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EN DE BESTE 
WENSEN!
Afslanken, sporten, een beter milieu... Nadat 
we ons hebben volgegeten met oliebollen, 
voor tonnen aan vuurwerk de lucht in heb-
ben geschoten en de kerstboom weer aan de 
straat hebben gezet, is het tijd voor goede 
voornemens. Wat wens je voor jezelf en je 
medemens in 2007? En wat ga je er aan doen?

Dr. Jorg Huijding, docent klinische psychologie: 
“Het eerste wat in me opkomt, is dat ik een 
aanvraag wil indienen voor de Veni-subsidie 
voor pas gepromoveerde onderzoekers. Die 
bedraagt maximaal twee ton. Daarvan kan ik 
drie jaar onderzoek doen naar de rol van auto-
matische associaties bij angststoornissen. De 
deadline daarvoor is in mei. Meer in het alge-
meen wens ik een blijvende goede gezond-
heid en wat minder ellende in de wereld. Een 
concreet voornemen is om structureel twee 
avonden per week te gaan sporten. Dat is er 
het afgelopen jaar veelal bij ingeschoten.”

Cynthia de Wit, vierdejaarsstudente klinische 
psychologie: “Mijn voornemen is om meer tijd 
te maken voor sociale bezigheden. Ik ben veel 
tijd aan mijn studie kwijt en ik ga weinig de 
deur uit. Het is hoog tijd voor wat ontspan-
ning. Op visite, naar de film, uit eten, dat soort 
dingen vind ik leuk en daar wil ik bewust tijd 
voor vrij maken. Het is ook niet leuk voor mijn 
vriend als ik het hele weekeind achter de com-
puter zit. Met huiswerk ben je toch nooit klaar. 
Maar als ik er meer uit wil, zal ik mijn tijd wel 
beter moeten organiseren.”

Dr. Koen Dittrich, docent innovatiemanage-
ment: “Ik wil wat actiever zijn komend jaar. 
’s Avonds ga ik wat minder op de bank hangen 
en wat meer klusjes opknappen in huis. Daar-
door heb je toch het idee dat je wat hebt ge-
daan en je houdt meer vrije tijd over in het 
weekeind. En... er staan kinderen op de plan-
ning! Dit jaar willen mijn vrouw en ik de eer-
ste stap zetten. Na een korte duikvakantie 
gaan we er echt aan beginnen. Wij zijn dui-
kers, maar als je zwanger bent mag je niet 
duiken.”

Lianne Keemink, eerstejaarsstudente psycholo-
gie: “Ik wil meer gaan hardlopen, voor mijn 
conditie en vooral omdat ik het leuk vind. Ik 
had last van mijn knie dus het kon even niet. 
Deze week ben ik alweer een paar keer ge-
weest en vanmiddag ga ik weer.”

Nelleke de Waard, cateringmedewerker: “Goede 
voornemens heb ik niet. Ik kan me voornemen 
om te gaan sporten maar dat doe ik toch niet. 
Ik wil wel afvallen maar ik weet nog niet wan-
neer. Daarom vind ik goede voornemens met 
Nieuwjaar onzin. Waarom in januari en niet in 
december of april?” 

  Aangeschoten

Anderhalve week geleden betoogde mijn collega Fred Muller in 
een artikel in de Wetenschap & Onderwijs bijlage van de  NRC 
dat er zich een fundamentele verandering aftekent in het filosofi-
sche onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. Waar vroeger 
de continentale – Duitse en Franse – filosofie domineerde, daar 
wint nu de Anglo-Amerikaanse filosofie gestaag terrein. Niet 
langer Heidegger en Foucault, maar wetenschapsfilosofen als 
Popper en Putnam zetten nu de toon.  Muller heeft daar ook een 
verklaring voor. Continentalen laten zich door de kunst inspire-
ren tot het schrijven van essays vol idiosyncratische metaforen. 
Anglo’s daarentegen schitteren, in navolging van de natuurwe-
tenschappen, door logisch redeneren en het collectief oplossen 
van problemen. Het is dan volgens Muller ook niet verwonder-
lijk dat het onderzoek van de Anglo’s in de recente onderzoeks-
visitatie van de QANU (Quality Assurance Netherlands Uni-
versities) zo goed is beoordeeld. Evenmin dat de Anglo’s aan de 
lopende band NWO-subsidies binnenhalen en dat de Anglo-
proefschriften als tulpen uit de poldergrond schieten.
Een prikkelend betoog. Jammer alleen dat het niet klopt. Dat 
Muller in zijn betoog een even karikaturaal als achterhaald 
beeld schetst van de tegenstelling tussen continentale en Anglo-
Amerikaanse filosofie is nog tot daar aan toe. Dat hij zich daar-
bij beroept op het QANU-rapport riekt echter naar boerenbe-
drog. 
Niets in dit rapport wijst op een fundamentele verschuiving 
richting Anglo-filosofie. Wanneer we het naast het vorige visita-
tierapport uit 2000 leggen, wordt onmiddellijk duidelijk dat het 
aandeel van beide tradities nagenoeg gelijk is gebleven. Ook de 
suggestie dat de Anglo-filosofie de continentale kwalitatief voor-
bijstreeft, wordt door het rapport gelogenstraft. Het tegendeel 
lijkt waar: over de gehele linie genomen is de kwaliteit van de 
Anglo-Amerikaanse wetenschapsfilosofie volgens de commissie 
sinds 2000 juist afgenomen. Weliswaar is de kwaliteit in Utrecht 
en Rotterdam licht gestegen, maar daar staat tegenover dat de 
Groningse, Nijmeegse en Tilburgse wetenschapsfilosofen in 
sterkere mate zijn teruggevallen. Continentale filosofen uit Nij-
megen, Twente en Rotterdam worden door de commissie daar-
entegen juist beter beoordeeld dan in 2000. Zij scoren daardoor 
hoger dan de laatstgenoemde Anglo’s. Nu haast ik mij hierbij 
aan te tekenen dat de internationale commissie het filosofieon-
derzoek in Nederland als geheel van bijzonder goede kwaliteit 
acht. De verschuivingen waarvan hier sprake is, spelen zich gro-
tendeels af op de schaal tussen ‘very good’ en ‘excellent’. Maar 
duidelijk is dat het op basis van het QANU-rapport onzinnig is 
te spreken van een fundamentele verschuiving richting Anglo-
Amerikaanse filosofie. 
De uitkomst van de visitatie is des te opvallender wanneer men 
bedenkt dat de internationale commissie geheel uit Anglo-Ame-
rikaanse filosofen bestond. Dat is niet zonder betekenis. Want 
hoewel Muller een regelrechte karikatuur schetst van de tegen-
stelling tussen continentalen en Anglo’s, bestaan er wel degelijk 
belangrijke verschillen en die komen ook tot uitdrukking in de 
onderzoeksbeoordelingen. Zo merkt Muller terecht op dat An-
glo’s zich vooral oriënteren op de natuurwetenschappen. Dat 
komt onder meer tot uitdrukking in het feit dat ze in het bijzon-
der geïnteresseerd zijn in vraagstukken die verband hebben met 
de wetenschappen. Om die reden treffen we ze vooral aan in dis-
ciplines als de logica en de wetenschapsleer. Maar ook hun be-

nadering laat een zekere verwantschap zien met de natuurweten-
schappen in de zin dat ze zorgvuldig geïsoleerde problemen wil-
len oplossen. En tenslotte volgende Anglo’s de natuurweten-
schappelijke publicatie- en beoordelingscultuur. Dat wil zeggen 
dat ze vooral publiceren in zich steeds verder specialiserende in-
ternationale tijdschriften en zich laten beoordelen door peers.
Hoewel continentale filosofen eveneens geïnteresseerd zijn in de 
wetenschap, is hun perspectief meer omvattend. Ze zijn geneigd 
dergelijke verschijnselen in een bredere historische en culturele 
context te beschouwen. Ze staan ook meer open voor andere be-
tekenisvolle ervaringsdomeinen zoals de kunst en de religie en 
gaan zingevingsvraagstukken niet uit de weg. Daarbij zijn ze 
echter eerder probleemzoekend dan –oplossend. De continentale 
publicatiecultuur cirkelt meer om het boek. Ze richten zich 
meestal niet alleen op vakgenoten, maar tevens op een breder 
publiek. En alhoewel ook de continentale filosofie een steeds in-
ternationaler karakter heeft gekregen, publiceren ze mede daar-
om nog steeds vaak in hun landstaal. 
Onderzoeksvisitaties in de filosofie zijn in de afgelopen decennia 
steeds meer gemodelleerd naar het model dat gangbaar is in de 
natuurwetenschappen. Dat betekent dat de nadruk steeds meer 
is komen te liggen op Engelstalige tijdschriftpublicaties. Dat is 
met name voor continentale filosofen nadelig. Ze staan onder 
druk om ook vooral in Engelstalige tijdschriften te gaan publice-
ren of op zijn minst een ‘tweesporenbeleid’ te volgen, bijvoor-
beeld door hun boeken in vertaling ook bij Amerikaanse uitgeve-
rijen uit te geven. Het QANU-rapport laat zien dat ze dat inmid-
dels met succes doen. Toch knaagt het dat Nederlandstalige (en 
overigens ook Duitstalige, Franstalige of Chinese) publicaties 
en bijdragen aan het publieke debat nauwelijks meetellen in de 
beoordeling. Het is echter hoopgevend dat de commissie in haar 
inleiding onderkent dat het huidige visitatiemodel hierin tekort 
schiet en oproept toekomstige visitaties op dit punt aan te 
passen.
Terug naar Muller nu. Zoals gezegd claimde hij in zijn bijdrage 
ook dat de Anglo’s veel succesvoller zijn in het verwerven van 
NWO-subsidies. Dat klopt evenmin. Als we de Rotterdamse fa-
culteit der Wijsbegeerte als voorbeeld nemen, dan zien we dat de 
continentalen (en de historici niet te vergeten!) minstens zo suc-
cesvol zijn geweest. Het feit dat de Rotterdamse faculteit der 
Wijsbegeerte volgens de visitatie tot de beste van het land be-
hoort, is allerminst alleen aan de Anglo’s te danken; het is een 
gemeenschappelijk prestatie. Ik heb niks tegen gezonde rivali-
teit, maar een beetje collegialiteit op zijn tijd zou geen kwaad 
doen.
Mullers stelling dat de Anglo-proefschriften in tegenstelling tot 
continentale als tulpen uit de poldergrond schieten, dient ten 
slotte eveneens met een stevige korrel zout te worden genomen. 
Waar, als ik Rotterdam opnieuw als voorbeeld mag nemen, de 
onderzoeksgroep waartoe Muller behoort in de gevisiteerde peri-
ode vier proefschriften voortbracht, daar vonden in de even gro-
te continentale onderzoeksgroep in diezelfde periode ruim twee 
keer zoveel promoties plaats. Daar staat dan wel tegenover dat 
de Anglo’s nogal kwistig zijn met cum laude’s, maar dat zegt ge-
zien het oordeel van de commissie meer over eigendunk dan over 
wetenschappelijke kwaliteit. Ik heb in de promotiecommissie 
van twee van de vier door Muller genoemde proefschriften geze-
ten. Zonder afbreuk te willen doen aan hun bovengemiddel-

WEGEN IN DE FILOSOFIE
Binnen de faculteit der Wijsbegeerte is een discussie ontstaan over de vraag wat de dominante filosofische traditie is 
op dit moment; de meer op de natuurwetenschappen gebaseerde Anglo-Amerikaanse of de meer literair aandoende 
continentale wijsbegeerte. Fred Muller behoort tot het eerste kamp, zo bleek uit een bijdrage van zijn hand in NRC 
Handelsblad van zaterdag 31 januari (‘Denkend westwaarts’). Hoogleraar wijsgerige antropologie Jos de Mul dient 
hem van repliek.

Opinie

Van der Schot

de kwaliteit, waren ze ook naar mijn mening niet 
beter dan de betere continentale proefschriften die 
ik in dezelfde periode heb mogen beoordelen. Dat 
Anglo-proefschriften – net als in de natuurweten-
schappen - gebaseerd zijn op artikelen die in inter-
nationale, peer reviewed tijdschriften met aanzien 
zijn gepubliceerd, is zeker een indicatie voor hun 
kwaliteit. Maar de continentale traditie, die zoals 
gezegd veeleer gebaseerd is op boekpublicaties, 
kent een vergelijkbare kwaliteitswaarborg. Zo zijn 
er de afgelopen periode verschillende continentale 
proefschriften door vooraanstaande academische 
uitgevers geaccepteerd op basis van internationale 
peer review. Bijvoorbeeld  Peter-Paul Verbeeks in 
Twente verdedigde ‘What Things Do. Philosophi-
cal Reflections on Technology, Agency and Design’ 
(Penn University Press, 2005) en André Nusselders 
in Rotterdam verdedigde ‘Interface Fantasy. A La-
canian Cyborg Ontology’ (Massachusetts Instititu-
te of Technology Press). 
Dat ik deze twee proefschriften als voorbeeld neem 
is niet toevallig. Ze behoren beide tot de filosofie 
van de techniek en deze discipline behoort volgens 
het QANU-rapport samen met het historisch-filo-
sofisch onderzoek tot het beste wat de Nederlandse 
filosofie te bieden heeft. Opvallend is nu dat de 
techniekfilosofen – behalve in Rotterdam en Twente 
ook actief in Delft en Eindhoven – zich weinig gele-
gen laten liggen aan de door Muller geschetste op-

positie, maar op onbevangen aanknopen bij zowel 
de continentale als de Anglo-Amerikaanse traditie. 
Volgens mij is het internationale succes van de Ne-
derlandse techniekfilosofen er nu precies in gelegen 
dat zij niet slaafs Duitse, Franse of Anglo-Ameri-
kaanse voorbeelden na-ijlen, maar deze op een ori-
ginele en vruchtbare wijze combineren.
Muller daarentegen houdt vast aan het clichémati-
ge vijandbeeld dat de logisch-positivisten in de ja-
ren dertig van de vorige eeuw introduceerden. 
Daardoor blijft hij blind voor de werkelijkheid om 
hem heen. Hier vertoont hij merkwaardig genoeg 
gelijkenis met Hegel, de continentaalste aller den-
kers, die, geconfronteerd met de kritiek dat zijn sy-
steem niet correspondeerde met de werkelijkheid, 
zijn  criticus toebeet: ‘Um so schlimmer für die Wir-
klichkeit!’. Coherentie – dat ben ik van harte met 
Muller eens – is een lovenswaardige epistemische 
deugd, maar enige overeenstemming met de reali-
teit kan ook geen kwaad.

Jos de Mul is hoogleraar wijsgerige antropologie
Erasmus Universiteit Rotterdam



gebleven’. Enkele decennia geleden waren er inder-
daad nauwelijks anglo’s, maar dat gold ook voor 
continentalen. Voor de oprichting van de Centrale 
Interfaculteit (1960) was er maar een handjevol filo-
sofen, die werkten bij een letterenfaculteit of een na-
tuurwetenschappelijke faculteit. Sindsdien zijn bei-
de tradities gegroeid als kool en, op verschillende 
manieren, succesvol geïnternationaliseerd. De 
Utrechtse filosoof Menno Lievers opperde met een 
zekere gretigheid in de NRC dat Fred Muller en ik 

blijkbaar op voet van oorlog met elkaar verkeren.
Dat is gelukkig geenszins het geval. Hoewel Fred 
en ik soms hartstochtelijk en openbaar van mening 
verschillen, kunnen we het op het persoonlijke vlak 
uitstekend met elkaar vinden. Precies dat maakt het 
werken aan de Rotterdamse Faculteit der Wijsbe-
geerte zo aangenaam en stimulerend.

Jos de Mul
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SMS-GENERATIE
Het is slecht gesteld met het Nederlandse 
taalonderwijs. Rechtenstudenten zakken mas-
saal voor de taaltoets die ze in het eerste jaar 
wordt voorgeschoteld. De sms-generatie lijkt 
geen volzinnen meer te kunnen schrijven.  

Marjon Menten, Coördinator Taal- & Trainings-
centrum EUR: “Het aantal rechtenstudenten dat 
deelneemt aan de niet-verplichte colleges Ne-
derlands is opmerkelijk groot. Ik denk dat er bin-
nen het vwo tegenwoordig meer aandacht is 
voor andere vaardigheden. Daar profiteert het 
universitair onderwijs overigens ook van. Maar 
het lijkt er op dat het ten koste is gegaan van de 
basiskennis van het Nederlands. In studies 
waarin vanaf het eerste jaar belang wordt ge-
hecht aan grammaticaal correcte, academische 
teksten, stoort dat. De studie rechten is daar 
een voorbeeld van. Wat misschien ook nog mee-
speelt, is dat er in verhouding tot vroeger veel 
minder gelezen hoeft te worden voor het vak 
Nederlands. Het is bekend dat veel lezen bij-
draagt aan de woordenschat en de taalbeheer-
sing.”  

Nils Rook, vierdejaarsstudent rechten: “Pas las ik 
nog in de krant hoe slecht het is gesteld met de 
taalkennis van eerstejaars rechtenstudenten. 
Daar schrok ik wel van. Te veel studenten zijn 
voor de toets gezakt. Ik heb die nooit hoeven 
maken, maar ik denk dat ik het er wel goed van-
af zou brengen. Vaak ben ik juist degene die an-
deren corrigeert. Mijn moeder is lerares op de 
basisschool, dus die let wel op taal. Als ik iets 
echt zeker wil weten, vraag ik het aan haar. 
Iemand kan juridisch nog zo goed zijn, als er-
gens een spelfout in staat, komt je geloofwaar-
digheid in het geding.”

Melanie Gangadin, schakelstudent bedrijfskunde: 
“Ik ben in Suriname geboren en heb daar tot 
mijn twaalfde op school gezeten. Het onderwijs 
in Suriname is veel gedisciplineerder. De Suri-
naamse taal is op school uit den boze. Er wordt 
goed Nederlands onderwezen. De Nederlandse 
grammatica en spelling worden er echt inge-
stampt. Elk aspect van de taal wordt heel goed 
uitgelegd. Ik beheers de Nederlandse taal dan 
ook redelijk goed. Ik merk het vaak op als iets 
verkeerd is geformuleerd. Als zinnen bijvoor-
beeld te lang zijn, loopt een verhaal niet. Daar-
door raak je de draad kwijt.”

Charlotte den Uijl, eerstejaarsstudent BMG: “Ik 
denk dat ik de Nederlandse taal redelijk be-
heers. Ik vond Nederlands altijd een leuk vak. 
Met d/t maak ik geen fouten, alleen trema’s 
vind ik af en toe lastig. Daar moet ik soms wel 
drie keer over nadenken. In werkstukken maak 
ik eigenlijk ook geen grove fouten. Ik laat ze 
soms wel eens door mijn ouders of vriend nale-
zen voor ik ze inlever, maar dan gaat het me 
meer om de zinsopbouw.”

  AangeschotenOpinie

In W&O (30/12/2006) schreef ik een artikel dat grotendeels 
ging over enkele recente filosofische proefschriften die over ken-
nis en wetenschap gaan. Het leek mij interessant de lezers van 
W&O daar eens van op de hoogte te stellen, omdat je daar nooit 
iets over leest in de krant. Ofschoon het recente onderzoeksvisi-
tatierapport en de scheiding tussen Anglo-Austro-Amerikaanse 
en continentale wijsbegeerte daartoe slechts de inleiding vorm-
de, inclusief de mededeling dat de eerste gestaag groeit, klopt er 
van die inleiding volgens Jos de Mul (W&O, 06/01/2007) geen 
hout: in een mengsel van motievenhengelarij, anekdotisch be-
wijsmateriaal, verkeerde vergelijkingen en statistische redeneer-
fouten beschuldigt hij mij van boerenbedrog en van het schetsen 
van een beeld dat niet overeenstemt met de werkelijkheid.
Wanneer men beseft dat er een kwart eeuw geleden van anglo-
filosofie, van publiceren in internationale peer-reviewed tijd-
schriften (waar continentale wijsgeren een broertje dood aan 
hebben), en idem dito subsidieaanvragen en -toekenningen voor 
onderzoek nog nauwelijks sprake was in wijsgerig Nederland, 
dan leidt het vermeende feit dat de anglo-boom en de continen-
tale boom der wijsbegeerte anno nu reeds even hoog zijn (De 
Mul spreekt van een balans), onvermijdelijk tot de conclusie dat 
de anglo-filosofie als kool is gegroeid in Nederland. Ten einde 
dit formidabele feit te verhullen, gaat De Mul het meest recente 
visitatierapport, uit 2006, plotsklaps vergelijken met het rapport 
uit 2000 (iets wat ik nergens doe), en trekt zijn evenwichtscon-
clusie. Dat is net zoiets als twee bomen zes maanden lang verge-
lijken, vervolgens constateren dat er vanaf een afstand nauwe-
lijks enig verschil waarneembaar is en dan concluderen dat er 
geen sprake is van groei. Nogmaals, ruim een kwart eeuw gele-
den bestond de anglo-boom er nog niet en het bewijs voor het 
feit dat die boom nu wel bestaat, vindt men onder andere in dat 
visitatierapport. Maar is meer.
Laten we onze blik eens richten op twee relevante mootjes wer-
kelijkheid: het aantal wijsgeren werkzaam in de academische 
wereld en de toegekende onderzoekssubsidies van NWO, die om 
onnaspeurbare redenen niet zijn opgenomen in het visitatierap-
port. Deze mootjes heb ik in mijn oorspronkelijke artikel niet 
vermeld omdat ik de beperkte ruimte liever wilde besteden aan 
de inhoud van de besproken dissertaties en niet aan vervelend 
gecijfer. Volgens het visitatierapport waren er in 2005 afgerond 
130 voltijdsbanen in de academische wijsbegeerte: 20 geschiede-
nis, die anglo noch continentaal zijn, 44 continentaal en 66 an-
glo. Met de werknemers van de Faculteit der Wijsbegeerte van 
de Universiteit Leiden erbij geteld (die bang is voor landelijke 
visitaties), komen we op 22 geschiedenis, 48 continentaal en 77 
anglo. Dit betekent dat de anglo-boom niet even groot is als de 
continentale boom, zoals De Mul beweert, maar er met ruim 55 

procent bovenuit torent. De bladeren anekdotisch bewijsmateri-
aal die De Mul door de lucht laat dwarrelen, kunnen daar geen 
sikkepit aan af doen.
Van de drie keizerlijke NWO-subsidies veni (voor beginnende 
onderzoekers), vidi (voor gevorderden, bijvoorbeeld om een boek 
te schrijven), en vici (voor zeer gevorderden, zeker goed voor een 
boek), gingen er in de periode 2000-2006 in totaal (inclusief de 
‘vernieuwingsimpuls’ uit 2000 en 2001) snel geteld 26 naar filo-
sofische projecten. Trekken we de 5 geschiedkundige projecten 
daar vanaf, dan blijven er 21 projecten over: 3 vici, 9 vidi en 9 
veni. Van de 3 vici zijn er 2 anglo en is de derde een grensgeval; 
van de 9 vidi zijn er 9 anglo en 0 continentaal; en van de 9 veni 
zijn er 7 anglo en 2 continentaal. De uitslagen anglo’s-continen-
talen zijn derhalve: 2.5-0.5 (vici), 9-0 (vidi) en 7-2 (veni). Ik 
sprak coulant van ‘een opschuivende breuklijn’; minder coulant 
uitgedrukt zijn we hier getuige van een aardverschuiving.
Het liefst zou ik De Mul de onsterfelijke woorden van Oprah 
Winfrey willen influisteren: ‘Denial is not a river in Egypt’. De 
Mul lijkt een verdediger van een soort van filosofische correct-
heid: sommige dingen mogen niet benoemd worden; wie ze be-
noemt, is op oorlogspad en vraagt om een publieke tuchtiging. 
De misplaatste politieke correctheid was een verkeerd begrepen 
gevolg van goede bedoelingen (niet willen discrimineren), zodat 
critici van de politieke correctheid wel slechte bedoelingen moes-
ten hebben in de ogen der correcten. Thans weten we beter. Zou 
de misplaatste filosofische correctheid van De Mul niet evenzeer 
een verkeerd begrepen gevolg zijn van goede bedoelingen (de lie-
ve vrede willen bewaren)? Want waarom denken dat de lieve vre-
de verstoord kan worden door het wijzen op een formidabel feit, 
de aantallen werkzame academische wijsgeren en de verdeling 
van de onderzoeksubsidies? De Muls tendentieuze titel ‘Wens-
rijk denken’ ruikt naar angst: IK zou ernaar verlangen de conti-
nentale boom te kappen, en als F.A. Muller, De Verschrikkelijke 
Houthakker, dat wenst, nou dan ... Lachwekkend en bovendien 
lichtjaren bezijden de waarheid. Nietzsche en Schopenhauer, bij-
voorbeeld, die veelal tot de continentale traditie worden gere-
kend, alsook werken van Husserl en van Sartre, ‘Kritiek der Cy-
nische Rede’ van Sloterdijk en ‘De Woorden en de Dingen’ van 
Foucault, zou ik voor geen goud willen missen. En mijn conti-
nentale collegae uit de Maasstad (onder wie De Mul), van wie 
ik, regelmatig en vrijwillig, met begerige belangstelling en, toe-
gegeven, ook met boomdikke bevreemding, verhalen bijwoon, 
zou ik ook niet willen missen. 
Jos, accipe in bonam partem et non time veritati.

Fred Muller

WEGEN IN DE FILOSOFIE (2)
Fred Muller schreef in de wetenschapsbijlage van NRC Handelsblad een artikel over het toenemende belang in de Ne-
derlandse filosofie van de Anglo-Amerikaanse traditie (‘Denkend Westwaarts’). Zijn ‘continentale’ collega Jos de Mul 
relativeerde die bewering in een reactie in onder meer EM 10 (11 januari) en de NRC. In dit nummer wisselen beide heren 
voor het laatst hun argumenten uit.

In mijn reactie op Fred Mullers in de NRC verkondigde stelling 
dat er en fundamentele verschuiving plaatsvindt van continenta-
le naar Anglo-Amerikaanse filosofie (‘Denkend westwaarts’ 
NRC, W&O, 30 december 2006), betoogde ik dat hij zich ten on-
rechte beroept op het oordeel van het QANU onderzoeksvisita-
tierapport, aangezien daaruit blijkt dat als er al sprake is van 
een kwaliteitsverschuiving, die juist in het voordeel van de conti-
nentalen is. In zijn weerwoord brengt Muller daar tegenin dat de 
anglo’s de afgelopen periode veel beter hebben gescoord bij het 

verwerven van veni, vidi en vici subsidies (NWO). Dat klopt en 
verdient een compliment, maar dit betreft slechts één segment 
van de NWO-subsidiepot (naast bijvoorbeeld programmasubsi-
dies). De NWO-wervingskracht is bovendien verdisconteerd in 
het totaaloordeel van de QANU. Dat oordeel luidt dat de kwali-
teit van het merendeel van het continentale én anglo-onderzoek 
in Nederland very good’ tot ‘excellent’ is. Verder heb ik niet be-
weerd dat het aantal anglo’s en continentalen even groot is, 
maar dat het ‘aandeel van beide tradities nagenoeg gelijk is 

Van der Schot

WEGEN IN DE FILOSOFIE (SLOT)

Opinie

VERLOREN GENERATIE?
Na de pabo-studenten moeten nu ook de rechten-
studenten eraan geloven: zij kunnen niet meer spel-
len, meldden dagbladen Trouw en NRC Handels-
blad. Nogal alarmerend, want de juristerij staat of 
valt nu juist met precieze formuleringen en haarklo-
verij op de komma. Een jurist zou niet voor ieder 
briefje een woordenboek moeten inzien.
Dus gaan de universiteiten hun studenten bijspijke-
ren; iets wat de meeste hogescholen overigens al ja-
ren doen. Een logische reactie. En natuurlijk willen 
de instellingen een spelling- en grammaticacursus 
liever niet tot hun kerntaak rekenen. Het is daarom 
begrijpelijk dat ze klagen over het niveau van het 
middelbaar onderwijs. Eerder deden hogescholen 
hetzelfde toen bleek dat pabo-studenten niet goed 
genoeg konden rekenen: ze fabriceerden niet alleen 
bijspijkercursussen, maar namen ook het wiskun-
deonderwijs onder vuur.
Met berichten over het niveau van scholieren ge-
beurt tegenwoordig iets nieuws: ze krijgen onmid-
dellijk een plek in het modieuze doemdenken over 
onderwijs. Alle stokpaarden worden uit de kast ge-
rukt. De doorgeschoten nadruk op vaardigheden, 
het perverterende internet, de incapabele mana-
gers... de ingezonden brieven en opiniestukken bui-
telen over elkaar heen.
En de klaagzangen weten te overtuigen. Zo kan het 
gebeuren dat het respectabele NRC Handelsblad in 

een hoofdredactioneel commentaar schrijft: ‘Het 
vwo-diploma biedt geen garantie meer dat iemand 
hoger onderwijs kan volgen.’ Alsof een vwo-diplo-
ma ooit een garantie is geweest voor studiesucces: 
al decennia lang maakt grofweg een derde van alle 
studenten zijn studie niet af.
Misschien is er inderdaad iets aan de hand met de 
schrijfvaardigheid van studenten, maar termen als 
‘kennis’, ‘vaardigheden’ en ‘het nieuwe leren’ ver-
troebelen de discussie alleen maar. De klachten 
over spelfouten zijn bovendien niet van gisteren. 
Dat scholieren tegenwoordig opgroeien in een 
beeldcultuur lijkt een aannemelijker verklaring voor 
de niveaudaling.
Stel dat die niveaudaling er inderdaad is (wat som-
mige hoogleraren afdoen als borrelpraat), dan nog 
is niemand erbij gebaat de hele sms-generatie in het 
verdomhoekje te drukken en als verloren te be-
schouwen. Veel constructiever is de opstelling van 
de hogescholen, die zeggen: er moet iets veranderen 
in het voortgezet onderwijs, maar geef ons tot die 
tijd de middelen om de klappen op te vangen.
Wie zonder nuance luidkeels de ondergang van het 
Nederlandse onderwijs verkondigt, lijkt weinig be-
reid om naar oplossingen te zoeken.

Bas Belleman is redacteur van het Hoger Onder-
wijs Persbureau


