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1 Drie elementen van het pragmatisch denken

In de laatste week voor zijn overlijden was ik bij Jan Glastra van Loon op

bezoek en zijn computer stond nog aan. Ik keek wat er op het scherm stond.

Hij was bezig te schrijven over de definitie van het begrip ‘hard’ bij Peirce, de

Amerikaanse filosoof en grondlegger van het pragmatisme. Het definiëren

van het begrip ‘hard’ lijkt eenvoudig, maar is het niet. Wat zijn de overeen-

komsten tussen de hardheid van dingen, de hardheid van het leven, de

hardheid van het afscheid nemen van het leven? We zijn in het dagelijkse

leven geneigd om ‘hardheid’ te zien als een absolute grootheid, die zich laat

afmeten. Peirce volgt echter een andere weg en Jan Glastra van Loon was,

zoals steeds, gefascineerd door de manier waarop Peirce wist door te drin-

gen tot een radicale, en een vaak radicaal andere, benadering van de gewo-

ne verschijnselen.

Peirce definieert ‘hard’ als volgt: ‘let us ask what we mean by calling a thing

hard. Evidently that it will not be scratched by many other substances. The

whole conception of this quality, as of every other, lies in its conceived

effects. There is absolutely no difference between a hard thing and a soft

thing as long as they are not brought to the test.’1

Een voorwerp is hard als het een kras op een ander voorwerp aanbrengt of

er een spoor op achterlaat, indien het in botsing komt met een ander voor-

werp en dan zelf ongedeerd blijft. Als je een steen gooit naar een stuk edel-

metaal, ketst de steen af en laat zelfs geen krasje of deukje in het edelmetaal

achter. Als je een steen gooit naar een stuk glas, dan breekt het glas.

Conclusie: metaal is harder dan steen, steen is harder dan glas.
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Zoals we met het begrip ‘hard’ omgaan, zo moeten we met alle andere

begrippen omgaan: wat gebeurt er als je iets doet met dingen? Het pragma-

tisme van C.S. Peirce en de filosofie van J.F. Glastra van Loon zijn beide te

kwalificeren als handelingstheorieën. Het handelen staat centraal en dit

geldt zowel voor het omgaan met de natuur, met de dingen als met elkaar.

In zijn artikel ‘René Descartes en Charles Peirce: twee metafysische tegen-

voeters’ wordt de fundering van kennis en inzicht in het handelen van men-

sen als volgt geformuleerd:

‘Reflectie op ons eigen handelen levert daarom een ander soort inzicht

op dan kennis omtrent de werkelijkheid om ons heen, een soort waar-

aan evidentie kan toekomen. Daar moet onmiddellijk aan worden toe-

gevoegd, dat de inzichten die we zo verkrijgen dan ook op niets anders

kunnen slaan dan ons eigen handelen. Tot dat handelen behoort ons

gebruik van taal en tekens en het met behulp daarvan ontwikkelen van

wiskunde. […] Dankzij het feit dat wij inzicht daarin hebben zijn wij in

staat ons handelen te onderwerpen aan door onszelf ontworpen voor-

beelden en regels. Het kan hierbij gaan om heel simpele dingen zoals

het maken van een cirkelbeweging met de hand, het voortbrengen van

bepaalde klanken of het geven van tekens – gedragingen die in geen

enkele relatie hoeven te staan met wat zich om ons heen afspeelt, maar

die daar natuurlijk wel mee in verband kunnen worden gebracht. Dit nu

betekent dat wij onze verkenningen van de werkelijkheid niet alleen

volgens de methode van trial and error, maar ook op een meer stelsel-

matige, door ons op grond van inzicht in onze handelingsmogelijkhe-

den ontworpen manier ter hand kunnen nemen.’2

Drie elementen van het pragmatisme komen in de omschrijving van het

begrip ‘hard’ naar voren: ten eerste denken in relaties in plaats van in abso-

lute grootheden. De hardheid van steen is af te leiden uit de relaties die

steen heeft met metalen, glas met steen enzovoort.

Dit element is een constante in de filosofie van J.F. Glastra van Loon: alle

onderwerpen die hij aan een onderzoek, filosofisch of anderszins, onder-

wierp, werden behandeld door te stellen dat er twee benaderingen zijn:

relationeel denken of denken in absolute grootheden of in essenties. Hij liet

meestal zien dat de dominante denkwijze in wetenschap en maatschappij

er nog steeds een was van essentialistisch denken. Het bevrijdende, verrui-

mende inzicht bood echter de perspectiefwisseling van het plaatsen van de

R&R 2003 / 1

42
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dingen in hun context, dat wil zeggen altijd in de context van handelende

personen, die omgaan met de hun omringende werkelijkheid, die bestaat

uit dingen, mensen en hun onderlinge relaties.

Functioneel denken wordt dit ook wel genoemd, in tegenstelling tot denken

in substanties. Vooral in de rechtsgeleerdheid, vanaf het midden van de

jaren zestig, heeft dit functionele denken bevrijdend en verruimend

gewerkt. Er is een dissertatie gewijd aan deze functionele rechtsleer van Jan

Glastra van Loon, geschreven door Frank van Ree.3

Het tweede element uit de pragmatische definitie van hard is: het denken in

handelingen en in handelingsgevolgen. Dit komt in plaats van het denken

in termen van abstracte beginselen, van tevoren beleden doelstellingen,

van abstracte waarden.

Je krijgt pas een idee wat ‘hard’ betekent, als je met de dingen omgaat. De

ervaring, mits verbonden met de rede, leert hoe de werkelijkheid in elkaar

zit. De dingen zijn niet zoals we op voorhand denken dat ze zijn. Dit laatste

komt vaak neer op ‘denken dat ze zijn zoals ze zouden moeten zijn’, op wens-

denken. De dingen zijn zoals we ze ervaren, in relatie tot elkaar en tot ons-

zelf. Denken in handelingsgevolgen – het glas breekt, de steen kan worden

gebroken door staal – is antidogmatisch: eerst de gevolgen leren kennen

voordat we over iets een oordeel uitspreken. Aan de vruchten kent men de

boom, een geliefd bijbels voorbeeld van pragmatisme, dat Peirce zelf

gebruikte, maar dat bij Glastra van Loon ook altijd aanwezig was: laten we

maar eens kijken hoe het uitpakt. Nooit ideeën, ideologieën bij voorbaat

afwijzen; zelfs religies waar je niet zelf in gelooft, zijn de moeite van een

gesprek of van een nader onderzoek waard. Met deze denkwijze schep je

geen ketters en voorkom je ongewenste en ondoordachte maatschappelijke

tegenstellingen. Dit filosofische pragmatisme is tolerant. Om misverstan-

den te voorkomen: het uitstellen van een definitief oordeel tot je de prakti-

sche handelingsgevolgen hebt leren kennen, staat niet gelijk aan ‘niet oor-

delen’, of mag men niet identificeren met ‘alles maar goed vinden’: op een

bepaald moment moet er, vanuit een situatie, wel geoordeeld worden, als

onderdeel van het handelen zelf, ook als je niet helemaal in staat bent om

alle handelingsgevolgen volledig te overzien. Oordelen is kiezen op het

juiste moment. Concrete redelijkheid4 werd dit door Peirce genoemd en ook

daarvan geeft het werk van J.F. Glastra van Loon vele voorbeelden: beoorde-

lingen van standen van zaken, van situaties, van gebeurtenissen op basis
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van de tot dusver verkregen kennis en inzichten én als onderdeel van een

welbewust gekozen en steeds groeiende manier van doen.

Het derde element van de omschrijving van ‘hard’ is de kwalitatieve induc-

tie, ook wel hypothetisch denken genoemd. Dit kan worden geïllustreerd

aan de vraag: wat zou er gebeuren als ik de steen gooi tegen het staal van

een tank? Gesteld dat ik dit en dit zou doen, wat zouden dan de concrete

handelingsgevolgen zijn? Hiermee wordt de befaamde pragmatische stelre-

gel van Peirce geïntroduceerd: ‘It appears, then, that the rule for attaining

the third grade of clearness of apprehension is as follows: Consider what

effects, that might conceivably have practical bearings, we conceive the

object of our conceptions to have. Then our conception of these effects is the

whole of our conception of the object.’5

Of in mijn eigen vertaling: ‘ga na welke effecten wij ons voostellen bij het

object van ons begrip, en met name die effecten die in onze voorstelling

praktische handelingen tot gevolg kunnen hebben. Welnu, onze voorstel-

ling van deze effecten is ons totale begrip van een object.’6

De betekenis van een begrip bestaat dus uit alle handelingsgevolgen die we

in ons voorstellingsvermogen van dat begrip kunnen nagaan. Het is een

methodische stelregel, die de mogelijkheid biedt voor het benutten van onze

creatieve vermogens en die de imaginatio of verbeeldingskracht aan het

werk zet, door telkens en stelselmatig vooruit te lopen – nog steeds begrips-

matig – op de gevolgen van bepaalde handelingen. Voor Glastra van Loon

speelt de pragmatische stelregel een cruciale rol in het wetenschappelijk

onderzoek, doordat wetenschappelijke uitspraken door deze regel altijd een

voorwaardelijke en voorlopige geldigheid krijgen:

‘De voornaamste methodologische regel die zich manifesteert als wij de

keten van activiteiten in zijn geheel overzien, houdt in dat de geldigheid

van de algemene stellingen die aan het begin van de reeks worden

geformuleerd, afhangt van de uitkomsten die aan het eind van de reeks

worden verkregen. Aan deze pragmatische stelregel zijn belangrijke

consequenties verbonden.’7

Wetenschappelijke uitspraken zijn geen categorische uitspraken, die bewe-

ren dat iets het geval is, maar voorwaardelijke uitspraken, die zeggen wat

het geval zal zijn, indien bepaalde voorwaarden worden vervuld. ‘Het vol-
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gens de pragmatische stelregel lezen van een categorische uitspraak als

“Steen is hard” als een voorwaardelijke houdt dus niet in dat men haar para-

fraseert tot “Als iets van steen is, is het hard”.’8 Deze deductieve omzetting

voegt niets toe aan onze kennis. De hypothetische inductie doet dit wel:

‘Om aan de pragmatische stelregel te voldoen moet men de praktische

consequenties nagaan van het voor waar houden van een stelling. Heeft

men die consequenties onder woorden gebracht – bijvoorbeeld als: stenen

zullen andere dingen krassen maar niet door hen gekrast worden – dan

weet men wat men kan doen om na te gaan of de stelling klopt of niet.

Bovendien heeft men dan aanwijzingen voor manieren waarop de experi-

menten kunnen worden gevarieerd (bijvoorbeeld door onderscheid te

maken tussen verschillende manieren van krassen, soorten voorwerpen,

waarmee wordt gekrast, afmetingen en vormen van krassen enz.). Langs

deze weg kan men dan komen tot het formuleren van verschillende, nader

gepreciseerde, maar ook met elkaar samenhangende hypothesen.’9

Het pragmatisme is hiermee geen platvloers empirisme, kijken wat iets

oplevert. Integendeel, menselijk handelen is altijd een door de rede geleid

handelen, en dan met name door in onze geest na te gaan wat de redelijker-

wijs te verwachten gevolgen zijn van onze voorgenomen of te verrichten

handelingen. Peirce maakt onderscheid tussen action en conduct: tussen

zomaar iets doen (behavior, action) en bewust en gewild iets doen in relatie

tot een bepaald handelingspatroon (conduct). Hypothetisch denken is in de

wetenschap en in het laboratorium heel gewoon, in het dagelijkse leven

doen we het ook heel vaak, al zijn we ons dat niet zo goed bewust. Het blijft

echter een hele opgave om consequent te willen blijven denken in alle

mogelijke handelingsgevolgen. Het zou tot verlamming kunnen leiden,

maar alweer schiet de existentiële noodzaak ons te hulp. Pragmatisme is

existentialisme, maar niet als een pleidooi voor een blinde keuze, maar als

de overdachte keuze van een levensweg, een bewust patroon van handelen.

Kortom, de drie elementen: denken in relaties, denken in handelingsgevol-

gen en denken in hypothetische situaties en hypothetische handelingsge-

volgen vormen de kern van het pragmatisme en ik meen dat deze drie ele-

menten ruimschoots terug te vinden zijn in de filosofie van Glastra van

Loon. Is Glastra van Loon nu altijd al pragmatist geweest? Daar zou ik voor-

zichtig antwoord op willen geven. Immers, andere invloeden waren even-

eens sterk aanwezig, zo niet sterker, met name de filosofische antropologie
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van Plessner, maar ook de Angelsaksische analytische filosofie heeft een

krachtige invloed uitgeoefend op zijn denken.

Ik zou twee fasen willen onderscheiden: in de eerste is de invloed van de

betekenistheorie van Peirce duidelijk bespeurbaar in het proefschrift Norm

en Handeling en in de tweede fase vindt men vooral de kritiek van Peirce op

Descartes terug in de latere artikelen van Glastra van Loon, waarin hij zich

heel direct en duidelijk opnieuw met Peirce is gaan bezighouden. Met name

ontstaan in deze fase de artikelen ‘De vergissing van Descartes’ in 1984 en

zijn bijdrage in het speciaalnummer van Wijsgerig Perspectief in 1986.10

2 De periode van Norm en Handeling

Eerst het proefschrift. In het voorwoord introduceert Langemeyer deze stu-

die als proeve van analytische, zelfs neo-positivistische filosofie. Dat eerste

klopt, dat laatste moet een vergissing zijn. In de beginfase was Van Loon een

analyticus, die op Angelsaksische wijze begrippen ontleedde: wat zijn regels

en wat zijn bevelen?11 Wat is een rechtsregel?12 Wat onderscheidt handelin-

gen van bewegingen en van andere niet-handelingen, zoals een automati-

sche kniereflex?

In zijn proefschrift Norm en Handeling (1956) levert Glastra van Loon kritiek

op het kantiaanse kennisideaal door te wijzen op de pragmatische grond-

slag van onze kennis. Peirce komt in het proefschrift slechts naar voren

waar het zijn tekenleer betreft. Hij ontleent aan Peirce het belang van de

symbolische functie van handelingen en tekens:

‘de symbolische functie van een schaakstuk bijv. wordt bepaald door de

uitvoering van bepaalde handelingsprojecten met zo’n stuk als demon-

stratie van de wijze, waarop met dit stuk als schaakstuk van een bepaal-

de soort gehandeld mag worden. Met de qualificatie “als schaakstuk”

treedt nog een belangrijk aspect van de symbool-functie naar voren, nl.

het feit, dat deze altijd een bepaaldheid van handelingen in hun onder-

ling verband, d.w.z. als onderdelen van een meer omvattend project, met

zich mee brengt.’13
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We kunnen de dingen om ons heen slechts kennen in hun ‘als’-karakter.

Nooit onmiddellijk, maar altijd via symbolen en tekenen. Het Ding an Sich

van Kant is onkenbaar, en wat principieel onkenbaar is, is, volgens Peirce,

een on-ding, waarmee verder geen rekening kan worden gehouden. Glastra

van Loon volgt Peirce hierin en past het toe op de onderwerpen van de soci-

ale wetenschappen. Het wezen van iets, het wezen van het recht, of het

wezen van de menselijke natuur, kunnen we niet kennen, omdat het onbe-

paald is.14 Het moet blijken in de praktijk van het handelen. Slechts uit het

handelen van mensen kunnen we normen afleiden.

Dit is specifiek van belang voor de sociale wetenschappen. Handelingen

zijn geen bewegingen. De centrale vraag in het proefschrift is de verhou-

ding tussen de natuurwetenschappen en de mens- en cultuurwetenschap-

pen. Het antwoord dat Glastra van Loon geeft op deze aloude vraag luidt:

niet de methode als zodanig, maar het object van de menswetenschappen is

verschillend van het object van de natuurwetenschappen. Menselijk han-

delen valt nimmer samen met zijn bewegingen, met de tijd-ruimte-as van

de natuur. Menselijk handelen is – door tekens en symbolen – betekenis-

gerelateerd handelen.

De oude vraag naar de methode in de sociale wetenschappen is nog steeds

niet beslecht: steeds wil men, met de standaard wetenschappelijke metho-

de, ook het menselijk handelen reduceren tot onafhankelijke variabelen die

los staan van de relaties die mensen onderhouden met de omgeving, met

elkaar, met zichzelf. Laat ik een voorbeeld geven: wat is het verschil tussen

het doodgaan van iemand aan een voedselvergiftiging of door de voltrek-

king van de doodstraf? De voedselvergiftiging en de gevolgen daarvan kun-

nen worden geanalyseerd als een medisch-fysisch proces, onderworpen

aan wetmatigheden en onderwerp van de biomedische wetenschappen.

Het voltrekken van een doodstraf, in Amerika bijvoorbeeld, kan niet ver-

klaard worden op een objectivistische, natuurwetenschappelijke manier –

hooguit het fysische proces van de stroomstoot waar het lichaam niet tegen

kan. Regels van het rechtssysteem, de interpretaties van handelen in relatie

tot dit systeem, de concrete toepassing van de regels in besluiten van rech-

ters, leiden tot de strafvoltrekking. Op deze wijze komen normen en hande-

lingen, regels en verantwoordelijkheid in hun onderlinge betrekkingen

naar voren. Hierin ligt de fundering van de sociale wetenschappen. Veel

beoefenaren van de sociale wetenschappen willen echter dit fundamentele

standpunt niet delen, gevangen als ze zijn in een neo-positivistisch, cartesi-

aans, mens- en wereldbeeld.
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Nog vrij kort geleden, in 1998, kwam Glastra van Loon in een lezing voor de

beroepsvereniging van ingenieurs nog eens terug op deze oude methode-

kwestie. Over de verhouding tussen natuurwetenschappen en mensweten-

schappen schreef hij:

‘In de mate waarin zij naar opzet en doelstelling verschillen, zullen zij

verschillende methodes moeten ontwikkelen voor het controleren en

corrigeren van hun effecten. De verschillen tussen die methodes zijn

echter niet absoluut, maar gradueel. Een tweede opmerking betreft de

verhouding tussen de natuur- en menswetenschappen. Veel van de mis-

verstanden over de relatie tussen wetenschap en besluitvorming komen

voort uit de misvatting dat de natuurwetenschappen het paradigma

zijn van wetenschap en dat de menswetenschappen in hun ontwikke-

ling bij die van de natuurwetenschappen achter lopen, maar deze moe-

ten navolgen om zo dezelfde graad van objectiviteit en zekerheid te ver-

werven.’15

3 De kritiek op Descartes

Peirce had zijn filosofie ontwikkeld in een directe discussie met Kant, die hij

zeer bewonderde. Zijn begrip pragmatisme verwijst zowel naar Kant als naar

het Griekse begrip ‘pragma’. Glastra van Loon deelde in Norm en Handeling

deze confrontatie met Kant. Er kwam echter nog een tweede overeenkomst

tussen Peirce en Glastra van Loon: de confrontatie met Descartes.

In de tweede periode, ongeveer vanaf 1984/86, komt het pragmatisme bij

Glastra van Loon explicieter naar voren. Hij wordt in deze periode ook lid

van het Peirce-genootschap en heeft daar vele bijeenkomsten met lezingen

en informele discussiebijdragen opgeluisterd. De kritiek op Descartes, door

Peirce reeds verwoord in zijn artikelenreeks uit 1868,16 en slechts sluime-

rend aanwezig in Glastra van Loons dissertatie, wordt nu sterker benadrukt

en zelfs uitvergroot tot de botsing tussen twee principieel van elkaar ver-

schillende denkwijzen, die tot geheel tegengestelde handelingspraktijken

leiden. ‘Ik zou geen tweede denker van onze tijd weten die de tekortkomin-

gen van het cartesiaanse rationalisme zo grondig heeft doorzien en hen
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15 J.F. Glastra van Loon, Wetenschap en techniek in historisch perspectief, in: Glastra van Loon,

De Platoonse Cirkel, p. 160.

16 C.S. Peirce, Questions concerning certain faculties claimed for man, Journal of Speculative

Philosophy, Vol. 2, 1868, p. 103-114 (Collected Papers, 5.213 – 5.263) en C.S. Peirce, Some conse-

quences of four incapacities, Journal of Speculative Philosophy, Vol. 2, 1868, p. 140-157

(Collected Papers, 5.264 – 5.317); Nederlandse vertaling hiervan in: Peirce, Semiotiek,

Pragmatisme en Filosofie, door Kees Schuyt, p. 5-23 respectievelijk p. 24-54.

This article from Netherlands Journal of Legal Philosophy is published by Eleven international publishing and made available to anonieme bezoeker



bovendien op een zo fundamentele manier heeft opgeheven als de filosoof

uit de Nieuwe Wereld’, schrijft Glastra van Loon in zijn reeds gememoreerde

artikel ‘René Descartes en Charles Peirce: metafysische tegenvoeters’. Hij zet

daarin de verschillen tussen de twee kentheorieën kernachtig uiteen:

‘Een van de belangrijkste kenmerken van Descartes’ filosofie is, dat zij wil

uitgaan van volstrekt zekere, absoluut ware kennis om zich van daaruit

over de hele werkelijkheid uit te breiden. Dit streven berust op een voor-

stelling van kennis als een schouwen, deels letterlijk opgevat als zien met

de ogen, deels metafysisch als zien met een geestesoog. Dat zien mag niet

vaag en troebel, het moet scherp en helder (evident) zijn om betrouwbaar

te zijn. […] Welnu, een van de belangrijkste punten van verschil tussen

Descartes en Peirce is, dat Peirce zekerheid niet aan het begin van het pro-

ces van wetenschapsbeoefening zoekt, maar aan het eind daarvan. Terwijl

voor Descartes het uitgangspunt van onze kennis volstrekt zeker moet zijn

opdat wij verder nog iets met zekerheid kunnen weten, is het voor Peirce

zo, dat wij altijd van onzekere veronderstellingen moeten vertrekken,

maar gaandeweg, door onze ervaringen volgens een wetenschappelijke

methode te verwerken, steeds meer zekerheid kunnen verwerven.’17

Aan deze verschillende kennisopvattingen ligt uiteraard een andere opvat-

ting over de relatie kennend subject en gekend object ten grondslag en uit-

eindelijk een andere opvatting over de verhouding lichaam en geest:

‘Zijn [dat wil zeggen Peirce’s] insisteren op het conditionele en inferentië-

le karakter van onze kennis hangt nauw samen met het feit, dat onze ken-

nis voor Peirce niet, zoals in het dualistische wereldbeeld van Descartes,

een weergave is van iets buiten ons bewustzijn in ons bewustzijn. Voor

Peirce maken integendeel kennis en het proces van kennisverwerving net

zozeer, zij het niet per se op dezelfde manier, deel uit van de werkelijkheid

die door ons wordt gekend als bijvoorbeeld onze zintuigen en lichaamsde-

len en de dingen die wij waarnemen en waarmee wij lichamelijk omgaan.

In de visie van Peirce is het kenproces dus niet een of ander esoterisch

gebeuren buiten ruimte en tijd, maar een proces dat zich afspeelt in de

werkelijkheid, waarvan wij voorstellingen hebben en waarover wij meer

zekerheid willen verkrijgen. Het is daarom ook niet door er van buitenaf

iets (bijvoorbeeld een afbeelding) aan te ontlenen of ontnemen, dat wij de

werkelijkheid beter leren kennen, maar door er iets (namelijk onze eigen

activiteiten) aan toe te voegen.’18
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17 Glastra van Loon, René Descartes en Charles Peirce: metafysische tegenvoeters, p. 52-53.

18 Glastra van Loon, René Descartes en Charles Peirce: metafysische tegenvoeters, p. 55.
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Glastra van Loon vond dus in Peirce een goede bondgenoot om het cartesi-

aanse dualisme te bekritiseren, dat naar zijn mening een sterke, maar nega-

tieve invloed had uitgeoefend op de westerse wetenschapsbeoefening en

maatschappij-inrichting. Deze kritiek breidt zich bij Glastra van Loon zelfs

uit tot de grondslagen van de dominante westerse denkwijze, zoals die tot

uitdrukking komt in sociale instituties: scheiding van hoofd- en handar-

beid, verwaarlozing van het lichamelijke van de mens.19

De kritiek op het cartesiaanse dualisme spoorde goed zowel met de eerdere

filosofische antropologie van Plessner als met de kenniskritiek van de late-

re Wittgenstein. Het pragmatisme van Peirce kan immers ook gezien wor-

den als een vroege voorloper van het postmoderne anti-foundationalisme,

waarin praktijken en levensvormen centraal staan.

Het pragmatisme van Peirce gaat, naar de letter, terug op het Griekse begrip

‘pragma’, dat ‘iets geregeld doen’ betekent, of ook wel ‘een beroep uitoefe-

nen’. Als Socrates naar zijn beroep werd gevraagd, vroeg men naar zijn prag-

ma. Vroedvrouw van kennis, zei hij dan, verwijzend naar wat iemand gere-

geld doet. Praxis is het geregelde doen van het pragma.

Geregeld is in deze context echter dubbelzinnig: het verwijst naar regel-

maat: ‘zo zijn onze manieren’, zo zijn onze gewoonten. Het verwijst natuur-

lijk ook naar de regels die ten grondslag liggen aan onze gewone, regelmati-

ge handelingen. Dat willen zeggen het gaat om regels, normen én om de uit

deze regels voortkomende praktijken en gewoonten. Meaning is use en

meaning is following a rule zou Wittgenstein zeggen. Recht en gewoonte

zou een jurist zeggen. (Tussen haakjes: een van de interessante dingen hier-

bij is echter dat in het moderne recht de verbinding tussen regels en

gewoonten, habits, of gewoontevorming, volledig is losgeraakt, zoals ook de

moderne samenleving als geheel bijna niet meer weet wat gewoonten zijn.)

Pragmatisme is in de filosofie van Peirce dus de benadrukking van de op

regels en normen gebaseerde handelingspatronen en praktijken. Filosofie

moet deze praktijk verhelderen en verbeteren.

4 Pragmatisme en politiek

Dat brengt me naar het laatste onderdeel van mijn bijdrage: hoe verhoudt

het pragmatisme van Glastra van Loon zich tot de praktische politiek?

Tegelijk is deze vraag gericht op de alledaagse betekenis van het begrip

pragmatisme. Het begrip ‘pragmatisme’ heeft immers twee betekenissen,

een filosofische en een alledaagse (en in de filosofie heeft het pragmatisme

ook net zo veel invullingen gekregen als er pragmatisten zijn).
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19 Zie bijvoorbeeld enkele opstellen in De Platoonse Cirkel, zoals Zoekers en Strevers. De ideolo-

gie van de Verlichting (p. 118-135), Doelloos, redeloos geweld. Hoe onze cultuur haar grondslag

aantast (p. 142-147) en Twee manieren van weten (p. 162-168).
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In het gewone spraakgebruik, vooral ook in de politiek, wordt ‘pragmatisch’

gelijk gesteld met ‘praktisch’, soms met ‘opportunistisch’, ‘flexibel’, gericht

op resultaat. Daar is wel enige reden voor, omdat de bekende definitie van

waarheid van William James hierin doorklinkt, die bovendien algemeen

ingeburgerd is geraakt. James zei: iets is waar als het werkt (voor iemand

persoonlijk vooral). Hier komt een eenzijdige, op tastbaar resultaat gerichte

benadering van de pragmatische waarheidsopvatting naar voren.20 Peirce

had echter gezegd: als iets waar is, dan zal die waarheid doorwerken in het

handelingspatroon (let op: hypothetisch geformuleerd en handelingsge-

richt). Dit is eerder idealistisch dan strikt utilistisch gericht. Peirce was

hevig teleurgesteld in de smalle, en naar zijn mening volkomen verkeerde,

toepassing van zijn pragmatische filosofie door zijn vriend William James.

Het is belangrijk op dit verschil in waarheidsopvatting te wijzen, omdat ik

hiermee Glastra van Loons politieke opvattingen kan verbinden met het

filosofisch pragmatisme, niet met het alledaagse en verwaterde pragma-

tisme. Van Loon was bij uitstek anti-utilistisch en hij werd dat meer en meer

naarmate hij ouder werd en een sterke invloed onderging van Peirce’s anti-

cartesianisme.

Hoe verhouden politiek en pragmatisme zich nu tot elkaar in het denken en

doen van J.F. Glastra van Loon? Is er een verwantschap te bespeuren tussen

de politieke opvattingen van D66, de partij waarvan Van Loon vanaf de

oprichting deel uitmaakte en waarvoor hij politieke ambten heeft bekleed,

en het filosofisch pragmatisme? De overeenkomst zou bijvoorbeeld gezocht

kunnen worden in het verwerpen van beginselen, van essenties, van tevo-

ren bepaalde dogma’s. D66 heeft nooit een beginselprogramma willen heb-

ben. De geest van het politiek pragmatisme van D66 en het filosofisch prag-

matisme is dezelfde, namelijk toetsing op basis van praktische gevolgen.

Maar het filosofisch pragmatisme wordt juist niet gekenmerkt door gemak-

zuchtig, flexibele, resultaatsoverwegingen. Niet het gewin, maar de rede en

redelijkheid staan voorop – misschien is er daarom ook zo weinig electoraal

succes voor de partij van het redelijk alternatief. Hoe kan ik laten zien dat

Glastra van Loon zijn pragmatische filosofie trouw gebleven is, ook in de

politieke praktijk?

Ten eerste zou ik erop willen wijzen dat zijn deelname in de politieke prak-

tijk zijn filosofische opvattingen heeft verrijkt; anders zou hij – naar eigen

zeggen – een volslagen esoterische analytisch filosoof geworden zijn.
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20 Voor een uitgebreide, substantiële kritiek op de waarheidsopvatting van James zie: Ellen K.

Suckiel, The Pragmatic Philosophy of William James, Indiana 1982 en voor een even subtiele

verdediging van James zie H. Cormier, The Truth is What Works. William James, Pragmatism

and the Seed of Death, Boulder/New York 2001.

This article from Netherlands Journal of Legal Philosophy is published by Eleven international publishing and made available to anonieme bezoeker



Ten tweede was zijn denken én zijn politieke praktijk probleemgericht: vaak

kiezen en delen.21 Het ging bij hem in de politiek vooral om de oplossing van

praktische problemen, niet om dogmatische of principiële stellingnamen.

Ten derde werden deze problemen steevast geanalyseerd in termen van

relaties en handelingsgevolgen. Steeds probeerde hij het systeem in kaart te

brengen, de verschillende benaderingen van dit systeem én liet hij zien dat

het probleem er héél anders uit ging zien, als men er anders over ging den-

ken.22

Ik zou twee concrete voorbeelden willen geven, waarin zijn ‘pragmatische’

aanpak van praktische politieke en maatschappelijke vraagstukken duide-

lijk naar voren is gekomen: bij de drugbestrijding en bij zijn analyse van de

positie van het wetenschappelijk onderwijs.

Hij stond ten opzichte van de drugproblematiek bij uitstek een pragmati-

sche aanpak voor, in de filosofische zin welteverstaan. Hij constateerde –

met anderen – dat de gevolgen van strafbaarstelling van het gebruik van en

de handel in soft drugs negatief waren. Hij stelde vervolgens vast dat deze

gevolgen systematisch waren, dat wil zeggen voortvloeiden uit het systeem

zelf. Het oppakken van dealers en handelaren in drugs leidt niet tot ver-

mindering van die handel, slechts tot vervanging van de opgepakte hande-

laren door nieuwe, vaak jongere en gewelddadigere, sleutelfiguren. Hij con-

cludeerde daaruit dat het proces van opsporing en berechting slechts

gevolgen lieten zien die uitmondden in een zichzelf versterkend proces, een

vicieuze cirkel: hoe meer we bestrijden, hoe sterker de negatieve gevolgen

zich voordoen. Glastra van Loon werd een voorstander van legalisering van

drugs, puur op basis van een analyse van de gevolgen, niet om dogmatische

of ideologische redenen.

Het tweede voorbeeld is zijn analyse van het onderwijssysteem dat door de

utilistische versmalling van het doel van onderwijs zichzelf ging ondermij-

nen. Twee manieren van weten noemde hij dit.23 Denken in relaties geeft

een totaal ander mensbeeld in opvoeding en onderwijs dan denken in ter-

men van resultaat; de gevolgen van het resultaatdenken in opvoeding en

onderwijs zijn heilloos. Dit lijkt op een paradox van het pragmatische den-

ken, dat immers ook de nadruk legt op handelingsgevolgen. Is resultaatsge-

richtheid dan niet een vorm van gericht zijn op handelingsgevolgen? Er
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21 Zie zijn vroege pleidooi voor staatsrechtelijke hervorming: Kiezen of delen, NJB 1964, nr. 43 en

44/45, p. 1133-1143 en 1161-1167.

22 Een goed voorbeeld hiervan geeft zijn boek Kanalen graven, waarin hij zijn ervaringen met de

bureaucratie heeft beschreven bij het oplossen van problemen in de kinderbescherming, de

reclassering en het gevangeniswezen. Zie: J.F. Glastra van Loon, Kanalen graven, Baarn 1976.

23 J.F. Glastra van Loon, Twee manieren van weten, in: Glastra van Loon, De Platoonse Cirkel,

p. 162-168.
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blijft echter in zijn analyse een groot en vooral praktisch verschil tussen

resultaatdenken en gevolgdenken. Dat verschil wordt op typisch pragmati-

sche manier gevonden: de handelingspatronen vanuit de twee verschillen-

de benaderingswijzen, het utilistische resultaatdenken in opvoeding en

onderwijs enerzijds en het op de menselijke relaties gerichte humanistische

vormingsideaal anderzijds, de praktische gevolgen van deze twee verschil-

lende mensbeelden, gaan enorm van elkaar verschillen. De kortste, op

direct resultaat gerichte weg blijkt vaak niet het gewenste doel te bereiken:

‘Het lijkt mij dat de ontnationalisering van de vorming van professio-

nals en de mondialisering van reeksen van problemen in onze tijd een

krachtig motief zou moeten zijn voor de universiteiten om zich expliciet

te richten op de vorming van mensen die, zonder hun eigen cultuur te

grabbel te gooien, open staan voor de eisen en problemen van een

wereld, waarin verschillende culturen met soms onverenigbare normen

en waarden met elkaar moeten samenleven en samenwerken. Dit is een

terrein waarop het bewandelen van de kortste weg lang niet altijd de

bestemming naderbij brengt.’24

5 Conclusie

Naarmate het pragmatisme van J.F. Glastra van Loon duidelijker onderdeel

werd van zijn algemene antropologie, ingebed in Plessners filosofie, werd

zijn analyse van maatschappelijke en politieke situaties radicaler en tege-

lijk humanistischer, meer op de concrete mensen gericht. De invloed van het

proefschrift en de functionele rechtsleer mag groot zijn geweest, zelf vind ik

de omslag naar een radicalere pragmatische analyse van moderne institu-

ties perspectiefrijker. Functioneel denkt tegenwoordig bijna iedereen, maar

helaas wordt hierbij het functionele vaak snel versmald tot succes. Denken

in relaties, denken in handelingen en hun hypothetische gevolgen is nooit af.

Het leidt immers tot voortgaande gesprekken en tot verder groeiende en

bloeiende handelingspraktijken. Jan Glastra van Loons denken was nog

niet voltooid. Voor hem zelf niet, voor ons niet. Zijn leven wel. Om deze

reden wil ik hem graag met deze bijdrage eren en gedenken.
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24 Glastra van Loon, Twee manieren van weten, p. 168.
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Summary

Philosophical pragmatism as founded by the American philosopher C.S.

Peirce, has had a strong influence in the life and work of Jan F. Glastra van

Loon. In two decisive moments in his career this influence can be observed.

First in his seminal Ph.D. study Norm en Handeling (Norm and Action), in

which Peirce’s theory of signs and symbols has been used to analyse human

conduct. Human action as conduct is always embedded in symbolic mea-

nings and in meanings systems such as the law.

In a second period the contrasting theories of knowledge of R. Descartes and

C.S. Peirce, two great metaphysical counterparts in the history of philo-

sophy, are often used and analysed in the writings of Glastra van Loon. The

so-called pragmatic maxim is demonstrated as a means of determining the

meaning of concepts, such as ‘hard’. From this three characteristics of 

genuine pragmatic thinking can be traced: use of the logic of relations, think-

ing as action and qualitative induction. These three also have been the main-

spring of Glastra van Loon’s pragmatic thinking, both in theory and in his

applications in law and politics.
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