeverhevenaardvandefilosofie.
Mijnpessimisme t.a.v.hetbijzonderekaraktervande
filosofie inWageningen isechterversterktdoorhet
feitdatmennogsteedsmoeiteheeftmetderelatie
tussendefilosofieendevakwetenschappen.DezegebrekkigerelatiewordtondervangendoordeProjectgroep
WetenschapenSamenlevingonderdaktebiedenbinnen
devakgroepfilosofie.
Inonzesamenlevingverwachtenwijvaniedereen
zijn/haarmedewerking aandeopbouwvaneengemeenschappelijkevisieopdewereld.Dezeverwachtingconcretiseertzicho.a.indevraagnaardeplaatsvan
iederewetenschap (stukonderzoekenonderwijs)aande
universiteitenenhogescholen.Dedocentwordtgevraagd
naarzijn/haarvisieopheteigenspecifiekevakgebied.

- 3Menhoopt langsdeze weg de bestaande onzekerheden en
onduidelijkheden zowel t.a.v.de inhoud van een bepaald
vakgebied als t.a.v.de relaties tussende vakgebieden
B e r l i n s op tehelderen. Dedocent moet zijn/haargea c h t laten zien.Dit geldt ook voorde filosoof,voor
veleneenvreemde vogel aande Landbouwhogeschool.

Dat de filosofie eenvreemde vogel isaan een
S t e l l i n g , opgericht met het doel agrarische verschxjn*elen teonderzoeken, isbegrijpelijk. Vaakwordt er
gevraagd: 'wat doet een filosoof eigenHjk inWageningen.
E

* iseenvraag naar opheldering,maar ook eenver-•.-^,-inmmoet worden
»achting:datwat reeds bestaat alscriterium
gehanteerd bij het beoordelen vanwat nogmoet gebeuren.
M

enmoet,uitgaandevan dit criterium,de filosofie
j ucfaande vakken in
l e g r e r e n op zodanige wijze,dat de bestaande
~^A opheelvormen.
»indere ofmeerderemate een samenhangend gene
n
., ,i 8 p e n filosof^e_van_
* a inhoud verwacht men zo ietsaiseei —

__

<*eaand_bouw."^gaande v a n d e toepassingsmogelijkheden
vandevakwetenschappen kanmen ook andere criter«
voor integratie formuleren:de filosofiemoet,gezien
4emiddellijke aard van het wetenschappelijk onderzoek
-ande Landbouwhogeschool ookmiddellijk, bruikbaar
nuttig z i j n . D e vraag naar de zinvolheid van filosofie
•-,-. „an het ideevan
verschijnt daardoor inde gedaantevanhet
nuttigheid.Het woord 'nuf heeft inditverband no,
êeenduidelijke betekenis.Enerzijds slaat heto Phe
behoudenvan bestaande praktijken,anderzijds ophet

nog
3phet

- 4veranderen van omstandigheden. Bovendien kanmen zonder
veel moeite altijd een structuur bedenken,waarbinnen
iets als nuttig beoordeeld kanworden.

De geïnstitutionaliseerde beroepen zijn afgestemd
op devervulling vanmenselijke behoeften.Welke nuttige
functie(s) is/zijn verbonden aan het beroep van de
filosoof?

Plato stelde de vraag naar het beroep van filosoof
aan Protagoras,éénvan de beroemde sofisten.Het antwoord
van Protagoras was kortweg dat zijn program afgestemd was
op het vormen van mensen tot goede burgers.

Socrates

twijfelt echter aan dekunst mensen tevormen. "Ik voor
mij, Protagoras,heb nl. nooit geloofd datdiekunstmededeelbaar was door onderwijs".Er zijn volgens Socrates
wel deskundigen op het gebied van de bouwkunst en scheepsbouw,maar op het gebied van het algemene bestuur van de
staat meent iedereen, timmerman, smid, schoenlapper,
handelaar, reder,arm of rijk,adellijk of onaanzienlijk,
advies tekunnen geven.Waarom? "Omdat zijmenen dat hier
geen sprake van leren kan zijn". (Protagoras,319).
Het vraagstuk van het aanleren van de deugd komt op deze
wijze aan deorde,maar ook de zinvolheid van het beroep
van filosoof.
Protagoras wordt verzocht zijn standpunt terechtvaardigen.Hijwil het bewijs leverenmet behulp van een
verhaal,demythe van Prometheus.De sterfelijkewezens,

- 5doo rdegoden geboetseerd uit aarde,vuur enwat zich
hiermee laatvermengen,moesten echternog worden toegerust met passende vermogens,endeopdracht van
££2metheuswas tewaken over deverdeling vandezevermogens. Snelheid,kracht,grootte waren de vermogens
dieverdeeld werden onder dedieren.Bijdeze verdeling
g°ld alsuitgangspunt dat geenenkele soort uitgeroeid
2

°u k u n n e n w o r d e n . Z o w a r e n erook verdedigingsmiddelen

tegende seizoenen en geschikt voedsel voor ieder soort
^ r ja,deverdeler was niet ergverstandig enzonder
h

*t temerkenhad hij al devermogens opgemaakt aande

redeloze dieren. Demens bleef nog over enPrometheus,
debewaker van de verdeling,zag dat diemens naakt,
A ,,ia Men beschikte
^geschoeid,ongedekt enongewapend was.
°vergeen enkelmiddel van behoud.Daarom ontroofde hij
onbepaaldegodenhun technische kennis,opdat demens
kanbeschikken over denodige kennisom zichdoorhet
levente slaan.Dekunst vandepolitiek bezat demens
echterniet.Met behulp vande techniek kon demens
achterwel goed voorzien inal zijn levensbehoeften.
°emens kwam ervlug toeopkunstige wijze zijn stem
tegebruiken enwoorden tearticuleren,en uitvindingen
tedoen:huisvesting, kleding,schoeisel,bedekking en
voedsel dat hij uit de grond haalde.Uit angst voor berging

doorwilde

dieren zochten demensen hunheil

inhet samenwonen en stichtten zij steden.Maar toen ze
„ n r p f ht tegen elkaar enom
'° samenleefden,bedreven zeonreciit
ueg
„™,
nmkomen,verkreeg het
:
evoorkomen dat heel het ras zouomkomen,

- 6mensdom eergevoel en recht (recht = dikè = zin voorwat
recht is).Op het gebied van de technische vaardigheden
zijn er deskundigen,maar recht en eergevoel zijn over
allenverdeeld. De Stelling vanProtagoras isdat het
natuurlijk isdat iedereen demogelijkheid krijgt advies
uit tebrengen op het gebied van de deugd,daar hij er
van overtuigd isdat iedereen zijn deel ervanbezit.
Maar,aan de andere kant ishij ervan overtuigd dat die
deugd niet aangeboren of eenproduct van het toeval is,
maar iets dat kanworden aangeleerd. Het beroep van
filosoof als leermeester inde deugd, tot vorming van
goede burgers,isdaarmee gerechtvaardigd. Het beroep
van filosoof isdaarom zinvol,relevant ennuttig.
Devraag opwelke wijze de filosofie nuttig moet
zijn, isdaarmee nog niet beantwoord. Er zijnwel aanwijzingen inde dialoog dat het nut gebonden moet zijn
aanwat aangenaam isvoor demens. Als iets goed is,
isdat enkel en alleen omdat het uitloopt opwat nuttig
isvoor demens, nl. bevrijding envoorkoming van pijn.

Debeoefening van de filosofie aan universiteiten
enhogescholen isechter gebonden aan een bepaalde
traditie. De beroepsfilosoof dacht dat de zinvolheid
van hetwijsgerig onderzoek enonderwijs voldoende gerechtvaardigd was,wanneer men de traditionele filosofische problemen langs rationele weg aanpakte enoploste. Erwerd uitgegaan van het ideevan de autonomie
van het filosofisch denken binnen het kader van de reeds
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detotaliteit, ishet 'mechaniseren van

e
begonnen. De filosoof zag inde 17eeuwsemechanica een
manier waaropmen de totaliteit kon benaderen.
Er ishier sprake van één theorie.Er zijn ook
perioden geweest,waarin de filosoof zich de taak toeeigende eenhoeveelheid theorieën te integreren tot een
alles omvattend wereldbeeld.
Herbert Spencer uit devorige eeuw isbekend om zijn
poging de 'first principles' indewetenschappen te
reconstrueren. Zijn reconstructie van de eerstebeginselen isbeperkt gebleven tot deorganische natuur,
omdat zijn taak anderszins teomvangrijk zou zijn enook
omdat hij deorganische wetenschappen alsvan groter
onmiddellijk belang beschouwde. Spencer zag de rol van
dewijsgeer als de 'grote systeembouwer'. De wetenschap
isvolgens hem niets meer dan de somvankennis,geproduceerd door vakwetenschappers. Wat nog gedaanmoet worden
ishet integreren, 'the fusion of these contributions
u ii

2)

into awhole .
Het ideevande filosofie als synthese isook door
een in zijn tijd bekende filosoof uit Groningen aanvaard.
Gerhard Heymans zag demetafysica (één deel van de
systematische filosofie) als diewetenschap die zich
moet bemoeienmet het tot stand brengen van eenzo
omvattend enweinig relatief mogelijke 'Welterkenntnis'.
Het verschil tussen dewijsbegeerte ende bijzondere
wetenschappen ligt ookvoor hem inhet verschil tussen
3)
geheel en deel.
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tilosoof van vandaag vraagt zichaf -vanuit
het sta H
napunt van demenselijke belangen als fundamenarijf v e e r v a n h e t handelen en het denken -welke
-•—i__&__tunctie deze filosofieënmoeten verrichten.
y '*

deze constructies van totaliteitsbeelden het
aat van een steeds toenemende verwijdering tussen
e

n enpraktijk,producten van een zelfstandig
A
ende filosofische fabriek,van eendenken,gericht
op(Jei,
°eiangenvan bijzondere beoefenaars vande filoSofig?u ,.•
•net isniet moeilijk omvanuit het standpunt van
n
gen een nuttige functie tebedenken voor hetverkl
envan deze filosofische ondernemingen: het belang
draai

envandemens bij een richtinggevend Idee (=Weltauung) ine e n tijd waarin deversplintering vande
rouwde wereld het gevolg isvan een toenemend
ec
st

ialisme inonze intellectuele wereld.Wanneer het

rument van 'alle handelen endenken' isgebaseerd

elangen, ennut is 'het realiseren vandie belangen'
^°rdf ii
aiies verklaarbaar. Het is slechts nodig een beroep
te j

°en op de belangen van deenkeling ofopde belangen
ehoeften vande grote meerderheid.

vanuit het standpunt van belangenworden andere
§ e n gesteld dan vanuit het intellectuele zoeken naar
samenhangend wereldbeeld. Hierdoor ishet ideevan
öe

filosofie isenmoet zijn danookwezenlijk verînderd.
Ul

t het belangenperspectief zijn zowel het evolutio-

- 10nismevanSpenceralshetpsychischmonismevanHeymans
oppervlakteverschijnselen.Zemakendeeluitvanhet
onbewustversluierenvandeechteproblemen.Daardoor
blijftwatonderliggend,echt,reëel isdanookverborgen.Dezesystemenzijnproductenvaneenbewonderenswaardigeverbeeldingskracht,maarverbergeninnerlijke
conflicten.Desystemenvandefilosoof zijnnetdromen:
deopenbaringvaninnerlijkeconflictenenbehoeften.
Opdezelfdemanierwaaropdepsychiaterdehandelingen,
denk-endroomwereldvanzijnpatiëntenzietals
symptomenmeteendieperliggendebetekenis,gaatmen
detaakvandefilosoof zienalseenpogingachterde
sluiertekijken.Defilosoof,moet zichnietafvragen
wathetevolutionismeofpsychischmonisme inhoudelijk
impliceert,of,hoedeproblemenkunnenwordenopgelost,
maarwelkeovertuigingen,meningen,enwelkgeloof
aanleidingenkunnenzijnvoorhetformulerenvande
problemenwaarvoorhetevolutionismeofpsychisch
monismeoplossingenzijn.Defilosofie isverschoven
naareenfundamentelerniveau:hetniveauvanhet
onbewuste-immersdeantwoordenkanmennietmeer
vindenindesystemenofdromen:menmoettrachtente
kijkennaarwatzichachterdezeverschijnselenbevindt.
Detaakvandewijsgeer ishiermeeverlegt.Hetgaat
immersnietlangeromhetverwerkenvandeuitgesproken
theorieën totsystemen,maaromhetzoekennaarde
onuitgesprokenovertuigingen.Defilosofiekrijgtde
functieopgelegdvaneenpsychoanalytischentherapeu-

-11bezig zijn. Inde traditionele filosofie isdeze
!eonder druk van dewetenschappen overgenomen door
dei
°gica,kennisleer enmethodologie,waarbij het ging
en soort denktherapie; eendenktherapie gericht op
•iHi£temanier van denken:het zoekennaar dedenksen
e re

beginselen,diemenmoet hanteren inalle

deneringen. Alleen langs dezeweg kanmen denk-

envermijden ende zindelijke weg vandeware
enschappelijkemethode realiseren. De filosoof staat
"lenstvan de 'community of scholars'. De zinvolheid
hetwijsgerig denken ishiermee vervormd tot instrua

liteit, ondergeschiktheid aan dewetenschappen.

°etekent dit inconcreto voor de filosofie? Datde
osoof zichmoet bezinnen op deproblemen rond de groei
n

kennis.Onderwijs inde filosofie isnuttig indien
er

in slaagt aan de student de wetenschappelijke
vaardigheden a a n t e l e r e n « O o k d i t i d e e b e r u s t °P
roythe:hetmenselijk verstand isdoorde zondeval
2

°edeld,hetmenselijk denken isniet langer een
uurlijk feilloos instrument,zij isvaak bevoor-

r

deeld,vaak onlogisch,vaak prelogisch (ommet

"—^IjSruJU te spreken

) .Deuniversaliteit vanhet

denkor> •
en
eiU

•

isopgeheven - erbestaan alleenmaar subjectieve

ngen (drogbeelden, idola)en 'trial and error'-

cessenwaardoor gepoogd wordt deproblemen het hoofd
bieden.Het filosofische nut ligt inhetonderscheitussenwetenschap endwaling.

- 12Analysevanhetdenkenendedaaruitvoortvloeiende
therapiekanechteropeenanderemaniergeschieden.Ten
eerstemoetdefilosoofzichbemoeienmetwatzichachter
hetlevenvandenkenafspeelt.Tentweedemoetdefilosoofdezeonderliggendevooronderstellingenformuleren.
Hij/zijmoetdemensenbewustmaken,zelatenziendat
hetgeloof,gegrondopdemanifestatiesaandeoppervlakte,eenideologischofmythischkarakterheeft.
Tenderdemoetdefilosoof eenanalyseeneenkritische
beoordelingvandezevooronderstellingenmaken.
Hetfilosofischdenkenkandezenieuwetaak
realiserenopeenanderemanierdanindevakwetenschappen,waarhetgaatomdewaarnemingenverklaringvan
veranderingenmetbehulpvandeoptiekvandeontdekking
vanwetmatigheden.Defilosofiealsfundamenteelen
radicaaldenkenkrijgthiermeenogmaalseenandere
taakopgelegd:hetdoorgrondenvandesystematische
vervorming (distortie),ingebracht inhetsociaal
universummethetreceptvandelensenvanonze
socialevisie (optiek).Wijzijn,zowordtergeredeneerd,nietbewustvandezevervormingen.Defilosoof
moetdusnietproberendeeeuwigewetmatigheden inde
menselijkegeschiedeniszichtbaartemaken,maarzich
toeleggenopdeverbetering (verandering)vanonze
gemeenschappelijkevisieopdemaatschappijdoorte
bepalen,wathetreceptvandeheersendesocialeoptiek
is.
Hetbepalenvanhetreceptvandelensvaneenbril
isvrijeenvoudig.Deontdekkingvandestructurenvan
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sociale optiek isniet eenvoudig. Er bestaat immers

11

algemeen aanvaard instrument waardoor men op een

J ctievemanier deze structuur kanontdekken;ve'rder,
isiesop deze structuren zijnook bepaald door de
eisendeovertuigingen ineen bepaalde tijd. De filole

isweer eens afhankelijk van theorieën,die zij
zelf kan ontwerpen.Het probleem isdaarom: bijwie
de filosoof aanbellen voor deze theorieën? waaruit

"ij/zij demaatschappijvisies distilleren?
Echter, er zijn theorieën aangaande degebreken in
samenleving. Er zijn ideeënmet een utopische betekes

> ideeën betreffende de idealewereld voor demens
opvattingen hoe deze wereld te realiseren. Deze

Ir?

**

e

een zijn sedert de 17 eeeuwvooral gebaseerd opde
aa

l van demondigwording vandemens. Ermoet,zo

az

ervaak geargumenteerd, eennieuweAufklarung

men
n

> eennieuwe cultuur waarbinnen het an-sich-karakter

demenselijke producten,zowel materieel al intellec-

ee

l» omgevormd kunnenworden tot bruikbare nuttige

st

rumenten,gericht op deontplooiing van demens.

Hosophy should change from adevice used by
1

losophers to solve theproblems of philosophers to

me
e
a

thod cultivated by philosophers fordealing with

Problems ofman". (Devisie van de Amerikaanse

gmatisten).Heteigen besloten levenvan de filosofie

Ve

rt alleen producten waarvan demensvervreemd is.
filosofisch denkenmoet weer eens tot nut enheil
de

mensheid worden aangewend.

Le
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Het ideevan de therapeutische functie vande
filosofie isverbondenmet demoraal van nut,met het
idee dat de filosofie een dienstmaagd moet zijn,ondergeschikt aan de heersende ideeën. Dekeuzevan een
bijzonder onderdeel van het filosofisch curriculum
wordt hierdoor afgestemd op bepaalde behoeften inde
samenleving.
Zolang de samenleving gedomineerd wordt door het
ideevanvoorbereiding op het trancendente iserde
verwachting dat het nut van de filosofie ligt ineen
ancilla theologiae: de filosofie als dienstmaagd is
ondergeschikt aande theologie,de christelijke wijsheid.
Hetmiddellijk karakter van het denken berustte op de
veronderstelling dat demenselijke natuur door dezondeval verdorven is.Demens isdaarom niet bijmachte de
werkelijkheid met behulp van het intellect tebenaderen,
het intellect is immers eveneens door de zondeval
besmet. De enige oplossing isdat het denken zelf moet
worden geleid door de eeuwigewaarheden, zoals geopenbaard aan demens. De christelijke opvatting van de
goddelijke openbaring functioneerde lang als richtingbepalend voor het zinvol functioneren vanhet menselijk
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enhandelen ineenvergankelijkewereld. Het idee
ver

gankelijkheid bepaalt datgene,wat zinvol is,

gen is inde bruikbaarheid vandemenselijke vérmoom m een onvergankelijkewereld de toestand van
Paradijs teherstellen. Dit impliceert eenvisieop,
a

gnose van demenselijke omstandigheden indeze

gankelijkewereld. Demens iseen gebrekkig wezen,
naar lichaam als naar geest.Demens isondergaan ziekten, zijn levensduur isbeperkt.Wij hebben
ç

amentele behoeften,diewij alleen kunnen bevredigen
harde arbeid.Wij zijn gedoemd onze levensomstandign

endaarmee wat wij zijn,zelf te scheppen.Het is

"iet zoverwonderlijk dat wij allemenselijke zwaken:

ziekten,honger,onveiligheid, onzekerheid,geeste-

e kwellingen zien als hindernissen die overwonnen
enworden. Demens streeft naar een toestand van geluk
m

°et zich daarom beijveren om systematisch zijn lot

veranderen. Deutopieën zijnvluchten indeverbeel§> gericht op een samenleving waarinmen al deze
eJ

-skan overwinnen.Het ideevande zondige natuur

demens heeft geen plaats indeze utopieën. Demens
Va

n nature goed,de gebreken zijn producten van een
door A
Q

e mens gefabriceerde samenleving.

Er zijn utopieën geconcipieerd,waarbinnen demenseJke zelfontplooiing afhankelijk isvan rechtvaardigheid,
aseerd op het herkennen vande inherentemogelijkheden/
rmogens van het individu: er zijn arbeiders,bewakers
leiders. Rechtvaardigheid betekent iederop de juiste
Plaats (Plato).

- 16Erzijnooktotaliteitengeconcipieerd,waarbinnen
menselijkeontplooiing engeluknietafhankelijkzijn
vanhetgebondenzijnaanéënberoep ineenarbeidsverdeling,maarvaneenveelheidofdiversiteitvanhandelingeninovereenstemmingmetdemeerdimensionaliteit
vandemenselijkehartstochtenalsvriendschap,liefde,
gevoelvoorhetgezin,begeertenaarverscheidenheid
Erzijnookmiddelengeconcipieerd omdergelijke
geluksstaten terealiseren.Defilosoofwordtgeachteen
instrument tezijnmeteennuttigefunctieinhet
realiserenvandezenieuwewereld.Degedaanteverwisseling
vandefilosoof indegeschiedenis isafhankelijkgeweestvandetheologiemaarookvandewetenschappenen
hetdenkenoverdemaatschappij.

Dewaardevanfilosofischeconstructiesvantotaliteitsbeelden isheftigbestredenvanuittweegezichtspunten.Enerzijdsdoordiegenenmeteenoverwegend
praktische instelling,anderzijdsdoordepositivistisch
gerichteonderzoekers.Deervaringleertonsdatdeman
vandepraktijkgeneigd isdebemoeienissenvandefilosoofalstotaalonvruchtbaarenwaardeloostezien.Als
gevolgvanzijnpraktischelevenshoudingmisthijinde
theoretische instellingvandefilosoofhetophandelen
gerichtelevenengeloofthijdatdefilosofiegeenwaarde
kanhebben.Dezeopvatting-opzichookeenbepaalde
filosofie-gaatervanuitdatdatgenewatalszinvol
ofwaardevolkanwordenaangemerkt,indepraktische
bruikbaarheid ervanligt.
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negatieve waardering vande praktisch ingestelde

geldt ook dewetenschappen, inzover deze theorieën
r

nipt- j•

Qirect ingrijpen inhet leven zelf.Deze vorm van
e

k isdoor sommigen nog verder doorgevoerd. Inzijn

lelc

°P Stirner beweerde Marx

dat ereen Ideebe-

dat demens steeds overtuigd wasvan denoodzakee

id van een denkbeeld (blauwdruk)overwat demens

W

• H men devrijheid van demens realiseren;dat het
dusvoorafgaat aande praktijk,dat het realiseren
ne
sw

t idee het idee vooronderstelt. Het levenvan de

°rdt bepaald door het idee dat demens heeft

zichzelf. In feite,zegt Marx, ligt de zaakwat
b

> want demate waarin mensen in staat waren hun

Jheid te realiseren, isaltijd afhankelijk geweest
e

bestaande productieve krachten. Deze productieve

tenwarennog steeds beperkt,zodat de ontwikkeling
nooit- A
aemaatschappij inhaar totaliteit tengoede kwam,

maar of j
t-ceeds t o t voordeel van één bepaalde groep was.
T
gepast op de huidige situatie betekent dit,dat
meningvan dewetenschap alleen totvoordeel is
de beoefenaars van diewetenschappen. Het grootste
eeltevan de samenleving isuitgesloten vandenutsheid van het theoretisch denken.Dewetenschap als
l
ai

8 instrument moet zichdaarom toespitsen op de be-

8ing van deware behoeften van demensheid.

De

positivist echter zag het ideaal van kennis als

rouwe afbeelding van eenmin ofmeer begrensd aspect
de

werkelijkheid. Doorslaggevend isde exactheid van

Methodevan onderzoek boven de omvang en betekenis

- 18vanhetobjectvanhetonderzoek.Daaromishetonderzoekvandegehelewerkelijkheid enhetzoekennaarde
fundamentelebouwstenengeen zinvolledoelstelling.Wat
tothetgebiedvandebereikbarezinvolheidbehoort,is
gesitueerd inonzewetenschappelijkekennisvandelen
vandewerkelijkheid.Detotaliteitkannooitobjectvan
dewetenschapzijn.Defundamenteleovertuigingenzijn
gesitueerd binnendewetenschappen.Watnogwelhaalbaar
is,iseen totaalsomvanwetenschappelijketheorieën.
DavidJoravsky,deauteurvanTheLysenkoaffair

is

dezemening toegedaaninzijnafwijzingvaniedereideologischeonderbouwvandewetenschappen.Daarombeweert
hijdatderationaliteitvandewetenschappenniet
absoluut is,netzominalsdeirrationaliteitvan
politieke ideologieën.Denoodzaakvaneenrationeel
onderzoekvaneigenovertuigingen isechtergrootbij
denatuurwetenschappers,maarergbescheidenonder
politici (deideologen).Denatuurwetenschapperszouden
daaromalsgroepweinigofgeenbelanghebbenbijhet
handhavenvaneendogma,wanneerhetbestaandaarvan
eenmaal isontdekt.Denatuurwetenschapper isdaarom,
volgensJoravsky,geneigdomdewetenschap tezuiveren
vandeideologischevooroordelen,daaromdeclaimvan
waardevrijheid.Dewetenschapperontkentdeideologische
onderbouwniet,maarverklaart zichbereiddeherkenbare
ideologischemotievenbinnenhetwetenschappelijkbedrijf
onschadelijk temaken.Hetnutvandefilosofieligtdus
voordepositivist ineensoortpsycho-analyse,toegepast

- 19intellectueel.Menmoet onbewuste overtuigingen
bloot1
J-eggen,wilmen de conflicten inhet intellectuele
oplossen.Het openbaarmakenvan deze onbewuste
overtui
L
de
eetl

g m g e n betekent deverlossing van dewetenschap

drogbeelden. De filosoof moet demythen,ideolo-

, illusies bloot leggen.
eze

opvatting isniet nieuw. Francis Bacon's diag-

van het gebrekkig functioneren vande wetenschappen
1
a

Jn tijd, ligt inhet verwijt dat er teweinig is

n omde drogbeelden teonderkennen. Zijnwe ons
r

eenmaal bewust van deze vooroordelen,dan zullen

n

staat zijn tekomen tot objectieve envruchtbare ha (:
oeoelening van dewetenschappen.Met het idee van
vruchtbaarheid heeft Bacon demythe vande beheeravan denatuurm.b.v. demythe van Prometheus weer
onder A
aeaandacht gebracht. "Door de zondeval isde
meng K
c
oeroofd van zowel zijnonschuld als zijn heerschap°ver de schepping. Beide verliezen kunnen echter
e

n hersteld,heteerstemet behulp van religie en

geloof,het laatstemet behulp van de kundigheden
e

wetenschappen". "For creation wasnot by the

s

e made altogether and for ever a rebel,but in
virtueof that charter 'Inthe sweat of thy face shalt
u

eat bread', it isnowbyvarious labours (not
ainly by dispartations or idlemagical ceremonies)
u

the

ed to the supplying ofman with bread;that is,to
uses of human life". 8 )

- 20Demythischegavevandetechnischekennisaandemens
blijftnietbeperkt tothetverbeterenvandemenselijke
levensomstandigheden.Ookhetbestuurvandestaatbehoorttotdeverantwoordelijkhedenvandewetenschappers.
Inwetenschappelijk bedrijfprobeerdeBaconte
organiseren inhet 'huisvanSalomo'ineennieuwe
wereld (thenewAtlantis).Hijverlangdenaarcentra
vooronpartijdigestudie,diedewereldmoestenregeren.
Hijdroomdevandesocialiseringvandewetenschapin
dienstvandeveroveringvandenatuurendeuitbreiding
vandemachtvandemens.Uitzijnpleidooi,gericht
totdekoning,islaterTheRoyalSocietyontstaan,een
verenigingvanwetenschappers,geschoeidopdeleestvan
hethuisvanSalomo.Hetisdanookduidelijkwaarom
Bacondeuniversiteitenzagalsinstellingenmeteen
veeltesterkconserverendkarakter.Deprofessoren
warenoverhetalgemeentevredenmetaananderenhun
eigenkennisovertedragen.Zededenechterweinigom
denoodzakelijkeveranderingen totstandtebrengen,
zagendewetenschapalskennisgegrondopnetgeheugen,
eerderdanopnieuweontdekkingen.Beidenechter,Bacon
enMilton,werdengedrevendoordezelfdemotieven:
"theunworthninessofthehistoryofEngland"en"the
unskilfulhandlingofmonksandmechanics".Hiervan
getuigdenzowel"TheGreatInstauration" (Degrotevernieuwing)vanBaconals"ParadiseLost"vanMilton.Er
bestondbijBacondanookweinigverwachtingvanenige
veranderingaandeuniversiteiten.Daaromzijnverzoek
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koning "to be aiding tohim to setmen onwork
e

collecting of anatural and experimental history"

J1hijhemde genietingen vandewetenschap voorhoudt R
•
• oaconwil geenwetenschap zondermeer.Hij hoopt
j

op p p n

andere houding van demensen,een filosofische
U1

ging op basisvan het ideevan nut envrucht-

eid. Daarom iser,volgens hem,geen plaats voor
wisten en speculatief denken.Het huis van Salomo
m het Nieuwe Atlantis deplaats invanhet
ment. Indeze utopische staat isgeen plaats voor
lc

i» onbeschaamde gekozenen,geen partijen, leugens

verkiezingen. De staat wordt bestuurd door een regering
hetvolk envoor het volk,door de besten uit het
v

°lk'
• een bestuurvan technici,wetenschappers en filoen. De filosoof staat indienst van dewetenschap,
r

moet bereid zijn de zg.vanzelfsprekendheden op te

Poren en teontzenuwen.
zondeval,de grootste ramp inde geschiedenis vande
s

heid,krijgt een symbolische betekenis:demens is

uldig door het etenvan deverboden vrucht.De
ekenis iseenvoudig: demens is schuldig aan hetgete

n vanverboden kennis

,onvruchtbare kennis,

eie ennimmer eindigende filosofische bespiegelingen
n

gaande het onbereikbare.Het verloren paradijs kan
c

et

£r worden herwonnenmet behulp vanvruchtbare kennis,
met behulp van 'theheights of nature and philosophy'

10

\

-22Debeschouwingenaangaandedeaardvan 'verboden
kennis'hebbendirecteconsequenties tenaanzienvanhet
filosofischzinvolbezigzijn.Detaakvandewetenschappenligt indeaanwendingvandewetenschappelijke
kennisteneindeziekten,hongerendorst,armoede,
geestelijkekwellingenuittebannen.Defilosoofkan
meewerkenaanhetbereikenvanditideaal,indienhijzich
bereidverklaard zichbinnendemurenvandewetenschapswereld tebezinnenopdejuistewetenschappelijkemethode.
Hetonderwijsvandefilosofiedientafgestemd tezijn
ophetherwinnenvanhetwetenschappelijkzindelijk
denken.Volgensdezeopvatting isdefilosofieeen
verzamelingdisciplines:logica,kennisleer,wetenschapsleer;disciplines,waarvanhetnutondergeschikt isaan
hetoprichtenvandewetenschappelijkevesting.Ook
binnenditkadervervultdewarefilosofieeentherapeutischetaak:hetbestuderenvandemethodenvandewetenschappen,dejuistewijzevanargumenteren,hetzoeken
naarcriteriawaardoorkennisgescheidenkanwordenvan
meningen.

Isdefilosoof instaatdezenuttigefunctieste
vervullen?Defilosoofheeftechterhetkaraktervan
eenvreemdevogel.Hetdilemma,waarvoordefilosoof
zichgesteld ziet-enerzijdshetideevanheteeuwige
karaktervandefilosofie (philosophiaperennis),anderzijdsdehistorischegebondenheidvandeconcretegedaantevandefilosofie-moetmenbezienmetbehulpvan
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mythologisch verhaal.
vogel Phoenix, zo gaat het verhaal,stortte op de ,
e

neer,werd vernietigd door het vuur,maar uit de

kwam eennieuwe vogel tevoorschijn,
ilosofie isaanvankelijk de totaliteit van alle
n

schappen,maar concretiseert zich opverschillende

en toteenbijzonderewetenschap.Hiermee sterft
Hosofie,maar uit de confrontatie met de concrete
»schap herrijst de filosofie ineennieuwe gedaante.
Eri
ls

8

telkens inde geschiedenis van de filosofie de

ln

le

g geweest zich te specialiseren op een bijzonder

d, aangepast aan de behoeften van bepaalde sociale

eenschappen. Deze aanpassing heeft telkens geleid
het ontstaan van een of ander specialistische wetena

P> waardoor de filosofie haar ware aard verloor

Ier

f ) , maar hierna ontstond een nieuwe bezinning.

Dei
io

gica,methodologie,kennisleer en wetenschapsleer

n

J m onze tijd gegroeid totmin ofmeer autonome
Sci

Plines met weinig, indien enige, filosofische

u

° d.Vandeze disciplines kanmen een ondersteunende
n
2

ctie verwachten t.a.v.het wetenschappelijk bezig

ijn.
ikheb hierboven getracht de ondergeschikte rol van
tilosofie te schetsen,de rol van eennuttig instrunt

binnen het kader van de heersende ideeën.
Marx.n e e f t zichook beziggehouden met demoraal

n

v

het nut
en zag een relatie tussen het principe
anh etnut enhet zich indie tijd ontwikkelende

-24commerciëledenken,dattyperendwasvoorde 18 eeuw.
Hetidealiserenvandeleerstellingvanhetnutvondhij
bijHelvetiusenHolbach,voorwieallehandelingenvan
individuen inhunonderlingverkeer,taalenliefdewordenafgebeeld alsrelatiesvannut,waardooraandeze
menselijkerelatieseenanderebetekeniswordttoegekend
dandeoorspronkelijkebetekenis.Dezeomvormingvertoontdeonbewusteofopzettelijkeuitdrukkingvaneen
werkelijkemaskerade:demenskanzichzelfbevoordelen
dooranderentegebruiken,bovendienishetgebruikvan
dezemenselijke relatiesvreemd aanderelatieszelf.
Hetnutsprincipeopenbaartderelatiesvanmisbruik,
uitbuiting,waarvandemateriëleuitdrukking ligtin
hetgebruikvangeld,hetkenmerkende indewaardebepalingvanallevoorwerpen,mensenenpersoonlijke
relaties.Hetnutsprincipe,aanvankelijkeenvaagidee
binnendestrijdendeenopkomendebourgeoisie isdoor
BenthamenMilluitgebreid toteenduidelijke,omvattendevisievandeheersende,ontwikkeldebourgeoisie.
Watnuttig is,ishiermeenietalleengerelateerdaan
bepaaldedoelstellingen,ookdewareaardvandehierbovengenoemdepersoonlijkeverhoudingentussenmensen
isvervormddoordeoptiekendepraktijkvanhetnut.
Hetnutsprincipe isbinnenhetsysteemvanhetcommercieeldenkengevormd toteenvanzelfsprekendheid,waarmee
deheersendebelangengroep eigenbelangenwistterechtvaardigen.

- 25°r toepassing van het principe van nut op de filosofie
de filosoof een dienstmaagd,belast met een inhoofd-a a k af

beeldendeofbeschrijvende taak.De filosoof

ter ziet de eigen taak alleen als zinvol,in tegene

H i n g tot nuttig, indien hij recht kan laten geschieden

3an 2
e

owelverbeelding als aankritiek. De filosoof pro-

ert enerzijds verbanden te leggen tussen begrippen, ander-

e s intaal geformuleerde theorieën tebecritiseren.
at
Va

moet inonze tijd enonze situatie denieuwe gestalte

n devogel Phoenix zijn?
D

ra

ditioneel filosofisch denken:het bemoeienis hebbenmet

et
Va

e filosoof moet alleenmaar trouw zijn aanhet

bewustmaken vanmensen,met dedoor hun geaccepteerde

nzelfSprekendheden,met de overtuigingen waarvan ze zelf

let

langer bewust zijn,omdat deze overtuigingen deel zijn

gewordenvan hun automatische gedragingen: t.w. die normen
6 n Waa
gaa

rdenpatronen waarop ieder zich beroept,wanneer het

t om de rechtvaardiging van zijn/haar gedragingen.

e

filosoof probeert deze vanzelfsprekendheden zichtbaar

e

maken.Maar welk nut -weer hetwoordje 'nut' -heeft

e

2e bemoeienis met debestaande vooronderstellingen?

en
ls
x

diagnose isalleen zinvol,wanneer men niet tevreden

wet eenbestaande situatie.Dediagnosen vanonze tijd
Jnpogingen om de oorzaken van ontwrichting te be-

l l e n . Hiervan bestaan sprekende voorbeelden,niet alleen
In

dewerken van Ortega yGasset

aar

enJohanHuizinga

•',

ook inhet radicaal denken over de rolvan deweten-

chapen technologie inonze eigen tijd. Iedereen iszich

- 26bewustvandeproblemeninonzemaatschappij,deoplossingenzijnechterzeeruiteenlopend.Hetbehoudenddenken
richtzichopdefoutenbinnenhetsysteem (establishment)»
diemenmetbehulpvandiebestaandemiddelenverwachtte
kunnengenezen.Hetradicaaldenkenrichtzichopde
totaleverandering,geenveranderingaandeperiferie,
maareenreconstructie,gebaseerdopeenkritischebenaderingvanhetcentrum.Denieuwegestaltevandefilosofie
ligtinhetideaalvandebewustepolitiseringvanons
denken,vanhetbewustmakenvandemensvande'ruling
14)
illusions',AnthonySkillen
.Radicaliteitbetekent
inditverband:denkengerichtopdeontwikkelingvan
mensentotvolwaardigewezens.Hiervangetuigendeveel
gehoordekreten:'bevrijding','mondigwording'en'emancipatie'.
WanneerWebereenrelatielegttussenProtestantisme
enKapitalisme ishijbezigmetfilosofischearbeid.
WanneerWebstereenverbandprobeert teleggentussenhet
ideevanhetbijbelsduizendjarigVrederijkendeideeën
vanFrancisBaconofdedoelstellingenvandeRoyalSociet)
ishijeveneensbezighetoverlappenvanbepaaldebegrippet
kadersaantegeven.WanneerMarxeenrelatieconstateert
tussendeleerstellingvannutendecommerciëlemaniervar
denken,ishijevenzeerbezigmethetontwerpenvaneen
samenhangend enbegrijpelijkbegrippensysteem.Dezeontwerpenvormenhetmateriaalvoorfilosofischebezinning.
Naastdezeproductenvandeverbeeldingzijnerechter
ookdeproductenvanfilosofischekritiek,hetproberen

- 27verbeeldingsproducten alsongeldig tebewijzen door eenvergelijking met de feitelijke werkelijkheid,
door het formulerenvan andere relaties,anderevisies.
Ue

samenhangende denkconstructies zijndaarom geen

doel
°P zich.De filosoof probeert ook anderen tot een
ce
s

s van zelfbewustzijn teverleiden.Het gaat hierom
tuk vormingswerk,waarbij men van anderen betrokkenverwacht.Dekritiek op devakwetenschappen met behulp

begrippenkaders,waarbinnen relaties zijn gelegd tussen
Jvoorbeeld technologie enmacht,wetenschap en ideologie,
filosofisch relevant,niet alleen vanwege de inhoud van
kr

itiek -de kritiek kan immers gerechtvaardigd zowel

n

zijdig of fout zijn-maar juist vanuit het feit dat

n

door deze distanciëring van het wetenschappelijk werk
verwachting koestert van de opheldering en uitbouwing

n

deexcentrische positie vandemens indewereld:
me

ns isniet alleen gedwongen handelingen teverrichten,

ardoorde fundamentele behoeften worden bevredigd. De
*

ns

isook eenwezenmet eenvisie op deze fundamentele
°eften ende zinvolheid vande handelingen zelf.Demens

ndelt enbeslist.Het isdan ook geenszins merkwaardig
mensen inogenblikken van verbijstering of verwondering
eigen omgeving beleven als eenwereld waarvan zevere

emd zijn. Dan ontstaat hoop op eenverandering zonder
e

^ eenduidelijk besef isvan de gebreken indemense-

J^esamenleving ofvan deoplossing hiervan.
-—-~j_igmGodwin,geïnspireerd door deFranse revolutie
°Pageerde alsoplossing het ideevan politieke rechtvaar-

-28vaardigheidviaeensamenlevingmet socialeeneconomische
gelijkheid:"Erzullengeenoorlogenzijn,geenmisdaden,
geenrechtsadministratie engeenregering.Ookgeenziekteü:
angst,zwaarmoedigheid ofwrevel.Iedereenzalmetonvermoeide ijverzoekennaarhetwelzijnvanallemaal"
Hijnoemdezijnleerstelling "theperfectibilityofman".
Zijnidealesamenleving,eenvormvananarchisme,isgebaseerdop 'theprogressivenatureofman,inknowledge,
invirtuouspropensitiesand insocial institutions'.Hij
beoogdeeentoestandwaarin iedereenzichtoteenbijna
volmaaktwezenkanontplooien.Angst,dood,ziekten,haat
enspanningenzijngevolgenvaneer.-maatschappij,gekenmerk'
dooruitoefeningvandemachtdoorstaatkundigeorganisatie
Dezetheorieënvormenhetmateriaalvoorfilosofische
analyseenkritiek.Deneigingbestaatechteromdergelijke
ideeënonschadelijk temaken,enerzijdsdooreenweigering
defilosofischegedachtenterdiscussietestellen,anderzijdsdoorsoortgelijke ideeëntebeschouwenalshetvliegt'
vaneenvogel ineenvacuum.Vanwegedezehoudingkunnende
filosofische ideeënalleenmaarbestaanineeneigenbeslo"
tenwereld,onafhankelijkvanenigeconcretelevenssituatieDefilosoofwordtgezienalseenrudimentairorgaan-min
ofmeeralseenblindedarm.Defilosoof indezesituatie
zoektzijn/haar troost ineennieuwebezinningopdeaard
vansamenlevingen,waarbinnenhetmogelijk isenzelfs
gerechtvaardigd blijkttezijn,bepaaldeideeënalsonzinnigteveroordelen.
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is

filosoof in onze tijd - dit is mijn overtuiging -

geroepen niet alleen de verborgen motieven binnen b e culturen bloot te leggen, maar ook om de invloed

ons wetenschappelijk doen en laten uitgedrukt in het
idee \ra
'
van rationaliteit, te meten met de maatstaf van
ijkheid. De vakwetenschappen zijn qua opzet gespecierd en eenzijdig. De wetenschapper niet. Men kan qua
object o • u
en inhoud van het onderzoek niet van de vakwetena

PPer verwachten dat hij een allesomvattend wereldconstrueert. Wat in feite wel gebeurd is, is dat
enzijdigheid ons denken omvormt tot eenzijdige denk-

r

°nen. Dit leidt tot het idee dat alle menselijke
eJ

-ingen, ook de geestelijke producten van het mensehandelen, zodanig moeten worden vertaald dat het
ftogei,••,
J K za
± zijn vaste gedragspatronen en structuren
n
derkennen. Het menselijk denken wordt op deze wijze
hertaalA •
ia
in logische en methodologische programma s, het
leven ir0 J
•
•
van de mens in een verlengstuk van fysiologische
es
s e n . De filosoof, die meedoet aan dit spel, blijft
tioneren binnen het denkraam van de vakwetenschappen,
isd
Us
d
en

een parasiet in zijn/haar totale afhankelijkheid

e vakwetenschappen. De zinvolheid van de werkzaamvan de filosoof gaat op in de mythe van het nut

"et denken, een nut beperkt tot 'cleaning the under• "The commonwealth of learning is not at this time
hout master-builders, whose mighty designs in advancing
th
sciences will leave lasting monuments to the admiration
of
Posterity: but every one must not hope to be a Boyle

- 30oraSydenham:and inanagethatproduces suchmasters,
asthegreatHuygenius,andtheincomparableMr.Newton,
withsomeothersofthatstrain;itisambitionenough
tobeemployedasanunder-labourerincleaningthe
groundalittle,andremoving someoftherubbishthat
liesinthewaytoknowledge ....",JohnLocke

'.

Hetafwijzenvandetaakvandefilosoof,geformuleerddoorLocke,isdeelvandekritischefilosofie.
Hetgevaarbestaatechterookdatdekritischefilosoof
doorzijn/haargevoelvanmachteloosheid (nutteloosheid)
zijn/haarverzetorganiseertopeenbasisvandeabsoluutheidvandeeigenfilosofischeovertuigingenenmeningen.
Ditleidtonverbiddelijk toteenverstarringvaneen
eveneenseenzijdigeblikopwatmaatschappelijkerelevantiebetekent,eenextreemuiterste,waardoordeveelzijdigheid endezinvolheidvandefilosofieinhetniet
verdwijnt.
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Jzonder aanHerman Koningsveld, Chris Boersen
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Q
l

e zinvolle fundamentele problemen vanhetmense-

Jk bestaan indeze tijd.
Aandrs.Anton Vos,beste Anton,onze gesprekken
net geloof alsbasisvandehistorische gedaante
de filosofie hebikaltijd alszeer aangenaam
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-32DamesenHerenStudenten,
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