
Kunstige filosofie

Jaap Hage*

In oorlog en liefde is alles geoorloofd. Pauline Westerman en ik zijn niet in
oorlog en het feit dat ze een stroman aanvalt in plaats van wat ik heb
betoogd, moet te wijten zijn aan haar liefde voor de rechtsfilosofie, voor de
kunst en voor de rechtsfilosofie als kunstvorm. Zo heb ik niet geschreven dat
filosofie gebaseerd moet zijn op een breed gedragen consensus over metho-
den (integendeel zelfs) en heb ik ook niet betoogd of voorondersteld dat filo-
sofie naar wetenschappelijkheid streeft of hoort te streven. Wat ik heb
geschreven is dat er een vorm van filosofie is die lijkt op wetenschap in de
zin dat die gericht is op kennisverwerving door reflectie en dat die vorm van
filosofie mij sterk aanspreekt, omdat die kan leiden tot coöperatieve kennis-
verwerving. Ik zou nog wel even door kunnen gaan met aangeven waar
Westerman mij niet helemaal interpreteert overeenkomstig mijn bedoelin-
gen, maar ik laat het graag aan de lezer over om na te gaan of de kritiek van
Westerman inderdaad mijn betoog raakt. Zelf voel ik me in ieder geval niet
erg aangesproken door de door Westerman geformuleerde kritiek.
Overigens wil ik wel benadrukken dat ik het op prijs stel dat ze kritiek for-
muleerde, want door kritiek, en zo ook door de hare, wordt wetenschappe-
lijke vooruitgang mogelijk. Daarom ook wil ik van deze repliek graag
gebruikmaken om aan te geven wat mij aanspreekt in de bijdrage van
Westerman en zal ik proberen dat in te passen in het beeld van reflectieve
rechtsfilosofie dat ik in mijn oorspronkelijke stukje heb geprobeerd te schet-
sen. De passage van Westerman die ik het sterkst vind, is de volgende:

‘De kracht van filosofie is nu juist dat het – op een volstrekt eigen manier –
een visie geeft op bepaalde problemen, dat het die problemen kan her-
definiëren en kan reconstrueren zodat het ándere, interessantere proble-
men worden. Een pasfoto van Mona Lisa, hoe accuraat ook, had mis-

R&R 2007 / 2

64

* Hoogleraar algemene rechtsleer Universiteit Maastricht, jaap.hage@metajur.unimaas.nl, re-

dacteur R&R.

073146_Opmaak_R&R_2_2007  13-09-2007  14:31  Pagina 64

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



R&R 2007 / 2

65

schien alleen een onbenullig meisje laten zien. Het is de visie van de
schilder of de getalenteerde fotograaf die een andere, mooiere of interes-
santere werkelijkheid schept en zo kan ook de goede filosoof erin slagen
een werkelijkheid te vormen die breekt met de alledaagse perceptie
ervan. Hele goede filosofen slagen er zelfs in je hele leven op die manier
te veranderen.’

Ik ben het niet met Westerman eens dat dit nu juist de kracht van de filoso-
fie is. Een goed schilder, romanschrijver of filmmaker – denk voor een
hedendaags voorbeeld aan Al Gore met An inconvenient truth – kan dit ook
en voor veel mensen waarschijnlijk zelfs beter. Maar het gaat wel om een
potentieel belangrijke bijdrage van de filosofie aan kennisverwerving en
daar is het me, Westerman ten spijt, nog steeds om begonnen.
Om aan te geven waarom ik dit zo belangrijk vind, zal ik eerst wat dieper
ingaan op kennisverwerving door middel van zintuiglijke waarneming.
Door middel van onze zintuigen krijgen we een beeld van de werkelijkheid,
althans zo interpreteren we de gewaarwordingen die onze zintuigen ons
leveren. Het is jammer genoeg niet goed mogelijk om de gewaarwordingen
te vergelijken met de echte werkelijkheid, want daartoe zouden we nieuwe
waarnemingen moeten verrichten die leiden tot nieuwe gewaarwordingen.
Wat we dan vergelijken, zijn de oude gewaarwordingen met de nieuwe. Dat
doen we voortdurend en dat is een aspect van de reflectie waar ik eerder
over schreef. Eigenlijk is het nog ingewikkelder, want voordat de invoer van
onze zintuigen is omgezet in gewaarwordingen hebben er al heel wat onbe-
wuste bewerkingen plaatsgevonden en de aard van die bewerkingen is
mede afhankelijk van wat we reeds meenden te weten. De bewuste reflectie,
waarbij we het netwerk van opvattingen consistent proberen te maken, is
slechts een deel van de bewerkingen die op onze opvattingen en de onbe-
wuste voorlopers daarvan worden uitgevoerd. De toestand van het totale
netwerk van onze opvattingen is op elk moment de resultante van invoer
van ‘buiten’ – waarbij ik heel nadrukkelijk in het midden wil laten of dit een
adequate representatie van de objectieve buitenwereld is en zelfs of er zo’n
objectieve buitenwereld is – en de bewuste en onbewuste bewerkingen op
de opvattingen die, mede ten gevolge (let op de causale terminologie) van
deze input aanwezig zijn.
In mijn oorspronkelijke bijdrage heb ik betoogd dat ik een rol zag voor filoso-
fie als deel van de bewuste reflectie waarbij getracht wordt het geheel van
opvattingen consistent te maken. Bovendien heb ik ervoor gepleit dat de
reflectie niet tot de opvattingen van één persoon beperkt zou blijven, maar
dat deze door daarop gerichte communicatie zou profiteren van de opvattin-
gen van meer mensen. Daarbij heb ik over het hoofd gezien – en het is de ver-
dienste van Westerman dat ze mijn ogen hiervoor heeft geopend – dat filo-
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sofie ook een functie kan hebben die analoog is aan die van zintuiglijke
waarneming, namelijk die van enkel causale beïnvloeding van het netwerk
van opvattingen. Ik schrijf ‘enkel causale beïnvloeding’, omdat ik denk dat
ook bij reflectie sprake is van causale beïnvloeding, Maar in dat geval is er
ook een logisch aspect aan de aanpassing van het netwerk van opvattingen.
Zo’n logisch aspect ontbreekt bij zintuiglijke waarneming en kan onbelang-
rijk zijn bij beïnvloeding van het netwerk door middel van woorden, zelfs als
die woorden de strekking hebben te argumenteren. Zo laat het verschijnsel
van drogredenen zien dat niet-dwingende argumentatie, juist ook omdat
het een vorm van argumentatie is, invloed kan hebben op de opvattingen
die mensen erop na houden. (Let op: ik heb niet gezegd en wil ook niet
gesuggereerd hebben dat filosofie als kunstvorm, de ‘kunstige filosofie’,
bestaat uit drogredenen.)
Nu denk ik – en ik vermoed dat Westerman met de geciteerde passage dit tot
uitdrukking wilde brengen – dat goede kunst in staat is het netwerk van
opvattingen te veranderen, zonder dat deze verandering zoals bij reflectie
gebaseerd is op logische relaties met andere delen van het netwerk. Net als
bij zintuiglijke waarneming kan er ten gevolge van een filosofische theorie
opeens een nieuwe kijk op de werkelijkheid ontstaan en die nieuwe kijk kan
bij nader inzien, dat wil zeggen na reflectie, beter blijken te zijn dan de oor-
spronkelijke visie. Dat is dan een waardevolle aanpassing van het netwerk
van opvattingen, die niet het uitvloeisel is van reflectie. Maar er is wel reflec-
tie achteraf nodig, om in te zien dat de nieuwe versie van het netwerk beter
is dan de oude.
Voor wie dit allemaal wat vaag is, kan de parallel met het klassieke onder-
scheid tussen heuristiek en legitimatie misschien verhelderend werken. Bij
heuristiek gaat het om het proces dat leidt tot een opvatting of oordeel. Dit
proces kan systematisch of methodisch hebben plaatsgevonden of juist
helemaal niet, maar dat doet er eigenlijk niet toe. Wat voor de juistheid van
de resulterende opvatting van belang is, is of de aldus gevormde opvatting
de toets der kritiek kan doorstaan. Die toets vindt plaats bij de legitimatie,
een test of de opvatting houdbaar is in het licht van de vigerende criteria,
waarbij consistentie met de overige opvattingen het minimale criterium is.
De rol van de kunst, inclusief de kunstige filosofie, kan zijn om bij te dragen
tot nieuwe opvattingen. De rol van de wetenschap, of – als er geen gevestig-
de methode is – de reflectieve filosofie, ligt in de legitimatie.
Ik deel de opvatting van Westerman (als dat haar opvatting is) dat goede
kunstige filosofie kan leiden tot belangrijke nieuwe inzichten en als middel
om tot goede opvattingen te komen beter kan werken dan de wat saaiere
reflectie. Waarom pleit ik dan toch voor reflectieve in plaats van kunstige
filosofie? Omdat zonder reflectie zelfs de waarde van goede kunstige filoso-
fie niet zichtbaar kan worden. Reflectie is de uiteindelijke test voor kennis,
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misschien niet steeds in de gebrekkige praktijk van de wetenschapsbeoefe-
ning, maar dan toch in het ideaal van goede kennisverwerving. Kunst, waar-
onder kunstige filosofie, kan leiden tot betere opvattingen, maar dat geldt
alleen voor goede kunst. Goede kunst is die kunst die leidt tot betere opvat-
tingen. (Ik laat de kunst die gericht is op schoonheidsbeleving even buiten
beschouwing.) En de enige test die we hebben om na te gaan of bepaalde
opvattingen beter zijn dan andere, is de reflectie. De goede kunst zelf ver-
mag dit niet. Kortom, reflectie is essentieel voor kennisverwerving; kunstige
filosofie kan daarbij een rol spelen, maar is in die rol steeds afhankelijk van
reflectie. Daarom is reflectie uiteindelijk belangrijker dan kunstige filosofie.
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