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. Prelude
Niet iedereen die piano speelt, kan spelen zoals Glenn Gould speelde. Wat men met enige oefe-
ning en doorzettingsvermogen wel kan leren, is bijvoorbeeld een sonatine van Mozart foutloos
spelen. Misschien klinkt de uitvoering sprankelend, gedragen, doortastend of vernieuwend.
Dan is de uitvoerder gezegend met muzikaal talent. Misschien klinkt jouw uitvoering stijfjes,
futloos, steriel of mechanisch. Jammer dan. Je hebt haar wel foutloos uitgevoerd, en daar-
mee iets bijzonders gedaan, dat veel mensen graag ook willen kunnen, maar niet kunnen en
vermoedelijk nooit zullen kunnen. Blijf oefenen. Geef de moed niet op. Wie weet. Musiceren
kun je leren.

Wijsgerig schrijven kun je ook leren. Het voortbrengen van een akademisch filosofisch
betoog kan men zich eigen maken. En met enige oefening en doorzettingsvermogen zal je dit
zodanig gaan beheersen dat je er een Bachelor- of Masters-diploma mee kunt behalen aan
een Universiteit.

Het doel van deze Schrijfwijzer is praktische hulp te bieden een duidelijke wijsgerige text
op te stellen. Een handleiding ter verwerving van het ambacht van het rationeel overtuigen
van de medemens, in het bijzonder de filosofische medemens, en niet in de laatste plaats
jezelf.

Ten slotte en wellicht ten overvloede, deze Schrijfwijzer is bedoeld voor studenten Wijs-
begeerte: voor het schrijven van scripties en het uitvoeren van schrijfopdrachten, en niet
voor het voortbrengen van artikelen voor toptijdschriften.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genious Glenn Gould (1932 – 1982)  





. Genres van Wijsgerige Text
Wijsgerige texten kan men grofweg onderscheiden in drie soorten: betogend, essayerend
en beschrijvend. Bij beschrijvende texten denke men aan geschiedkundige en biografische
werken, en aan inleidingen en handboeken, waar uiteraard ook betogen in aan te treffen zijn.
Schuiven we terzijde. We onderscheiden twee genres van betogende texten (, ), die beide
opnieuw in twee subgenres uiteenvallen (A, B). Het genre van Essayerende Text is een enkel
genre (); en dan blijft er nog iets over (), wat een mengelmoes is van betogen, essayeren en
beschrijven (zie verder het einde van Sectie  voor enkele volzinnen gewijd aan dit goedje).

. Redenerend, Argumentatief Betoog.
(.A) Opbouwend, Constructief.
(.B) Afbrekend, Destructief.

. Interpreterend, Exegetisch Betoog.
(.A) Historisch.
(.B) Systematisch.

. Zoekend, Exploratief Essay.
. Populariserend.

Vanzelfsprekend is bovenstaande onderverdeling geen messcherp classificatie-schema waarin
alle filosofische texten ooit geschreven moeiteloos onder zijn te brengen: in sommige inter-
preterende texten () treft men stevige argumenten aan voor deze of gene interpretatie-claim
(); in sommige redenerende texten () kan men ook stukjes zoekende text vinden (); en
in sommige zoekende texten () leest men onversneden interpreterende alinea’s (); enz.
Desniettegenstaande pakt onze onderverdeling bestaande verschillen in genre in wijsgerige
texten bij de lurven; en, belangrijker, onze onderverdeling kan als richtsnoer en basis dienen
voor schrijfopdrachten ten einde de qualiteit van de afgeleverde texten significant te verhogen
— het enige doel van deze Schrijfwijzer!

.A. In een opbouwend redenerend betoog staat een these, beginsel, claim of stelling
centraal (noemen we even T ), die men met argumenten dient te onderbouwen. Een argument
voor T is een reden om te denken dat T waar is. Het onderwerp van dit betoog is dan T .
Vanzelfsprekend dien je T eerst zo precies mogelijk onder woorden te brengen.

Er zijn twee soorten argumenten voor T te geven:

Text met een x, en niet tekst? Jazeker. Ook schrijf ik sex, en niet seks, en sexy, en nooit seksy, en ook
schrijf ik context, en nooit contekst. W.F. Hermans merkte als eerste de x-haat op die in de Nederlandse
taal is geslopen (een letter die toch al weinig voorkomt). Van het inconsistente Woordenboek trek ik mij in
deze nix aan. Mocht u, student, docenten aantreffen wier rede buigt voor deze inconsistente conventie (seks
en sexy), wijs hen dan vriendelijk en vastbesloten op hun plicht als filosoof de rede als enige autoriteit te
aanvaarden. Of u citeert Neerlands grootste litterator van de ste eeuw W.F. Hermans uit Door gevaarlijke
gekken omringd (Amsterdam: Bezige Bij, , blz. ): “In beschaafde landen kijken de spellers eerst hoe
Grote Schrijvers het doen, en proberen dan een regel op te stellen. In Nederland wordt met schrijvers de
vloer aangeveegd en mogen anonieme debielen belissen hoe het moet.”





. Directe Argumenten. Redeneringen die T als conclusie hebben; zij voeren de lezer
direct naar T .

. Indirecte Argumenten. Een oplossing geven voor een filosofisch probleem op basis van
T . Een these waarmee je verscheidene filosofische problemen kunt oplossen is een
vruchtbare filosofische these. Vruchtbaarheid van T pleit voor T .

Laat bij ieder direct argument zien van welke filosofisch relevante premissen het betoog
vertrekt (een andere these, beginsel, claim of stelling, een algemeen aanvaarde waarheid, een
feit, een gebeurtenis, aanvaarde kennis, wetenschappelijk of niet, . . .), en hoe je vanaf daar
stapsgewijs bij T uitkomt. Laat bij ieder indirect argument zien hoe de oplossing tot het
filosofische probleem tot stand komt, en dat T in deze oplossing een cruciale rol vervult.

Hoe minder omstreden de premissen van een redenering, des te overtuigender het ar-
gument; een redenering met een premisse die even omstreden is als de conclusie heeft de
overtuigingskracht van een nat servetje.

Bij ieder argument is kritiek te verzinnen. Probeer dat te doen. Vaak vind je kritiek in
een wijsgerige text die je hebt bestudeerd; dan mag je die kritiek niet negeren. Wil je T

blijven verdedigen, dan moet je deze kritiek op het argument onschadelijk maken. Misschien
neemt deze kritiek een onaanvaardbare bewering voetstoots aan. Misschien is de redenering
uit de kritiek ongeldig. Misschien worden er betekenissen verward. Misschien wil de kritiek
op een onaanvaardbaar gevolg van T wijzen maar volgt dit niet bij nadere analyse.

Tegenwerpingen die voor de hand liggen en gemakkelijk zijn te ontkrachten, of eigenlijk
te flauw of te zielig zijn voor woorden: noodzakelijke oefeningen voor de beginnend denker
om ze te behandelen. Doch spoedig dient men deze oefeningen te beperken tot het kladblok.
Zij hoeven niet in je text te verschijnen. Vergelijkbaar met hardop lezen voor de beginnend
lezer. Redeneer op niveau.

Het kan zijn dat kritiek op een direct argument voor T ertoe noopt om T licht te wijzigen
in een andere these, T ′, die subtiel van T verschilt, zodat een eveneens subtiel gewijzigd
argument voor T ′ pleit en niet ten prooi valt aan de kritiek. Slim. Doen. Wel uitleggen.
Een wijsgerige text lezen is immers geen spelletje Raden Maar spelen.

Heb je de verdedigingen van je eerste argument afgehandeld, dan op naar het volgende
argument, enz., totdat je alle argumenten hebt behandeld die je wilt behandelen. Orden je
argumenten op een narratief verantwoorde wijze, met in gedachten de rhetorische aanbeveling
te eindigen met je meest overtuigende argument. Narratief verantwoord: zodat een text
ontstaat waarin je argumenten elkaar op een ‘natuurlijke’ manier opvolgen. Toets: kun je
ze permuteren, dan hangen ze als los zand aan elkaar en heb je narratief gefaald.

Vat ten slotte je betoog samen met alleen je sterkste argumenten voor T en je sterkste
weerwoord op kritiek op deze argumenten.





.B. Een afbrekend redenerend betoog is het spiegelbeeld van een opbouwend redene-
rend betoog. De these, beginsel, claim, stelling T bekritiseer je door argumenten, die ook
hier in twee soorten uiteen vallen:

. Directe Argumenten. Redeneringen die niet-T als conclusie hebben; zij voeren de lezer
direct van T vandaan.

. Indirecte Argumenten. Wijs op een implicatie van these T die onaanvaardbaar is
(vermits ze onwaar is, of absurd, of ongeloofwaardig, of aantoonbaar in strijd met
algemeen aanvaarde of in de wetenschap vergaarde kennis); dit pleit tegen these T .

Bij ieder argument tegen T is een verdediging te verzinnen. Probeer dat ook. Vaak vind je
een verdediging in een wijsgerige text die je hebt bestudeerd; dan kun je die verdediging niet
negeren. Wil je T blijven bekritiseren, dan moet je deze verdediging torpederen. Misschien
heeft de verdediging een aanvechtbaar uitgangspunt. Misschien zit er een dubieuze stap in
de redenering. Misschien is er sprake van verwarring.

Heb je de verdediging tegen je eerste argument afgehandeld, dan op naar je volgende
argument tegen T , enz., tot je alle argumenten tegen T hebt behandeld die je wilt behandelen.
Orden je argumenten op een narratief verantwoorde wijze (zie boven).

Vat ten slotte je betoog samen met alleen je sterkste argumenten tegen T en je sterkste
kritiek op verdedigingen tegen deze argumenten.

. In een interpreterende, hermeneutische of exegetische text is het onderwerp de
text (of zijn meerdere texten) van een andere filosoof, morsdood of springlevend. Er zijn
twee redenen om een text te willen interpreteren:

(i) de text is onduidelijk of onvoldoende duidelijk;
(ii) de text roept specifieke vragen op waarvan het antwoord niet in de text

te vinden is.

Deze twee redenen hoeven elkaar niet uit te sluiten en zullen elkaar in de regel aanvullen.
Het interpreteren van de text is dan (i) het verduidelijken of voldoende duidelijk maken van
de text, en (ii) het beantwoorden van de specifieke vragen, zodanig dat de verduidelijkingen
en antwoorden een coherent geheel vormen; dat geheel is dan jouw interpretatie.

Spannender is wanneer jouw interpretatie in strijd is met de interpretatie van een ander.
Dan moet je betogen waarom jouw interpretatie beter is. Er zijn twee verschillende subgenres
van de interpreterende text: (.A) het historische en (.B) het systematische genre.

.A. In een historisch interpreterende text kan het doel tweeledig zijn.

Intern. Achterhalen wat de auteur heeft bedoeld met bepaalde passages in een text, met
een gehele text of soms met meerdere texten. Kennelijk is de bedoeling van de auteur
niet duidelijk of roept de text vragen op: zie (i) en (ii) boven.





Extern. Achterhalen waarom de text verschenen is op dat moment in de geschiedenis, d.w.z.
in deze culturele, politieke, maatschappelijke en economische omstandigheden, en ‘wat
de betekenis’ van de text is voor de mensen die op dat moment leven.

Het was vast geen toeval dat The Open Society and Its Enemies van Karl Raimund
Popper (–) verschijnt in : een zoektocht naar de historische wortels van het
totalitaire denken in een tijd waarin zopas het Nazisme in WO II was verslagen, en een we-
reld die toen nog geteisterd werd door het Stalinisme. Het was vast geen toeval dat in de
filosofie zowel ‘het probleem van de externe wereld’ (denk aan het Duiveltje van Descartes)
als het onderscheid tussen primaire en secundaire eigenschappen ontstond in de de Eeuw,
een tijd waarin sommige eigenschappen van materiële objecten een hoofdrol vervulden in
de Wetenschappelijke Revolutie en andere eigenschappen in het geheel niet. En het is vast
ook geen toeval dat onderwerpen als de vrije wil en het bewustzijn in het brandpunt van de
hedendaagse filosofische belangstelling staan, in het licht van wat er plaatsgrijpt in de voort-
snellende neurowetenschap (denk aan de Libet-experimenten) en in de psychologie (denk aan
priming-experimenten).

Ten einde het Interne of Externe doel, of beide doelen te bereiken in een historische text,
moet je naast de text primaire bronnen raadplegen:

§ Andere gepubliceerde texten van de auteur.
§ Brieven, van en aan de auteur.
§ Ongepubliceerde texten van de auteur, zoals aantekeningen.
§ Texten van tijdgenoten van de auteur, i.h.b. andere auteurs

die reageren op de te interpreteren text.

Ook kan men secundaire bronnen raadplegen:





§ Wat andere filosofen hebben geschreven over de te interpreteren text, al dan niet met
behulp van de primaire bronnen.

§ Geschiedkundige werken over de tijd waarin de auteur van de te interpreteren text
heeft geleefd.

§ Werken over de tijd waarin wij leven indien de auteur van de te interpreteren text een
tijdgenoot van ons is.

De text hoeft niet afkomstig te zijn van een auteur die allang niet meer onder ons ver-
keert; de text van een levende auteur kan evenzeer het onderwerp zijn van een historisch
interpreterend betoog. Er zullen dan weinig primaire bronnen voor handen zijn in het pu-
blieke domein (geen aantekeningen, geen brieven). Je kunt echter in beginsel de auteur zelf
vragen wat zij bedoelt of ooit heeft bedoeld. (In het licht hiervan is de naam ‘historisch’
voor deze categorie (.A) van interpreterende texten misleidend: ofschoon texten uit deze
categorie bij uitstek geschikt zijn voor geschiedenis van de wijsbegeerte, kan men ze voor
ieder ander gebied in de wijsbegeerte ook schrijven.) Een ander voordeel is dat je de tijd
waarin de auteur leeft ‘kent’ omdat je er zelf in leeft.

De geschiedschrijving van de beeldende kunst is geen beeldende kunst. De geschiedschrij-
ving van de sterrenkunde is geen sterrenkunde. Is de geschiedschrijving van de filosofie wel
filosofie? Wanneer het doel is een historisch interpreterende text voort te brengen, dan lijkt
dit meer op wetenschap, op de geschiedwetenschap in het bijzonder, dan op filosofie. De
regels en normen van deze wetenschappelijke discipline, die zich richten op het gebruik van
primaire bronnen (archieven), dient men dan te eerbiedigen (denk aan de filologie).

Verwar nooit de volgende twee vragen:

(a) Wat heeft de auteur bedoeld met deze text?
(b) Waarom heeft de auteur deze text geschreven?

Een antwoord op vraag (b) kan zijn: omdat de auteur dit & dat duidelijk wilde maken
aan de wereld. De uiteenzetting van dit & dat geeft ook antwoord op vraag (a). Dat hoeft
niet altijd het geval te zijn, en daarom zijn vragen (a) en (b) verschillende vragen. Immanuel
Kant schreef zijn Prolegomena () omdat iedereen zijn Kritik der reinen Vernunft ()
te dik en te moeilijk vond, zodat zijn hoofdwerk op weg was naar de vergetelheid. De bedoe-
ling van Prolegomena was een soort van Kritik lite te brouwen, een korte en gemakkelijker
samenvatting van wat in Kritik staat, ten einde mensen over te halen Kritik alsnog te lezen.
Paul Feyerabend schreef Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge
() niet alleen om zijn visie in een boek neer te leggen (a), doch ook omdat zijn vriend
en mede-wetenschapsfilosoof Imre Lakatos hem daartoe had uitgedaagd (b), opdat Lakatos
dan zijn eigen visie ook in een boek zou neerleggen, onder andere om aan te tonen dat de
visie van Feyerabend fundamenteel fout is (b) — helaas overleed Lakatos voordat hij aan
zijn ‘antwoord’ kon beginnen. Bertrand Russell schreef zijn niet geheel onbevooroordeelde

Ik kon geen ander woord verzinnen dan ‘historisch’. ‘Auteursgetrouw interpreterende text’ is een moge-
lijkheid, maar vind ik niet mooi; bovendien suggereert deze naamgeving ten onrechte dat het andere genre
van interpreterende text (.B) de bedoelingen van de auteur met voeten moet treden.





kassakraker A History of Western Philosophy () omdat hij in geldnood zat — al zijn
geld weggeschonken.

Velerlei specifieke interpretatie-vragen zullen opdoemen. Wat bedoelt Leibniz met grond?
Hoe hangt wat Leibniz beweert over de aard van de ruimte samen met zijn Beginsel van de
Toereikende Grond? Is Leibniz zijn relationisme t.a.v. de ruimte niet strijdig met zijn primaat
van de attributen van substanties? Als zulke vragen opdoemen, schrijf ze dan expliciet op
in je text en speur naar antwoorden. Bedenk dat als ze in jouw hoofd opdoemen, ze dan
wellicht ook in het hoofd van de lezer opdoemen, en als zulke opgedoemde vragen geen
antwoord krijgen, dan zal de lezer jouw interpretatie onbevredigend achten — ‘Er blijven te
veel vragen onbeantwoord’, gromt de docent. Je zal in het historisch interpreterend betoog
naar antwoorden van Leibniz moeten zoeken. Vind je geen antwoord, en geef je zelf een
antwoord dat Leibniz gegeven had kunnen geven, maak dan aannemelijk waarom.

.B. In een systematisch interpreterende text is het doel intern: een coherente inter-
pretatie opstellen van bepaalde passages in een text, van de gehele text of soms van meerdere
texten; zie (i) en (ii) op blz. . De bedoelingen van de auteur zijn niet maatgevend; men mag
ze zelfs geheel terzijde schuiven. De interpretatie moet voldoen aan algemene normen voor
een filosofische text: samenhangend, zonder tegenspraken, en het liefst inhakend op lopende
debatten. Je raadpleegt hier filosofische texten die over hetzelfde onderwerp gaan als de te
interpreteren text. Soms benadrukt iemand zelf dat zijn interpretatie niet historisch is, door
te spreken van een hedendaagse interpretatie: de auteur van de te interpreteren text ‘heeft
ons nog iets te zeggen’. Uiteraard is het niet verboden om primaire bronnen te raadplegen
(lijstje bij .A, blz. ), doch zij zijn, zoals gezegd, niet langer maatgevend.

Voorbeelden van systematische interpretaties: Descartes: the Project of Pure Inquiry
() door Bernard Williams (–), Heidegger’s Philosophy of Being: A Critical
Interpretation () door Herman Philipse (), en The Savage Anomaly: The Power of
Spinoza’s Metaphysics and Politics () door Antonio Negri (). Zulke interpretaties





bekritiseren door te wijzen op wat Descartes, Heidegger of Spinoza voor ogen stond, is de
plank faliekant mis slaan. Docenten die zulk werk met gefrons beschouwen, laten zich kennen
meer geschiedwetenschaps- dan filosofie-beoefenaar te zijn.

Velerlei specifieke interpretatie-vragen zullen opborrelen: Wat bedoelt Schopenhauer met
versterven en met Wille? Hoe hangt wat Schopenhauer beweert over de aard van de wereld--
wil samen met zijn vier Beginselen van de Toereikende Grond? Waarom gebruikt Schopen-
hauer ‘voorstelling’, en niet ‘representatie’, het begrip van Kant, terwijl Schopenhauer zegt
Kant te volgen? Waarom acht Schopenhauer muziek de hoogste van alle kunsten? Als zulke
vragen opborrelen, schrijf ze dan expliciet op in je text en zoek antwoorden. Je zal hier, in
het systematische interpreterende betoog, zelf antwoorden moeten verzinnen — dat mag het
antwoord van Schopenhauer zijn, maar dat hoeft niet.

Ten slotte merk ik op dat de interpreterende soep niet altijd dermate gescheiden wordt
gegeten als ik hier serveer. Misschien is het onderscheid vager dan ik doe voorkomen. Syste-
matische interpretatoren zullen zich de kans niet laten ontnemen hun interpretatie te onder-
steunen met opmerkingen van de auteur die voor hun interpretatie pleiten. En historische
interpretatoren die van hun onderwerp houden en hun historisch bewijsmateriaal moeten
wegen, i.h.b. wanneer dat bewijsmateriaal ook weer meervoudig is te interpreteren, zullen
systematische overwegingen betrekken in dit proces van wikken en wegen. Denk bij dat laat-
ste aan het baanbrekende werk van Jonathan Israel over Spinoza en de Radicale Verlichting.

. In een zoekende, explorerende text, een filosofisch essay, staat een open vraag of een
probleem centraal; het filosofische essay gaat uiteindelijk antwoord geven op de open vraag
of een oplossing van het probleem uiteenzetten. Wanneer je meteen een antwoord poneert
en dat gaat onderbouwen en verdedigen, dan schrijf je in feite een opbouwende redenerende
text: zie .A.

We onderstellen voor het gemak dat de vraag luidt:
We zullen ons van de vraag-antwoord terminologie bedienen; lees er steeds bij: probleem-oplossing.





2 Wat is de vrije wil?

In een zoekende text wandelt men langs verschillende antwoorden op de vraag, verwerpt ze
stuk voor stuk, op basis van argumenten (uiteraard), om uiteindelijk bij het laatste antwoord
te belanden; ten slotte legt men uit dat alle redenen op basis waarvan de vorige antwoorden
zijn verworpen, geen vat hebben op dit laatste antwoord. Einde.

Het kan zijn dat je op basis van een verworpen antwoord tot het oordeel komt dat de
vraag anders verwoord moet worden. Doe dat en ga verder met de anders verwoorde vraag.
Vergeet niet uit te leggen waar het verschil met de oorspronkelijke vraag uit bestaat en
waarom de nieuwe verwoording beter is.

De zoektocht naar het beste antwoord kan gelijke tred houden met de historische volg-
orde waarin antwoorden zijn gegeven, zoals wanneer je met bovenstaande vraag begint bij
Aurelius Augustinus (–) en zijn worsteling met de Voorbestemmingsleer van het Chris-
tendom, of met François-Marie Arouet (–) — beter bekend als Voltaire —, die in
De Onwetende Wijsgeer (, XIII) erop wijst dat het gaat om de vrijheid van handelen
en niet om de vrijheid van willen. Je mag evenwel de historische volgorde en personages
negeren. Je bent vrij om te beginnen waar je wilt. De volgorde van je vragen en antwoorden
(in oplopende overtuigingkracht) dient uiteraard wel narratief verantwoord te zijn.

En wat als je geen bevredigend antwoord kunt vinden of verzinnen? Allerminst een
schande. Aan het einde van je essay heb je alle gegeven antwoorden op goede gronden
verworpen, je hebt zelf nog een nieuw antwoord gegeven, en ook dat op goede gronden
verworpen. Dit kan overtuigend zijn en kan je evenzeer een hoge waardering van de docent
opleveren als een essay dat uiteindelijk wel met een antwoord eindigt. Een docent die je
dwingt altijd tot een antwoord te komen dat aantoonbaar beter is dan alle antwoorden is een
dwingeland de filosofie onwaardig. Je moet je argumenten en redenen volgen, onafhankelijk
van waarheen ze je voeren. De enige autoriteit in de filosofie is de rede. (Dit is geen vrijbrief
om met een gerust hart naar de besluitenloosheid af te glijden: de argumenten moeten je
daar overtuigend heen leiden.)

. Een populariserende filosofische text, het mengelmoesje van de andere drie hoofd-
genre’s, is gericht op het smaldeel van ‘het grote publiek’ dat een bepaalde krant of een
bepaald tijdschrift leest, ook wel ‘een breed publiek’ genoemd. Een dergelijke text is een
filosofesk klutsei van beschrijven, betogen, interpreteren en zoeken, in Jip & Janneke Taal,
zonder subtiele onderscheidingen en finessen. Een enkele keer geeft een docent de schrijfop-
dracht om een stukje voor de krant te schrijven. Deze docent zal u dan de fijne kneepjes van
het klutsen bijbrengen. Dit is geen genre in de akademische wijsbegeerte. Derhalve besteden
we er in deze Schrijfwijzer geen aandacht aan.

. De Fasen van het Schrijfproject
We onderscheiden drie fasen van het schrijfproject voor flinke schrijfopdrachten en scripties.

Fase . Onderzoek en Onderwerp.





Fase . Organisatie en Structuur.
Fase . Overzicht en Schrijven.

Fase . Verzamel alle relevante texten in een enkele map, digitaal of van papier, eventueel
met de relevante boeken erbij. Alles op een enkele plaats bewaren is handig.

Als het onderwerp van het Schrijfproject vast ligt, dan is het werk in deze Fase ten dele
voor je gedaan. Stel dat onderwerp is:

2 Waarheid.

Dan moet je het onderwerp van jouw Schrijfproject nog specificeren, want Waarheid is
ietsje-pietsje te omvangrijk. Je leest je een stuk in de rondte, in de verplichte en aanbevolen
texten, totdat een specifieker onderwerp van je Schrijfopdracht opdoemt. Zeg:

2 Wat bedoelen voorstanders van een deflationaire waarheidstheorie met
hun opmerking dat deze waarheidstheorie ‘niet substantieel’ is?

Of dit:

2 Gegeven de visie dat waarheid correspondeert met feiten, wat is dan een feit?

Hoe eerder je tot een specifieker onderwerp komt, hoe beter. Vanaf dat moment kun je
gericht gaan lezen, wellicht ook in texten die noch tot de verplichte noch tot de aanbevolen
texten behoren. Je gaat nu texten bijna diagonaal lezen, totdat je het woord ‘substantieel’
tegenkomt; de text daaromheen ga je regel voor regel lezen, en met ‘de text daaromheen’
bedoel ik: voldoende om te begrijpen wat er over het ‘niet-substantiële’ karakter van de-
flationaire waarheidstheorieën wordt beweerd. Je aantekeningenmachine draait nu op volle
toeren.

Op een goed moment denk je: ik heb nu genoeg materiaal om de vraag te beantwoorden.
Ga je een bepaald antwoord meteen verdededigen? Dan wordt het een constructieve redene-
rende text (.A). Een destructieve redenerende text (.B) gaat je geen antwoord opleveren!
Ga je langs verschillende antwoorden om uiteindelijk op een goed antwoord uit te komen,
dan ga je een zoekende, explorerende text schrijven ().

Het onderwerp ligt nu vast, je hebt gekozen voor het genre van filosofische text dat je
wilt schrijven, je leeswerk is ten einde. Fase  is ten einde.

Fase . Dit is denkfase bij uitstek, waar je o.a. de volgende vragen moet beantwoorden:

N Welke argumenten/kritiek/antwoorden/citaten ga je behandelen?
N In welke volgorde ga je ze behandelen in je text?
N Begrijp je de argumenten? Kun je ze uitleggen aan een medestudent?
N Welke kritiek op deze argumenten ga je behandelen?
N Begrijp je de kritiek? Kun je die kritiek uitleggen aan een medestudent?
N Welke antwoorden ga je behandelen?
N Welke argumenten ga je aanwenden om antwoorden te verwerpen?
N Welke begrippen komen in aanmerking voor een analyse?





Kies! Wees niet bang. Alhoewel je persoonlijke voorkeuren hier een rol van betekenis
spelen, zijn er grenzen. Een veel bekritiseerd antwoord of argument opnemen zonder de kri-
tiek te behandelen is een filosofische zonde. De rede, het kloppend hart van de wijsbegeerte,
stelt eisen. Wil je eigenlijk een vervelend tegenargument negeren, dan is dat niet erg. Ik wil
ook zoveel niet. Dat ook doen, door het argument te negeren in je text, dat is wel erg. Doe
je dat, dan ben je geen filosoof — misschien ben je dan een politicus, of een zakenman.

Wat je gekozen hebt, breng je onder in een schema, met namen van de argumenten
en kritiek daarop, of van je kritiek en verdedigingen, of de vragen en hun redenen voor
verwerping. Classificeer. Teken een schema met rechthoekjes, ruitjes, rondjes en pijlen.
Ons brein smacht naar visuele aanwijzingen om informatie te verwerken, te ordenen en te
onthouden. Bedien je brein.

Voer een begripsanalyse uit van de sleutelbegrippen van je text (zie mijn document Be-
gripsAnalyse, met een stappenplan). Indien je woorden wilt gebruiken die op velerlei manie-
ren gebruikt worden in het alledaagse spraakgebruik, vertel de lezer hoe jij ze gaat gebruiken,
i.e. welk begrip ze uitdrukken. Triviale resultaten van de begripsanalyse wil niemand weten;
interessante resultaten zo snel mogelijk na de Inleiding vermelden. Verzuim je dit te doen,
dan schop je de lezer een enkele reis begripsverwarring. Foei!

Wanneer is Fase  ten einde? Wanneer je de volgende toets haalt:

+ Schrijf de Inleiding.

Kun je dat, dan is je materiaal georganiseerd en staat de structuur van je text op je netvlies.
Je verkeert in een wijsgerig gezegende staat. Je weet precies wat je te doen staat. Alleen
alles nog even opschrijven in klinkende volzinnen . . .

Hoe ziet een Inleiding eruit? Als volgt.

. Openingsalinea.

+ Een korte openingsalinea die tot doel heeft de lezer mee jouw text in te sleuren. Dit
kan met een originele vraag, een al dan niet persoonlijk voorval, een anekdote, een
droom, een scène uit een roman of een film, een pakkend citaat, een provocatie, en wat
je maar wilt.

+ Lukt dit niet, pech gehad. Forceer het niet. Gaan we naar de volgende alinea, die dan
de openingsalinea zal zijn. Beter geen insleur-alinea dan een mislukte insleur-alinea.

. Volgende Alinea’s.

+ Nu komt het onderwerp van jouw text. Werk snel en doeltreffend naar je specifieke
onderwerp toe (these, vraag, citaat, probleem), plaats het in een context — van een
hedendaags debat of een historische ontwikkeling, of beide. Waarom is dit onderwerp
belangrijk? Dat moet blijken of je moet het uitleggen.

+ Kan je onderwerp gemakkelijk verward worden met een verwant onderwerp, dat er erg
op lijkt doch er subtiel van verschilt, leg dat hier onmiddellijk uit.





+ Geef een vooruitblik op het betoog dat komen gaat en waar het heen gaat. Verras-
singspartijtjes zijn voor de Kleuterschool en voor Sinterklaasavond. Wijsgerige texten:
voor volwassenen, door volwassenen.

. Slotalinea.

+ Een korte slotalinea vertelt de lezer wat in (welk hoofdstuk en) welke sectie gebeurt. Je
kunt vertellen wat er gaat gebeuren en dan tussen haakjes ‘§ ’ of ‘Sectie ’ schrijven,
in plaats van steeds ‘In Sectie , ga ik het conservativiteitsargument analyseren. In
Sectie , neem ik het anti-metafysische argument onder handen’. Je kunt dit misschien
ook al doen in de vorige alinea’s, zodat deze slotalinea overbodig is.

+ Geen fijnmazige vooruitblik, zoals: ‘In § .. bekijken we een logisch argument’, want
tegen de tijd dat de lezer bij §  is aangeland, is zij dit vergeten; dergelijke gedetaileerde
informatie in de Inleiding is zinloos. De Inhoudsopgave kan deze slotalinea van de
Inleiding overbodig maken.

Hier is de Inleidingstoets, een rij vragen die je bevestigend moet kunnen beantwoorden
na herlezing van je Inleiding. Voor de Inleiding van het Redenerende Betoog (.A,
.B):

3 Sleurt de openingsalinea, indien aanwezig, de lezer de text in?
3 Staat de specifieke te verdedigen of te bekritiseren these erin?
3 Staat er een vooruitblik in welke argumenten en tegenwerpingen,

of welke kritiek en verdediging, aan bod zullen komen?
3 Maakt de Inleiding de algehele structuur van het betoog expliciet?

En hier voor de Inleiding van het Interpreterende Betoog (.A, .B):

3 Sleurt de openingsalinea, indien aanwezig, de lezer de text in?
3 Staan de texten aangeduid, met een enkel citaat om te proeven,

die geïnterpreteerd zullen worden?
3 Staat er een vooruitblik in hoe het interpretatie-epos zich zal ontrollen?
3 Indien je jouw interpretatie met die van anderen gaat vergelijken,

staat dat aangekondigd?
3 Maakt de Inleiding de algehele structuur van het betoog expliciet?

En ten slotte de Inleiding van het () Zoekend Essay:

3 Sleurt de openingsalinea, indien aanwezig, de lezer de text in?
3 Staat ergens de specifieke verwoording van de vraag die de rode draad

van dit betoog zal zijn?
3 Staat er een vooruitblik in hoe de zoektocht zal verlopen?
3 Staan alle antwoorden die je zal gaan beschouwen erin?
3 Maakt de Inleiding de algehele structuur van het betoog expliciet?





InleidingsToets. Je Inleiding is duidelijk dan en slechts dan als (desda) je alle boven-
staande vragen naar eer en geweten bevestigend beantwoordt.

Fase . Het schrijven van de gehele text kan nu beginnen. Aan de slag! Het publiek dat je
in gedachten moet houden bestaat uit je jaargenoten: ben je ste-jaars student wijsbegeerte,
dan schrijf je voor ste-jaars studenten wijsbegeerte; zij moeten kunnen begrijpen wat je
schrijft; je Bachelor-scriptie is gericht aan mede-Bachelor-scriptanten; je Masters-scriptie
aan je mede-masters studenten. Hoe verder je komt in je studie, des te meer je bekend mag
onderstellen.

Je schrijft met volmaakt overzicht, want je hebt de Inleiding geschreven en bent geslaagd
voor de toets ter beëindiging van Fase . Je weet dan op ieder moment waar je je bevindt in
je betoog, wat er net geweest is en wat er dadelijk zal komen, en hoe alles samenhangt. Het
is nu zoeken naar de beste verwoording van de argumenten, tegenwerpingen, kritiek, vragen,
antwoorden en wat dies meer zij.

En als het toch niet lukt? Je weet wat je moet gaan opschrijven en toch komen die juiste
volzinnen niet in je op. Wat dan? Een panacee tegen schrijfkramp heb ik niet. Wel heb ik
enkele adviezen:


 Schrijf de woorden op die zeker in de alinea gaan voorkomen. Dit zijn de grondstoffen.
Schrijf zomaar een zin op met die woorden. Ga die zin corrigeren totdat een zin ontstaat
die gaat voorkomen in je text. Probeer de zin op te schrijven die aan deze zin vooraf
gaat, en de zin die erop volgt.


 Zeg hardop wat er ongeveer moet komen te staan en schrijf op wat je zegt. Daarna de
spreektaal omwerken tot schrijftaal.


 Ga een ander deel schrijven.

 Ga op een andere plaats werken.

Er zal een moment zijn waarop je text is voltooid. Je ben dan nog niet klaar: de eerste
versie is voltooid. Deze eerste versie in ieder geval nooit en te nimmer naar de docent sturen.
Wat wel te doen? Twee mogelijkheden, die elkaar niet uitsluiten:

(a) Laat de text een week liggen. Bezoek een tentoonstelling, giet een sloot rum je keel
in, pak een bioscoopje, kruip bij je geliefde in bed, zuig een joint leeg, bezoek een
concert, lurk een waterpijp droog, ga uit je dak op een festival, werk aan een andere
studie-verplichting, of ga weet-ik-veel-wat uitspoken, zolang het je hoofd maar van je
text afhoudt. Na een week je text van begin tot eind lezen alsof de auteur je aartsvijand
is. De text is weliswaar jouw geesteskindje, toch moet je die text behandelen gelijk de
Boreling van Beëlzebub. Kortom, lees je text in een ernstige en kritische modus met
vragen als de volgende in gedachten:

* Wat is er overtuigend aan dit argument?
* Wat is de kracht van deze tegenwerping?
* Waarom is dat antwoord een bespreking waard?





* Waarom komt dit onderwerp plotseling ter sprake?
* Hoe volgt dit precies uit dat?
* Wat is de betekenis van die uitdrukking eigenlijk?
* Wat zijn de onderstellingen van deze redenering?
* Is dat eigenlijk geen wetenschappelijke vraag?
Enz.

In een herziene versie dien je te voorkomen dat zulke vragen de lezer niet naar de keel
grijpen. Want indien dat gebeurt, dan heb je prutswerk afgeleverd.

(b) Vraag aan een jaargenoot, bij voorkeur een student wijsbegeerte die met het onderwerp
weinig affiniteit heeft, je text bij wijze van spreken te vernietigen, door extreem kritisch
te zijn.

Je kunt (a) herhalen. Sterk aanbevolen. Je text zal er beter door worden. Vervelend wanneer
je docent fouten en onduidelijkheden uit je text hengelt die je er zelf ook had kunnen uit
hengelen. Vermijdbaar feilen is onvergeeflijk. En de laatste keer dat je herleest: let ook op ty-
pefouten, spelfouten, interpunctie, verwijzingen, e.d. Sloddervossen krijgen geen hoge cijfers.

. De Retoriek van de Duidelijkheid
Filosofie is geen literatuur. Filosofische essays, in de betekenis van een zoekende, explorende
text, zijn geen literaire essays. De stijl van literaire essays is te evocatief, te meeslepend,

Sommige literaire essays hebben onmiskenbaar filosofische elementen, zoals: in de reeks schitterende Ana-
thema-essays van de Nederlandse essayist Rudy Kousbroek (–), waaronder Einstein’s Poppenhuis
(); in de mijmering Het gemillimeterde hoofd (), en in de fraaie bundels De schriftelijke natuur
(), Helmholtz’ paradijs (), Wat mooi is, is moeilijk (), De mechanica van het liegen () en
Beitelen aan de eeuwigheid () door de wiskundige en schrijver Gerrit Krol (–); in de verzamelde
opstellen Wees blij dat het leven geen zin heeft () van de Nederlandse psycholoog en essayist Jaap van
Heerden (); in de De geschiedenis van de eeuwigheid en andere essays () en De cultus van het boek
en andere essays () door de Argentijnse schrijver en dichter Jorge Louis Borges (–); en in de
bundel Logic, Labels and Flesh () en de Huizinga-lezing Een leerstoel in fatsoen () door de Poolse





te oordeelszuchtig, te associatief, te dubbelzinnig (bewust al dan niet onbewust), te mean-
derend, te opgewonden, te avontuurlijk, te behaagzuchtig, te stylistisch, en wat dies meer
zij. Het dwingende staccato van premisse–redenering–conclusie, waar de filosoof lyrisch van
wordt, is niet in het minst het schabloon van de literaire essayist. En terwijl schuiven met
metaforen in een filosofische text nooit en te nimmer de plaats mag innemen van letterlijk
en expliciet redeneren, en metaforen ‘slechts’ mogen inleiden, illustreren en versterken, is
het gebruik van metaforen in een literair essay (en in literatuur in het algemeen) verplicht,
noodzakelijk en essentieel. Want, zoals de dichter, schrijver, tekenaar, schilder en vertaler
Erik Bindervoet () mij ooit vertelde: Je gebruikt metaforen wanneer je het niet gewoon
kunt zeggen — voor gewoon moet men lezen: letterlijk. De student wijsbegeerte moet niet
een literaire schrijfstijl nastreven. Letterlijkheid is het marmer van de filosofie. Metaforiek
is het elixer van de litteratuur.

Veel Schrijfwijzers manen de student aan duidelijk te zijn. Hoe doe je dat? Even weinig
behulpzaam als de oproep je verbeelding te gebruiken. Schrijfwijzer-schrijver A.P. Martinich
citeert Friedrich Nietzsche (–) uit De vrolijke wetenschap ():

Degenen die weten dat zij diepzinnig zijn, streven naar duidelijkheid. Degenen die diepzinnig
willen lijken, streven naar duisterheid.

Die zit! Julian Barnes in De papegaai van Flaubert ():

Mystificatie is eenvoudig; duidelijkheid is het allermoeilijkst.

Die zit ook! Wat moet je hiermee wanneer je naar het smachtende scherm van je Mac-
BookPro zit te staren? Wie wil er niet diepzinnige onderwerpen behandelen? Wie wil een
schertsvertoning van pseudo-diepzinnigheid opvoeren? Wie wil er moedwillig mystificeren?
Wie streeft er willens en wetens naar onduidelijkheid? Open deuren . . .

We hebben behoefte aan meer duidelijkheid over duidelijkheid.
Filosofen die een broertje dood lijken te hebben aan duidelijkheid, die welhaast onnavolg-

baar zijn in de slechte betekenis van het woord, die nauwelijks rekening hebben gehouden
met het feit dat anderen hun gedachten willen begrijpen door hun texten te lezen, bestu-
deren wij niet dankzij hun beroerde schrijfstijl, maar ondanks hun beroerde schrijfstijl. De
texten van Martin Heidegger (–) zijn (ietwat omstreden) voorbeelden van een gil-
lend gebrek aan duidelijkheid. Maar Awee Prins vindt Sein und Zeit () helemaal niet
onduidelijk. Dasein, Sein, Seienden, Sorge, Seinsvergessenheit, Mitsein, Sein-zum-Tode,
Weltlichkeit, In-sein, Schon-sein-in-der-Welt, Sein-bei, Verschwiegenheid, Entschlossenheit,
Umwelt, Zeug-ganzheit, Bewandtnis, Analytik, enz. Onduidelijke begrippen? Awee weet er
wel raad mee. Je moet je best doen om een groot denker te begrijpen. Die heeft geen tijd
om op zijn hurken voor het klasje alles te gaan zitten spellen. Kom op zeg. En wie ge-
looft in ernst dat de chaos van wereld, leven en dood, met miljoenen vermiljoenen meloenen

natuurkundige, filosoof en schrijver Stefan Themerson (–). Zomaar een greep uit wat ik toevallig
heb gelezen op dit terrein.





en andere fabelachtige facetten en aporetische aspecten, te vangen is in een schepnetje van
‘duidelijke’ of ‘heldere’ begrippen, aan elkaar geknoopt door enkele logische junctoren en
afgedekt met een sausje van quantoren? Droom verder.

Bertrand Russell (–), mede-grondlegger van de Analytische Filosofie, voorstan-
der van een ‘wetenschappelijke manier’ van filosofie bedrijven, is een vermeend toonbeeld
van duidelijkheid. Doch wie zijn The Problems of Philosophy () leest, komt het begrip
subsistence tegen. Iets wat ‘subsisteert’ bestaat niet, en toch bestaat het ook niet niet. Geen
toonbeeld van duidelijkheid. En die sense-data van Russell, wat zijn dat toch voor curieuze
entiteiten? Zijn ze fysisch of mentaal? Geen van beide?

Nogmaals, we hebben behoefte aan meer duidelijkheid over duidelijkheid, in het bijzon-
der willen we een criterium voor duidelijkheid van filosofische texten. Dat criterium gaat er
komen. Richtsnoer zal zijn deze uitspraak van J.R. Searle ():

Wanneer het op schrijven aankomt, dan hanteer ik deze stelregel:
als je het niet kunt uitleggen, dan heb je het zelf nog niet begrepen.

. Toetsen voor Duidelijkheid
Het duidelijkheidsbegrip waar wij op uit zijn, wordt uitgedrukt door het monadische predi-
kaat duidelijk, of het dyadische predikaat duidelijk voor. Duidelijk kan slaan op:

D. Woorden en hun onderlinge samenhang in de volzin.
D. Volzinnen en hun onderlinge samenhang in de alinea.
D. Alinea’s en hun onderlinge samenhang in de text.
D. De gehele text.

Als de gehele text duidelijk is (D), dan ook de alinea’s waaruit de text bestaat en hun
onderlinge samenhang (D), de zinnen waaruit de alinea’s bestaan en hun onderlinge samen-
hang (D), en de woorden waaruit de zinnen bestaan en hun onderlinge samenhang (D).





Andersom niet: de woorden kunnen duidelijk zijn (D), doch niet noodzakelijkerwijs alle
zinnen die men met de woorden kan vormen (D); enz. We zullen ons beperken tot woorden
die begrippen (concepten) uitdrukken, want dat zal vermoedelijk een flink deel zijn van waar
het aan duidelijkheid schort in texten.

In het algemeen kunnen we zeggen dat in een duidelijke text de relevante filosofische
begrippen zijn uitgelegd en geïllustreerd, het verband tussen iedere volzin en de voorafgaande
en opvolgende volzin evident is, en de onderlinge samenhang tussen de alinea’s ook evident
is. Snel gezegd, langzaam en moeizaam gedaan.

Het predikaat duidelijk is een vaag predikaat, niet scherp: duidelijkheid komt in grada-
ties, vandaar dat onze taal de vergrotende en overtreffende trap van het woord duidelijk kent.
Wanneer we een duidelijke text verlangen, dan verlangen we woorden, zinnen, alinea’s en een
gehele text die aan de duidelijkheidskant van het spectrum zitten, en niet aan de onduide-
lijkheidskant. Het lijkt auteur dezes onomstreden dat, door de beugel genomen, Russell, de
‘Voltaire van de ste Eeuw’, de meester van het arresterende voorbeeld, duidelijker schrijft
dan Heidegger. Kom op zeg. En dat je met een logisch netwerk van duidelijke begrippen niets
zult vangen wanneer je dat door de ingewikkelde wereld haalt, dat is niets minder dan een
vooroordeel, gekoesterd door iets te defaitistische zielen met iets te veel rhetorische handig-
heid — mitsgaders is dit vooroordeel reeds lang geleden weerlegd door de natuurwetenschap.
Ontwaak!

In plaats van een criterium voor duidelijkheid, presenteren wij een toets, die je jezelf
kunt afnemen, de DuidelijkheidsToets:

Je text is duidelijk
desda

je alle toetsvragen naar eer en geweten
bevestigend beantwoordt.

De lijst toetsvragen verschilt per genre van filosofisch betoog. Voor de Inleiding hebben we
reeds een dergelijke lijst opgeschreven (zie blz.  e.v.). Vooreerst een lijst voor alle genres
van texten (, , ); daarna aanvullende lijsten per genre:

2 Is de titel pakkend en treffend?
2 Zijn je bladzijden genummerd en is een Inhoudsopgave met bladzijnummers aanwezig?
2 Als je rechts uitlijnt, beginnen dan alle nieuwe alinea’s op een volgende regel en springt

de eerste regel (overal even ver) in?
Als je niet rechts uitlijnt, beginnen dan alle nieuwe alinea’s op een nieuwe regel met
een blanco regel erboven?

2 Hebben je begripsanalysen interessante resultaten opgeleverd,
en zoja, staan deze resultaten ergens in het begin van je text?





2 Is het verband tussen iedere volzin en de vorige en de volgende volzin evident?
2 Is het verband tussen alle opvolgende alinea’s evident?
2 Weerspiegelt de indeling in (eventuele paragrafen en) alinea’s de structuur

van de gehele text, en is hun volgorde narratief verantwoord?
2 Hebben alle (hoofdstukken en) paragrafen een onmisbare plaats in het gehele betoog?
2 Hebben de (hoofdstukken en) paragrafen toepasselijke titels?
2 Heb je maximaal gebruik gemaakt van je typografische mogelijkheden?
2 Verwijs je op een uniforme manier?
2 Citeer je op een uniforme manier?
2 Heb je alle gebruikte bronnen vermeld?
2 Staan ergens in je document: studentnr., cursusnaam en datum?

.A. Opbouwend Redenerend Betoog.
1 Is de specieke these T , die het onderwerp van het betoog is, expliciet onder woorden

gebracht?
1 Zijn de filosofisch relevante premissen van ieder argument voor these T expliciet ge-

maakt?
1 Zijn alle relevante redeneerstappen van ieder argument voor these T expliciet gemaakt?
1 Heb je expliciet gemaakt of de kritiek op deze argumenten zich richt op een relevante

premisse van het argument of op de redenering van het argument? In het laatste geval:
heb je expliciet vermeld op welke stap de kritiek zich richt?

1 Heb je, in geval van een verdediging tegen kritiek, expliciet gemaakt wat je in de
kritiek verwerpt: een filosofisch relevante premisse of een relevante redeneerstap? In
het laatste geval: heb je expliciet vermeld op welke stap in de kritiek je bezwaar hebt
en waarom?

1 Heb je alle relevante kritiek op je argumenten die te vinden is in de bestudeerde texten
behandeld?

1 Staan de afzonderlijke argumenten, kritiek en verdedigingen in afzonderlijke paragrafen
of afzonderlijke alinea’s?

1 Staan in de slotparagraaf, ‘Conclusies’, de specifieke these T , je krachtigste argumenten
voor T , en je verdediging van wat jij de krachtigste kritiek op deze argumenten vindt?

.B. Afbrekend Redenerend Betoog.
1 Is de specieke these T , die het onderwerp van het betoog is, expliciet onder woorden

gebracht?
1 Zijn de filosofische relevante premissen van ieder argument tegen these T expliciet

gemaakt?
1 Zijn alle relevante redeneerstappen van ieder argument tegen these T expliciet ge-

maakt?





1 Heb je expliciet gemaakt of de verdediging tegen je tegenargumenten zich richt op een
relevante premisse van het tegenargument of op de redenering van het tegenargument?
In het laatste geval: heb je expliciet vermeld op welke stap de verdediging zich richt?

1 Heb je, in geval van een verdediging van een argument tegen kritiek, expliciet gemaakt
wat je in de kritiek verwerpt: een filosofische relevante premisse of een relevante rede-
neerstap? In het laatste geval: heb je expliciet vermeld op welke stap in de kritiek je
bezwaar hebt en waarom?

1 Heb je alle relevante verdedigingen van T tegen je tegenargumenten die te vinden zijn
in de bestudeerde texten behandeld?

1 Staan de afzonderlijke tegenargumenten, verdedigingen en kritiek in afzonderlijke pa-
ragrafen of afzonderlijke alinea’s?

1 Staan in de slotparagraaf, ‘Conclusies’, de specifieke these T , je krachtigste argumenten
tegen T , en je kritiek op de verdedigingen van wat jij de krachtigste verdedigingen op
deze tegenargumenten vindt?

. Interpreterend Betoog.

1 Zijn de te interpreteren citaten aanwezig?
1 Heb je specifieke interpretatie-vragen expliciet gemaakt?
1 Zijn deze vragen beantwoord?
1 Heb je expliciet gemaakt dat en hoe deze antwoorden een coherent geheel vormen?

(Dat geheel is dan jouw interpretatie.)
1 Indien je jouw interpretatie hebt vergeleken met een andere, heb je expliciet gemaakt

waar en waarom jouw interpretatie afwijkt van die andere?
1 Staan de specifieke interpretatie-vragen en -antwoorden in afzonderlijke paragrafen of

alinea’s?
1 Staat in de slotparagraaf, ‘Conclusies’, jouw interpretatie samengevat en verdedigd?

. Zoekend Essay.

1 Is de specifieke vraag expliciet onder woorden gebracht?
1 Heb je alle antwoorden die je wilde behandelen expliciet onder woorden gebracht?
1 Heb je de redenen expliciet gemaakt op basis waarvan je antwoorden verwerpt?
1 Indien je de vraag halverwege wijzigt, heb je expliciet gemaakt waarom?
1 Heb je expliciet gemaakt waarom jouw laatste antwoord op de vraag, in het licht van

de besproken overwegingen, het beste antwoord is?
1 Staat in de slotparagraaf je zoektocht samengevat?

 





. De Korte Schrijfopdracht
Veel vragen uit de DuidelijksheidsToetsen zijn niet van toepassing op een korte schrijfop-
dracht, variërend van  tot circa   woorden. Voor een dergelijke text is een enkele
lijst samen te stellen uit de verschillende lijsten voor Inleiding, voor de Gehele Text, en de
genre-specifieke lijsten die we hierboven hebben gevonden.*

Vorm

. Staan je studentnummer, cursusnaam en datum bovenaan in je document?
. Zijn je bladzijden genummerd?
. Heb je maximaal gebruik gemaakt van de typografische mogelijkheden?

(Werken met lijstjes, aanduidingen en terugverwijzingen, typografische seinpalen.)

. Als je wel rechts uitlijnt, beginnen dan alle nieuwe alinea’s op een volgende regel en
springt de eerste regel (overal even ver) in?
Als je niet rechts uitlijnt, beginnen dan alle nieuwe alinea’s op een nieuwe regel met
een blanco regel erboven?
(Doe je beide, dan ben je de sukkel die bretels en een riem draagt; bovendien geen gezicht.)

. Verwijs je op een uniforme manier?
. Citeer je op een uniforme manier?

Inhoud

. Heeft je text een pakkende en treffende titel?
. Sleurt de openingsalinea, indien aanwezig, de lezer de text in?
. Staat in de volgende alinea, afhankelijk van het genre filosofische text:

. De specifieke te verdedigen of te bekritiseren these van dit redenerende betoog?
. De specifieke interpretatie-vragen van dit interpreterende betoog?
. De vraag die de rode draad zal zijn van dit explorerende essay?

. Staat aan het einde van die alinea een vooruitblik van wat komen gaat?
. Alinea’s.

Weerspiegelt de indeling in (eventuele paragrafen en) alinea’s de inhoudelijke structuur
van de gehele text?
Hebben alle alinea’s een onmisbare plaats in het gehele betoog of zoektocht, en is hun
onderlinge verband evident en narratief verantwoord?
(Kun je alinea’s van plaats verwisselen, dan heb je narratief gefaald.)

. Zinnen.
Is het verband tussen iedere volzin en de vorige volzin, en de volgende volzin evident?

. Hebben je begripsanalysen interessante resultaten opgeleverd,
en zoja, staan deze resultaten op geëigende plaatsen in de text?

. Heb je alle gebruikte bronnen vermeld?





. Schrijfstijl: Aanraders en Afraders
Een lijstje met absolute aanraders:

H Nieuwe filosofische begrippen uitleggen en illustreren, juist wanneer je een gangbaar
woord een filosofisch begrip laat uitdrukken.

H Wissel de zinslengte af.
H Laat verwijzende voornaamwoorden (dit, dat, welke, wat, deze, . . .) nooit verder te-

rugverwijzen dan naar woorden in de vorige zin, bij voorkeur naar een zelfstandig
naamwoord. Zorg dat het evident is waar het verwijzend voornaamwoord naar ver-
wijst.

H Geef de voorkeur aan actief taalgebruik boven passief taalgebruik — voorkom dat
vervoegingen van het werkwoord worden de lezer worgen.

H Zet zg. seinpalen (verbinding-zinnen, vooruitblik-zinnen en recapitulatie-zinnen) uit-
sluitend neer waar nodig, om te voorkomen dat de lezer het overzicht kwijt raakt en
verdwaalt in de text. Hoe beter de narratio, des te minder seinpalen nodig zijn.

H Gebruik de typografische mogelijkheden van je textverwerker: maak lijstjes wanneer
mogelijk; lijstjes waarvan de elementen etiketten hebben indien je naar die elementen
gaat verwijzen, anders lijstjes met etiketloze elementen — in dat laatste geval niet
altijd met zwarte stippen (Eng.: bullet points: •), gebruik ook eens iets anders, zoals
in deze Schrijfwijzer gebeurt.

H Geef prominente argumenten een naam, opdat je er gemakkelijk naar terug kan ver-
wijzen — voorkomt frasen als Het tweede argument van paragraaf . . . .. Beter: Het
argument over de kleurenmaagd Maria . . .

H Kies een enkele manier van citeren en verwijzen en hou je daar consequent aan (zie
Sectie ).

H Wees spaarzaam met het gebruik van waarderende en afkeurende woorden: maakt een
ijdele, opdringerige en vooringenomen indruk.

En een lijstje met afraders (geen verbodsbepalingen):

N Gebruik van (vermeende) synoniemen ‘ter afwisseling’: kies een enkel woord voor een
centraal begrip in je text en blijf dat woord gebruiken. Voor de andere woorden mag
je synoniemen gebruiken. Raadpleeg: http://www.synoniemen.net.

N Gebruik van het Woordenboek voor wijsgerig termen: het Woordenboek is niet voor
wijsgerige doeleinden geschreven, doch loopt slaafs achter het onwijze gebrabbel en
gewauwel van de meerderheid aan.

N Stapelen van bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden — dat is gelijk een wand propvol
schilderijtjes: je wordt er tureluurs van en dan zie je niks meer. Neem twee als generiek
maximum.
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N Invectieven en superlatieven (heel erg belangrijk, enorm veel invloed, . . .): die zijn voor
De Telegraaf, sportverslaggevers, juryleden in treurbuisprogramma’s, en webstekken
op het wereldwijde web voor de geestelijk minder bedeelden.

N Volzinnen langer dan vijf regels — wil je een langere volzin: eerst voorlezen aan een
ander en kijken wat er gebeurt: instemmend geknik of pijnlijk gefrons?

N Veelvuldig gebruik van de ste persoon enkelvoud: ik. Het gaat niet om jou, het gaat
om je text.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

. Citeren, Refereren, Noteren, Frauderen
. Citeren
Beslaat het citaat niet meer dan enkele regels, zet het dan tussen dubbele aanhalingstekens.
Hier is een stukje text waarin dat gebeurt met een aanhaling van Kant:

Om met de reeds aangehaalde woorden van Kant [: § ] te spreken, kunnen we door
het Keusaxioma te onderstellen ongemerkt “aan het huis van de ervaring nog een veel groter
bijgebouw maken, dat opgevuld is met gedachtewezens, zonder zelfs maar te merken dat het met
zijn overigens juiste begrippen de grenzen van hun gebruik te buiten is gegaan.” We stuiten echter
op aanschouwingsproblemen wanneer we de gedachtewezens, die uitsluitend in het bijgebouw
kunnen verblijven, toelaten in het huis van de ervaring.

Beslaat het citaat meer dan enkele regels, licht dan de aangehaalde text eruit en zet in een
Aan te treffen op blz.  van: Thekla Teunis, F.A. Muller, ‘Kant en Keus, Antinomie en Axioma. Een

ontogenese van de paradox van Banach & Tarski’, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte .
() –.





iets kleiner font (staat je text in pt, dan de aangehaalde text in pt), zonder aanhalings-
tekens. Een voorbeeld is de uitgelichte text hierboven. (Tegenvoorbeelden staan ook in deze
Schrijfwijzer, blz. , .)

De taal van de aangehaalde text dient bij voorkeur hetzelfde te zijn als die van de
hoofdtext. Vertaal je zelf, zet dan de oorspronkelijke text in een voetnoot.

De regel is dat men zo weinig mogelijk moet citeren en in plaats daarvan moet parafra-
seren. Kun je ‘in je eigen woorden’ uitleggen wat de auteur bedoelt, dan toon je met een
parafrase de auteur begrepen te hebben. Drukt een auteur zich dermate fonkelend of fasci-
nerend uit dat een parafrase hier aan zou afdoen, citeer dan. In () interpreterende texten
zal men meerdere en langere citaten aantreffen dan in de andere genres.

. Refereren
Er zijn verschillende manieren om te verwijzen (te refereren). Kies een manier per text en
hou je eraan. Onderstaande manier is een manier, niet de enige manier. We behandelen
achtereenvolgens: (α) boek, (β) artikel, (γ) bijdrage aan een bundel, (δ) internetbron.

(α) Boek. In de lijst met Geraadpleegde Werken (Referenties, Bibliografie) staat:

Redhead, M.L.G. []. Incompleteness, Nonlocality and Realism. A Prolegomenon to the
Philosophy of Quantum Physics, Oxford: Clarendon Press, .

Wil je in de text naar blz.  verwijzen van dit boek, dan schrijf je:

Redhead [: ].

Een voordeel van vierkante haakjes is dat gebogen haakjes dan vrij komen voor andere
doeleinden, zoals chronologische; zie je vierkant haakjes achter een eiggenaam met een jaartal,
dan weet je terstond: verwijzing. In het algemeen staat een verwijzing naar een boek als
volgt in de lijst met Geraadpleegde Werken:

Achternaam, initialen. [jaartal]. Titel, plaats uitgeverij: naam uitgeverij, jaar van uitgave.

Het jaartal tussen vierkante haken hoeft niet het jaar van uitgave te zijn. Zoals hier:

Kant, I. []. Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auf-
treten können, Riga: Johann Friedrich Hartknoch Verlag; Nederlandse vertaling: Prolegomena,
vertaald door H. van de Velde en F. Montens, Meppel: Boom, .

Haal je Kant aan in de text, dan kun je in dit geval, zoals in boven uitgelicht stukje text,
schrijven: Kant [, § ]. Wil je naar bladzijde  van de vertaling verwijzen, dan kun je
schrijven:

Kant [; : ].

Paul Schuurman vindt deze manier lelijk. Smaakoordeel.





(β) Artikel in een tijdschrift. In de lijst van Geraadpleegde Werken staat het artikel als
volgt:

Muller, F.A. []. ‘Reflections on the Revolution at Stanford’, Synthese , –.

In het algemeen:

Achternaam, initialen. [jaar van tijdschriftuitgave]. ‘Titel’, Tijdschrift-titel jaargang, bladzij-
denummers.

Het jaar van uitgave van dit artikel hoeft er niet aan het einde nog eens achter, want valt
altijd samen met het etiket van de referentie; in bovenstaande geval: . Naar bladzijde 
en naar bladzijden –, van bovenstaand artikel verwijst men als volgt:

Muller [: , –].

Merk op: niet : -, met een afbreekstreepje.

(γ) Bijdrage een een bundel. Referentie:

Muller, F.A. []. ‘The Characterisation of Structure: Definition versus Axiomatisation’,
in: The Present Situation in the Philosophy of Science, F. Stadler (red.), Dordrecht: Springer
Verlag, pp. –.

In het algemeen:

Achternaam, Initialen [jaar van uitgave]. ‘Titel bijdrage’, in: Titel bundel, Initialen en Achter-
naam samensteller (red.), plaats uitgeverij: naam uitgeverij, bladzijdenummers van de bijdrage.

Bij meerdere samenstellers: (redn.). Verwijzen naar blz. , en naar blz. –, van deze
bijdrage gaat als volgt:

Muller [: , –].

(δ) Internetbron. Het Lemma uit de Stanford Encyclopedia van Ingrid Robeyns over de
bekwaamheidsbenadering vermeldt men als volgt in de lijst Geraadpleegde Werken:

Robeyns, I., ‘The Capability Approach’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer
 Edition), E.N. Zalta (ed.),
URL = http://plato.stanford.edu/archives/sum/entries/capability-approach/

Andere internetbronnen als volgt:

Achternaam auteur, initialen. [jaartal]. ‘Naam bron’, Naam webstek, datum van raadpleging,
URL.

Altijd met Uniform Resource Locator (URL). Hier is een voorbeeld:
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Muller, F.A. []. ‘Een geval van transcenditis. De ziektegeschiedenis van George Steiner’,
Webstek F.A. Muller, geraadpleegd op  Augustus .
URL = http://www.staff.science.uu.nl/ mulle/

. Noteren
Noteren doet men in noten (eigenlijk: notities). Noten beneden aan de bladzijde, gewoonlijk
in een veel kleiner font dan de hoofdtext, heten voetnoten; staan de noten aan het einde van
de text verzameld, dan heten ze eindnoten. Gebruik bij voorkeur voetnoten, dat bespaart
de lezer een hoop vervelend geblader.

Waar zijn noten goed voor? De regel is deze: wat in een noot staat, moet je kunnen
overslaan zonder dat het begrip van de text daaronder lijdt. Dus alle verwijzingen kun je
naar de voetnoten verbannen: staat toch al niet fraai in de text, al die verwijzingen en
jaartallen. Een enkele zijdelingse opmerking kan ook in een noot.

Bezwaren tegen een argument uit de text, laat staan dat argument zelf, in een noot
behandelen: doe het niet. Als je het bezwaar of argument te onbelangrijk vindt om in de
hoofdtext op te nemen, laat dan geheel weg; vind je het wel aandacht waard, dan kort in
de hoofdtext behandelen. Noten zijn in het algemeen geen vergaarbakken voor wat je in de
hoofdtext niet kwijt kunt, en ook geen ego-vitrines om te tonen wat je allemaal hebt gelezen,
gezien en meegemaakt, laat staan wat jij ervan vindt of erbij voelt.

Vermijd noten met veel text. Sommige auteurs van boeken gaan helemaal los in hun
noten. Alleen in een flink boek hoeft dit niet te misstaan. In texten die je tijdens je studie
moet voortbrengen misstaan zulke noten. Zie bijvoorbeeld het eerder genoemde twee-delige
The Open Society and Its Enemies van Popper, waarvan de noten een derde deel van de
totale text uitmaken.

. Frauderen
Frauderen met schrijven is iets opschrijven wat je ergens hebt gelezen zonder bronvermelding,
zodat je net doet alsof je het zelf hebt bedacht — ook plagiaat genoemd. Docenten zijn
verplicht iedere aangeleverde text van een student voor een schrijfopdracht in te voeren in een
door de Erasmus Universiteit aangeleverde fraude-detector, die het wereldwijde web afspeurt
naar alles wat lijkt op de ingevoerde text. (Een text stiekem overnemen en hier en daar
woordjes veranderen of verwisselen, dat werkt allang niet meer. Ik geef deze overweging mee:
wat jij kunt bedenken om niet gepakt te worden, is door de ontwerpers en programmeurs
van de fraude-detector ook al bedacht. It’s their job.)

Is fraude geconstateerd, dan moet de docent de Examencommissie inlichten, waarop een
sanctie volgt. Minimaal is de sanctie uitsluiting van het betreffende tentamen voor het lo-
pende studie-jaar tot maximaal uitsluiting van alle tentamens voor de duur van een jaar.

De twee delen beslaan + =  bladzijden, waarvan + =  bladzijden met eindnoten; de
voetnoten beslaan 34% van de gehele text (berekend met een font-correctie-factor van /).
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Naast een vertrouwensbreuk met het docentengilde, ga je daardoor studievertraging oplopen.
Doe het niet. Je krijgt er spijt van als je gepakt wordt, en misschien ook als je niet gepakt
wordt. Hou de eer aan jezelf. Fraude is voor Flapdrollen en Farizeeërs.

. De Nederlandse Taal
De spellingsregels voor het vervoegen van werkwoorden in de Nederlandse taal zijn zinderend
eenvoudig:

. ste persoon enkelvoud: stam;
. de en de persoon enkelvoud: stam + t;
. meervoud: gehele werkwoord;
. indien de persoon enkelvoud en werkwoord omkeren van volgorde, dan alleen de stam

— Steel jij? Dan word je gepakt.;
. voltooid deelwoord: t aan het einde als de stam eindigt op een letter uit: XTC Kofschip

(waarin de t zelf ook voorkomt), en anders een d (die er niet in voorkomt); of kijk
anders naar de verleden tijd — Hij bestudeerde het boek, dus ook: Hij heeft het boek
bestudeerd; Hij wachtte op Godot., dus ook: Hij heeft op Godot gewacht.

Dat is alles! Een enkele hand met regels. Wie kan ze niet onthouden en toepassen?
Gebruik voor andere spellingsdoeleinden Het Witte Boekje. (Het Groene Boekje heeft

zichzelf onmogelijk gemaakt met een onoverzichtelijk en incoherent oerwoud van spellingsre-
gels; dat gebruiken we niet meer. ms word gebruikt het nog wel: afzetten die ellende, of
vervangen m.b.v. het witte schijfje. De Nederlandse kranten en tijdschriften volgen ook Het
Witte Boekje, dat gemaakt is door liefhebbers van onze taal (Genootschap Onze Taal), en
niet door de anonieme debielen van W.F. Hermans (zie voetnoot , blz. ).)

Thans volgt een lijst met losse opmerkingen die het Nederlands betreffen.





 

. Richtlijnen voor het gebruik van komma’s:

. Lees de volzin hardop voor en plaats komma’s daar waar je even wachtte
om in te ademen.

. Komma tussen persoonsvormen.
� Hij kwam, zag en overwon.

. Niet-beperkende bijzinnen staan tussen komma’s.
� De filosoof die Scientific Representation () heeft geschreven, bewonder ik.
� De filosoof, die Scientific Representation () heeft geschreven, bewonder ik.

In het eerste geval bestaan er meerdere filosofen en zorgt de beperkende bijzin dat we
weten welke filosoof ik bewonder; in het tweede geval bestaat er kennelijk slechts een
enkele filosoof en die bewonder ik.

. Naar de onbepaalde woorden iets en enige verwijst men met het betrekkelijk voornaam-
woord wat, en niet met dat.

� Het enige dat wat ontbreekt aan dit artikel is een conclusie.
� Dat is iets dat wat regelmatig terugkeert in dit boek.
� Iets bruins dat uit het water kroop, greep mijn teen.

. Zelfstandig naamwoorden hebben een geslacht. Zoek op in Het Witte Boekje, of ge-
bruik (aanvinkbaar): http://www.inventio.nl/genus/.

� De man pakte zijn balpen op en stopte hem haar in zijn binnenzak.

De betekenis van zelfstandig naamwoorden is geen aanwijzing voor hun geslacht: mens-
heid is vrouwelijk (zoals alle woorden eindigend op -heid), en mens is mannelijk.

. Hoe zat het ook alweer met hen en hun?

hun: meewerkend voorwerp (zonder voorzetsel);
� Reichenbach gaf hun een moeilijke text mee.
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hen: lijdend voorwerp; en na een voorzetsel.
� Carnap pakte hen helemaal in. Schlick leefde met hen mee.

. Beide/beiden, vele/velen, sommige/sommigen, verscheidene/verscheidenen, enz.
Met een n wanneer het personen betreft, anders zonder n.

. Ent jezelf in tegen de tyfus van de foute meervoud-s:

� keuzes keuzen, zijdes zijden, gedachtes gedachten, ruimtes ruimten, . . .

. Vermijd tango-constructies: haal de kern van de volzin naar voren.

� Bij sommige veel toevoegingen in een zinsverband persende auteurs ziet men vaak het
verschijnsel van ver uit elkaar geplaatste maar bij elkaar horende woorden.

� Bij sommige auteurs die veel toevoegingen in een zinsverband persen, ziet men vaak het
verschijnsel van woorden die ver uit elkaar zijn geplaatst maar bij elkaar horen.

. Vermijd gebruik van accenten om een woord te benadrukken (lézen, dat màg, enz.);
druk het woord schuin af (lezen, dat mag).

. Gebruik contrastrijke voegwoorden spaarzaam. De contrastrijke voegwoorden doch, maar
en echter zijn niet synoniem, in tegenstelling tot de contrastloze voegwoorden en, zowel
. . . als, beide.
Qua contrast: doch (klein); maar (middelmatig); echter (groot).

Regels voor het gebruik van contrastrijke voegwoorden:

. Gebruik nooit een contrastrijk voegwoord wanneer er geen sprake is van een con-
trast. Vooral journalisten lijden aan de maar-ziekte: incontinent gebruik van maar
terwijl er geen sprake is van een contrast en men en behoort te gebruiken.

� Wielewaal stak zonder te kijken te straat over maar en er kwam een auto aan.

. Gebruik alleen een contrastrijk voegwoord indien het contrast tussen de samen-
gevoegde zinnen niet evident is, anders behandel je de lezer als een kleuter.

� Het regende maar en Drooglever ging zonder regenscherm naar buiten.

. Red met uitsterven bedreigde woorden! Veel woorden uit de Nederlandse taal worden
om onnaspeurbare redenen weinig gebruikt (soms doordat Anglicismen ze om even
onnaspeurbare redenen verdringen); en doordat ze weinig gebruikt worden, gaan ze ar-
chaïsch klinken, en doordat ze archaïsch klinken, gebruikt niemand ze meer. Doorbreek
deze fatale spiraal. Enkele voorbeelden (zoek maar op):

� daarenboven, mitsgaders, evenwel, vermits, naardien, nademaal, wijl, prudent, navrant,
fnuiken, euvel duiden, warempel, dikwijls, nooddruftig, kommerlijk, nochtans, beuzelen,
buitendien, brooddronken, richtsnoer, wuft, schrander, ofschoon, noodwendig, misnoegd,
murw, navenant, benevens, lommerrijk, alras, doorluchtig, desniettegenstaande, . . ..





. Men onderscheide: omdat (motieven) van doordat (oorzaken).

� De torens stortten in omdat doordat er vliegtuigen in vlogen.

En door betekent niet doordat.

� Door een omgewaaide boom staat er een file op de A.

De betekenis van de zin hierboven: de file staat dwars door de boom heen.

� Er staat een file op de A doordat er een boom is omgewaaid.

. Men onderscheide: tenslotte (daarom) van ten slotte (als laatste).

� Tenslotte Ten slotte keer ik terug naar mijn eerste argument.
� Ten slotte Tenslotte is dit hetzelfde argument in een ander jasje.

. Men onderscheide: niet in het minst (in het geheel niet, helemaal niet) van niet het
minst (niet in de laatste plaats).

. Foute uitdrukingen.

� Het licht sein staat op groen/rood voor de regering.
� We hebben behoefte aan nieuwe regelgeving regels.
Regelgeving is het proces van nieuwe regels opstellen.

� Ik keek aandachtig naar hoe de wijze waarop hij dat klaarspeelde.

. Het woord gemakkelijk (tegendeel van moeilijk, lastig, zwaar) komt van gemak,
en niet van mak (tegendeel van wild): makkelijk is bijna altijd fout.

� Wat een makkelijk gemakkelijk tentamen zeg!

. Dubbelop.

� Neem een voorbeeld zoals een aporie van Zeno.
In deze zin is voorbeeld en zoals dubbelop.
� Neem bijvoorbeeld een aporie van Zeno.

� De arme drommel kan zelfs niet meer klaarkomen.
In deze zin is zelfs niet en niet meer dubbelop.

. Wees op je hoede voor anakoloeten.

� Dit probleem kan worden opgelost door nieuwe regels in te voeren.
Hier staat dat het probleem nieuwe regels op moet stellen. Dat kan niet.
� De wetgever kan dit probleem oplossen door nieuwe regels in te voeren.

. Endemisch: verwarring tussen heel en geheel. Tegenover kapot staat heel,
en tegenover deel staat geheel.

� De hele gehele vakantie ligt in het water.
� Dat hele gehele boek van Charles Taylor is oersaai.





. Twijfel is een mentale toestand, bijvoorbeeld:

� Willard twijfelt aan een bewering.
� Willard twijfelt of hij mee uit eten zal gaan.

Het meervoud twijfels is even onzinnig als het meervoud van (het zelfstandig naam-
woord) haat. (Wat is dat eigenlijk, het meervoud van haat? Bestaat niet. Evenals
twijfels, dat bestaat ook niet.)

� Descartes had twijfels twijfelde.
� Hume heeft meerdere twijfels redenen tot twijfel.

. � Hun zeggen.
Geen commentaar.

. Het woord weerleggen (Anglicisme: falsifiëren) is een succeswoord : een succesrijke kri-
tiek is een weerlegging, en dan succes in de zin van bijna unanieme instemming met
de kritiek. Je kunt nooit zelf schrijven dat je iets gaat weerleggen of weerlegd hebt;
je gaat iets bekritiseren en het is aan veel anderen om te beoordelen of je kritiek een
weerlegging is (zeldzaam in de wijsbegeerte: weerleggingen).

. Het woord om voor een werkwoord dient om een intentie aan te duiden, laat het anders
weg.
� Ik heb niets om te doen; ik ga naar buiten om van een sigaret te genieten.

. Verwarring tussen als (geen tijdsbepaling) en nadat of wanneer (tijdsbepalingen).
� Dat doe ik als kom nadat ik ben gekomen.
� Het gejuich zal losbarsten als wanneer ze beginnen.
Wanneer is ‘tegenwoordige tijd’ van toen. Vergelijk:
� Het gejuich barstte los wanneer toen ze begonnen.

. Vermijd stoplappen. De hoernalistiek en de politiek is er van vergeven, van dood-
gebruikte opvulsels die in het huidige tijdsgewricht niets meer betekenen:

daadwerkelijk, wel degelijk, dus, dan ook (irritante uitdrukkingen die je vrijwel altijd
kunt verwijderen zonder dat de betekenis van de zin verandert);
zeg maar, best wel, iets van, soort van (zelfs in de spreektaal irritant);
communiceren (vertellen, zeggen, schrijven, bekend maken);
als je naar X kijkt, dan bla bla (en als je niet naar X kijkt, dan niet bla bla?);
klip en klaar (doodgebruikte uitdrukking); . . ..

. Gebruik geen domme woorden en uitdrukkingen.
helder (Door helder water kijk je heen. Door een heldere text dus ook. Dan staat
er blijkbaar niets. Ik wil texten die muren van betekenis zijn, waarin ieder gaatje
semantisch is dichtgesmeerd. Men bedoelt: duidelijk);
warrig (non-woord; obscure bastaard van verwarrend, verward en wazig);





misinformatie (woord bestaat niet: verkeerde informatie);
misbegrip (woord bestaat niet: wanbegrip bestaat wel);
waarheidsvinding (onzinnig woord: je kunt alleen de waarheid gaan zoeken en hopen
dat je haar zult vinden; je kunt niet de waarheid gaan vinden, zoals je wel een half
brood kunt gaan halen);
. . .

. Achterlijke Anglicismen (waar Nederlandse woorden voor bestaan).

overambitieus (erg ambitieus; over betekent in het Nederlands niet : erg);
tsjekken (verifiëren: de waarheid vaststellen; controleren);
intjsekken/uittsjekken (aanmelden/afmelden);
administratie (betekent niet: regering);
iemeel (e-post is het goede Ned. woord), een ie-meel (een e-bericht);

mixen, gemixt (mengen, gemengd);
autopsie (is geen Nederlands woord, lijkschouwing wel);
acteren (betekent in het Ned. niet : handelen — maar toneelspelen);
missen (betekent: niet raken, en niet : ontbreken; missen is een handeling);

content (betekent: tevreden, en niet : inhoud);
poll (is niet het enkelvoud van pollen; peiling);
diezaajn (Eng.: design; ontwerp, vormgeving);
taaskfors (Eng.: task force; werkgroep, stuurgroep, taakgroep);
effect (betekent niet : gevolg. Federer sloeg de bal met effect.);

resjerseren (onderzoeken, uitzoeken);
focussen (aandacht richten, scherp stellen);
tsjerrittie (Eng.: charity ; liefdadigheid);
momentum (is geen Ned. woord; vertaling van dit Eng. natuurkundige woord: impuls);
evalueren (beoordelen);

baby (is de Engelse vertaling van het Nederlandse woord boreling);
impekt (Eng.: impact ; van invloed, inslag, gevolgrijk);
peer review (collegiale toetsing);
rendum (Eng.: random; willekeurig, toevallig);
expertise (deskundigheid), expert (deskundige).

grip (geen Nederlands woord, greep wel).
shoppen (Wat is toch er tegen: winkelen?)
recyclen. (Wat is er toch tegen: hergebruiken?)
het noes van achtuur (verkeerde uitspraak van: het niews van acht uur).





. Slotaccoord
Niet zelden komt het voor dat een studente, na de bespreking van haar schriftuur met de
docente, weet dat zij zo veel beter had gekund als zij meer tijd en aandacht had besteed aan
de opdracht. Onnodig beneden de maat gepresteerd. Dom. Het kost veel tijd en nog meer
aandacht ervoor te zorgen dat je de extreem niet-triviale vragen uit de DuidelijksheidsToet-
sen bevestigend kunt beantwoorden:

2 Hebben je begripsanalysen interessante resultaten opgeleverd,
en zoja, staan deze resultaten ergens in het begin van je text?

2 Is het verband tussen iedere volzin en de vorige en de volgende volzin evident?
2 Is het verband tussen alle opvolgende alinea’s evident?
2 Weerspiegelt de indeling in (eventuele paragrafen en) alinea’s de structuur

van de gehele text, en is hun volgorde narratief verantwoord?

Daarom tot slot deze twee verschrikkelijk enorm gigantisch doorluchtige woorden:

T IJ D en a a n d a c h t

Geraadpleegde Werken en Wezens

Bij het schrijven van deze Schrijfwijzer heb ik geplunderd: een Beknopte Handleiding () door In-
grid Robeyns, Guidelines Final Paper door ArnoWouters (), Vingerwijzingen voor het Schrijven
van een Populair-Wetenschappelijk Artikel () door Ger Groot — medewerkers van de Faculteit
der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR); Guidelines on Writing a Philosophy Pa-
per () door Jim Pryor (New York University, USA), Writing a Philosophy Paper () door
Peter Horban (Simon Fraser University, USA), Writing Philosophical Essays () door Michael
Tooley (University of Boulder, Colorado, USA), How to Write a Philosophical Paper () door J.J.
MacIntosh (University of Calgary, Canada), General Advice on How to Write a Philosophy Paper
() door Amy Kind (Claremont McKenna College, California, USA), On Writing a Philosophy
Essay: Some Advice and More Advice () door Andrew Pyle (Bristol University, UK), Wat je
zegt en hoe je het zegt. Academische vaardigheden in de Wijsbegeerte () door B. van den Brink et
al. (Universiteit Utrecht); Philosophical Writing: An Introduction (Malden, USA: Blackwell, )
by A.P. Martinich; en de columns van H.J.A. Hofland, ‘de Karl Kraus van onze tijd’ (Bindervoet &
Henkes), in NRC Hahaha.





Dank aan A.W. Prins, P. Schuurman, P.J.J. Delaere, T.K.A.M. de Mey, J. vd. Herik (EUR),
J. van Lith, N. van Miltenburg (UU), M.P. Seevinck (RUN), E. Schliesser (Ghent) voor op-
en aanmerkingen, en met name voor suggesties voor aanvullingen op een eerste versie uit
September .

PS
Bovenstaande brij is een voorbeeld van hoe de lijst van Geraadpleegde Werken er niet uit
behoort te zien. Van tegenvoorbeelden leert men ook . . .

c©  F.A. Muller.

E-postadres: f.a.muller@fwb.eur.nl [niet: muller@fwb.eur.nl].

Webstek: http://www.staff.science.uu.nl/ mulle/ .

Op FaçadeBoek als: F.A. Muller .
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