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WAARHEID OF METHODE? 
door Frans Holtkamp 
 

Er ligt een knoeper voor me: Waarheid en methode van 
Hans-Georg Gadamer. i Ik begin te lezen en moet mezelf 
dwingen om ‘bij de les’ te blijven, want Gadamer schrijft in 
praktisch iedere zin iets nieuws. Pas na zo’n honderd blad-
zijden ‘kom ik erin’. Vanaf dát moment heeft het boek mij 
te pakken! 
 
De Inleiding vertelt kort en krachtig waar het de auteur om 
te doen is: het ontwikkelen van een filosofie van de herme-
neutiek. Hermeneutiek zou men kunnen omschrijven als de 
leer van het ‘verstaan’. Dit laatste woord staat tussen aanha-
lingstekens, omdat het Duitse woord ‘verstehen’ niet goed 

in het Nederlands te vertalen is. Maar Gadamer legt meteen zijn kaarten op tafel: ‘ver-
staan’ is deelhebben aan het leven, zónder theoretische bemiddeling van het begrip. Zijn 
filosofie van de hermeneutiek is bedoeld als reactie op en correctie van de universele gel-
digheidsaanspraak van de wetenschappelijke methodiek. Het esthetisch bewustzijn, bij-
voorbeeld, heeft zich door het waarheidsbegrip van de exacte wetenschappen teveel laten 
inpakken. Het meent bij het beoordelen van een kunstwerk te kunnen abstraheren van de 
ervaring van waarheid ín dat kunstwerk. 
 
Zijn filosofie van de hermeneutiek ontwikkelt Gadamer 
aan de hand van een ‘exemplarische sprong’ door twee 
fenomenen uitgebreid te behandelen: de kunst en de his-
torische overlevering. Hij wijdt deel I aan de kunst, veel-
zeggend getiteld Het opdelven van de waarheidsvraag  
aan de hand van de ervaring van kunst. In deel II zal hij 
ingaan op hoe waarheid in de geesteswetenschappen, met 
geschiedenis als exemplarisch voorbeeld, hermeneutisch 
het beste ‘ontsloten’ kan worden.  
 
Overigens helpen de titels van de drie delen en de vele 
hoofdstukken je de rode draad in dit werk te blijven zien. 
Bij wijze van voorbeeld volgen nu de titels van deel II en 
III, respectievelijk Verbreding van de waarheidsvraag 
naar het verstaan in de geesteswetenschappen en Ontolo-
gische wending van de hermeneutiek aan de hand van de 
taal. 
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DEEL I: HET OPDELVEN VAN DE WAARHEIDSVRAAG AAN 
DE HAND VAN DE ERVARING VAN KUNST 
 
In dit deel gaat Gadamer uitgebreid in op het fenomeen kunst. Uitgaande van de ervaring 
van kunst én de rol die de historische overlevering daarbij speelt, wil Gadamer het her-
meneutische fenomeen in zijn volle omvang zichtbaar maken. Kunst en historische over-
levering  dragen steeds waarheid over waaraan men deel moet zien te krijgen. Dat stijgt 
uit boven het ‘mooi’ en ‘niet mooi’ van het esthetisch bewustzijn en het ‘waar’ en ‘niet 
waar’ van de historische kritiek. 
 
 
AANLOOP 
 
Maar vóór Gadamer het fenomeen kunst van alle kanten zal gaan benaderen, neemt hij 
een ferme aanloop. Hij gaat met talloze denkers ‘in gesprek’, behandelt wat ze zoal bij te 
dragen hebben aan de filosofie van de hermeneutiek en geeft zijn eigen visie daarop. Op-
vallend veel Duitse denkers en dichters passeren de revue: Kant komt het meest uitge-
breid aan bod. Daarover straks meer. 
 
Maar in het ‘brede plaveisel’ naar zijn uiteindelijke kunstfilosofie blijkt Gadamer ‘piket-
paaltjes’ te slaan die van belang zijn voor zijn project, het ontwikkelen van een filoso-
fische hermeneutiek. 
Enkele voorbeelden: Gadamer is een man van de geesteswetenschappen. Hij wil die uit 
de dodelijke omklemming van de natuurwetenschappelijke methode bevrijden, ze hun eí-
gen waarheid geven en een eígen methode. Daarom hecht hij aan geijkte humanistische 
sleutelbegrippen als vorming, sensus communis, oordeelskracht en smaak. De laatste 
twee voeren hem naar Kants derde kritiek, Kritik der Urteilskraft. Hij loopt zo’n beetje 
alle paragrafen van dat werk na, haalt eruit wat Kant te zeggen heeft over smaak, schoon-
heid en esthetisch oordeel en geeft er vervolgens zijn eigen invulling aan. 
Het voert te ver om daar uitgebreid op in te gaan. Maar één opmerking van Gadamer mag 
hier niet ontbreken: Kant als keerpunt (pagina 51). Gadamer meent, dat Kant het begrip 
smaak uitsluitend laat functioneren op het terrein van het esthetische en de kennis geheel 
aan de theoretische en praktische rede laat. Kort geformuleerd: Kants smaak is zónder 
kennis. Het gevolg van deze radicale subjectivering van de smaak en de esthetica is, dat 
de geesteswetenschappen zich voor hun methodeleer in de armen van de natuurweten-
schappen hebben geworpen.  
Of dit historisch juist is, kan ik niet beoordelen, wél dat Gadamer hier duidelijk laat zien 
welke kant hij níet op wil. 
 
Gadamer beproeft vervolgens de concepten genie, belevenis en symbool die voor het de-
finiëren van het begrip kunst in de 18e en 19e eeuw – in toenemende mate wordt in deze 
periode kunstschoon van natuurschoon onderscheiden – van doorslaggevende betekenis 
zijn.  
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Het voert te ver de prachtige uitweidingen die Gadamer aan deze concepten besteedt hier 
voor het voetlicht te brengen. Je proeft wél dat hij er sympathie voor heeft. Maar hij ziet 
ook gevaren: het concept genie is vanuit de toeschouwer geconcipieerd. Die ziet maar al 
te makkelijk in de kunstenaar een soort god, terwijl de kunstenaar zélf vaak een nuchtere 
kijk heeft, niet alleen met ‘het schone’ bezig is, maar ook allerlei praktische problemen 
tijdens het artistieke productieproces oplost.  
Het gevaar van een concept als esthetische belevenis is, dat dit zó sterk op het belevende 
subject is gericht, dat het kunstwerk geheel achter de waaier aan belevenissen van men-
sen verdwijnt. Deze concepten spelen het louter subjectieve van Kants smaakoordeel te-
veel in de kaart. Gadamer wil juist wég van dat al te subjectieve, van het te sterk abstra-
herende karakter van de esthetische smaak die het kunstwerk lós van context in het leven 
en de geschiedenis wil beoordelen. Hij wil naar het kunstwerk zélf, naar zijn ontologie en 
hermeneutische betekenis. Daarover gaat het laatste stuk van deel I. 
 
 
KUNST 
 
Na die lange ‘aanloop’ wijdt Gadamer uitgebreid aandacht aan wat hij het liefst ‘de onto-
logie van het kunstwerk en haar hermeneutische betekenis’ noemt. Er volgen enkele fe-
nomenologische ‘juweeltjes’ waar ik graag wat uitgebreider bij stil wil staan. 
 
 
SPEL 
 
Als uitgangspunt voor zijn ontologische beschrijving van het kunstwerk neemt Gadamer 
het begrip spel. In het kort zegt hij er dít van: spel is een heen-en-weergaande beweging, 
om het even wie of wat die beweging uitvoert. Er is geen doel, ’t houdt niet op en het be-
gint telkens van voren af aan. Niet de spélers zijn het subject, maar het spel zélf is het 
subject: de spelers worden door het spel ge-speeld. Spel betekent ‘nog niet vast zitten’. 
Het kan alle kanten op. Het spel speelt íets. Allereerst kiest de speler een bepaald spel, 
bakent hij zijn spelgedrag uitdrukkelijk af van zijn overig gedrag en wordt de speelruimte 
afgebakend. Deze komt als een afgesloten wereld tegenover de wereld van de doeleinden 
te staan. In de spelbeweging als zodanig komt zelfuitbeelding tot stand. Al het uitbeelden 
is in potentie uitbeelding voor iemand. Het kan cultusspel, schouwspel en kunstwerk – 
Gadamer schrijft met het concept spel naar de ontologie van het kunstwerk toe – worden. 
De toeschouwer volvoert wat het spel is. Hij heeft methodische prioriteit: doordat het 
spel voor hem gespeeld wordt, wordt duidelijk dat het spel drager van betekenis is die be-
grepen moet worden en die losstaat van het gedrag van de spelers. 
Met deze beschouwing legt Gadamer de eerste steen van zijn ontologie van het kunst-
werk. 
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ARTISTIEK STUK 
 
 
We komen bij een tweede ‘juweel’: om kunst te kunnen worden moet het spel worden 
omgezet in een artistiek stuk. Die omzetting is totaal: wat vooraf bestond, is er niet meer. 
Spel, artistiek proces, dichter, componist of kunstenaar, het raakt allemaal uit beeld. Het 
artistieke stuk, de tot waarheid geworden werkelijkheid, is volstrekt autonoom. Wat men 
aan een kunstwerk ervaart is zijn waarheid: men ziet en herkent er iets in.  
Die omzetting is ook mimesis – een dubbele: de schrijver beeldt uit en de speler beeldt  
uit – : wie nabootst laat dat wat hij kent en zoals hij het kent bestaan. Juist dát wordt her-
kend. De vreugde van de herkenning bestaat er juist in dat er meer wordt gezien dan het 
bekende. Nabootsing heeft bij uitstek een kennisfunctie. Gadamer zegt: ‘De mimische 
oerverhouding die we bespreken impliceert dus niet alleen dat het uitgebeelde er is, maar 
ook dat het eigenlijker tot aanzijn is gekomen’. 
 
 
TEMPORALITEIT 
 
Een derde ontologische bouwsteen voor het kunstwerk is temporaliteit of gelijktijdigheid. 
Die bestaat erin, dat het unieke van het kunstwerk dat zich aan ons voordoet, hoe ver het 
ook in oorsprong van ons afstaat, in zijn uitbeelding een volledige presentie krijgt. 
Het ‘erbij zijn’ van de toeschouwer is extatische zelfvergetelheid. Datgene waarin hij zich 
als toeschouwer verliest, geeft hem tegelijk de totaliteit van zijn bestaan terug. De waar-
heid die zich voor hem afspeelt herkent hij als zíjn waarheid. 
 
Op een gegeven ogenblik gaat Gadamer over van de uitvoerende kunsten naar de beel-
dende kunst. Die is niet op reproductie aangelegd. Als uitbeelding de zijnswijze van het 
kunstwerk is, in welk opzicht is het beeld dan uitbeelding? Het beeld is in ieder geval 
géén afbeelding, want die verwíjst alleen, is middel en heft zichzelf op als het doel be-
reikt is. Gadameriaans: de afbeelding vervult haar functie in zelfopheffing. 
Het beeld daarentegen is geen middel, maar juist het bedoelde. De magische betovering 
van het beeld bestaat in de éénheid van het beeld en het afgebeelde. Er is geen scheiding 
aan te brengen tussen het uitgebeelde en de uitbeelding. Het beeld laat juist het afgebeel-
de zíjn, representeert het oerbeeld, blijft er één mee, ook al is het niet hetzelfde als dat 
oerbeeld. Het beeld doet dat in volstrekte autonomie en ‘verheugt’ zich in zijnstoename 
oftewel ‘het specifieke gehalte van het beeld is ontologisch bepaald als emanatie van het 
oerbeeld’. 
Zijnstoename, híer is het ‘geloof’ van Gadamer op z’n vurigst: ‘Want zoals het oorspron-
kelijk Ene door het uitvloeisel van het vele niet minder wordt, betekent dat immers dat 
het méér wordt’ (pagina141). Uiteindelijk is het beeld een zijnsproces en als zodanig 
geen object van het esthetisch bewustzijn. Kortom, het gaat er om het beeld éérst in zijn 
contextueel en historisch bepaalde betekenis te beleven en te vatten – dit betekent dat ook 
de kennis erbij betrokken is – dán pas kunnen de fijnzinnige onderscheidingen van het es-
thetisch bewustzijn en de smaak erop los gelaten worden.  
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Het beeld als zijnsproces: daarin is het onderscheid tussen sacraal en profaan secundair. 
Pro-fanum is wat vóór het fanum of heiligdom ligt en roept ook steeds zijn ‘tweeling-
broer’ op. Trouwens, kunstwerken hebben doorgaans een hoog sacraal gehalte in de bele-
ving van mensen: wie bijvoorbeeld een schilderij beschadigt, begaat een misdaad. 
Maar hoe zit het met het occasionele en decoratieve in de kunst? Zijn dat slechts bijver-
schijnselen van het ‘echte’ kunstwerk? In het betoog dat dán volgt, legt Gadamer uit van 
niet. 
Soms is het beeld aan het occasionele gebonden, bijvoorbeeld een portret, karikatuur of 
allusie. Gadamer ziet dit niet als ‘inbreuk van de tijd in het spel’, maar geeft het zijn plek 
in de betekenis van het beeld: het occasionele is een bepaalde ‘inkleuring’ van de zijnsva-
lentie van het beeld. Mutatis mutandis kan hetzelfde worden gezegd van het lofdicht of 
de allusie in schouwburg of theater. 
Eigenlijk is er altijd al een algemene occasionaliteit in het kunstwerk: in elke geschiede-
nisperiode verloopt het zijnsproces van het kunstwerk anders. Mensen zien en beleven 
het kunstwerk altijd op een manier die voor een bepaalde historische periode typerend is. 
Portret, karikatuur en allusie zijn daar de specifieke vormen van. 
 
Vervolgens gaat Gadamer na wat het verschil is tussen teken, beeld en symbool. Het te-
ken is sléchts teken en wijst, zoals de afbeelding, van zich weg. Beeld en symbool hebben 
gemeen, dat ze representeren: in beide is aanwezig wat ze uitbeelden. Maar er is verschil: 
het symbool zegt vanuit zichzelf niets over het gesymboliseerde, doet het zijn van het ge-
symboliseerde niet toenemen, want het is puur ergens-voor-staan.  
Het beeld representeert juist wél door en vanuit zichzelf. Dit heeft zijnstoename tot ge-
volg. Juist door zijn middenpositie – niet ‘slechts’ verwijzen en vanuit zichzelf ergens-
voor-staan – krijgt het beeld een volstrekt eigen zijnswijze. 
 
Alle kunst reikt boven zichzelf uit. Het bouwwerk, de meest omvattende kunstvorm, doet 
dat zelfs op twee manieren: het geeft gestalte aan ruimte waardoor het tegelijk ‘ruimte 
vrijlaat voor’ én het omvat alle decoratieve gezichtspunten van de ruimtevorming. Met 
het decoratieve bedoelt Gadamer, naar ik meen, overigens niet pure versiering of orna-
ment, maar eerder ‘decorum’, waarbij de inrichting van de ruimte en plaatsing van de ob-
jecten ‘de aandacht van de toeschouwers trekt en hen wijst op het grotere verband van het 
leven’. 
 
Gadamer vat op pagina 151 zijn kunstbeschouwingfilosofie als het ware héél kort samen: 
‘Al deze overwegingen rechtvaardigen onze poging de zijnswijze van de kunst als geheel 
door het begrip uitbeelding, dat gelijkelijk zowel spel als beeld, zowel communie als re-
presentatie omvat, te karakteriseren’. 
 
Als er al een conclusie uit deel I getrokken moet worden, zou die als volgt kunnen luiden: 
de kunst is eerder gediend met een hermeneutisch dan met een esthetisch bewustzijn. Het 
kunstwerk is geen tijdloos voorwerp van esthetische beleving, want het hoort thuis ‘in de 
wereld’. Het dient mede vanuit zijn oorsprong te worden begrepen. 
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Het is mij duidelijk: Gadamer, leerling van Heidegger, wil de kunst vanuit het zijn begrij-
pen. Hij gelóóft erin. Ik gebruik met opzet ‘gelooft’, omdat hij de zijnsleer of ontologie 
als uitgangspunt neemt voor het ontwikkelen van een filosofie van de hermeneutiek. Dit 
uitgangspunt wordt niet verder verantwoord. Dat hoéft ook niet: elke denker vertrekt 
vanuit een ‘laatste niet meer te verantwoorden punt’. Zelfs de meest coherente theorie 
heeft z’n ‘blinde vlek’. Het kán niet anders. Maar omdat mijn ‘blinde vlek’ niet de onto-
logie is, leg ik Gadamer na het lezen van deel I de volgende vragen voor: 
 De beschouwing over beeld en oerbeeld vind ik zonder meer schitterend. Op de ach-

tergrond van die beschouwing lijkt Gadamer het steeds over het zoon of ‘levend we-
zen’ te hebben. Maar wat is nu het oerbeeld bij een abstract kunstwerk? 

 Het kunstwerk als beeld heeft méér zijn dan het oerbeeld. Hoe moet ik me dat voor-
stellen? 

 Gadamer beweert dat het symbool, ánders dan het beeld, vanuit zichzelf niets zegt 
over het gesymboliseerde. Mag ik als toegewijd cultuurkatholiek dan de volgende 
vragen stellen: het brood in de eucharistie zou niet ‘vanuit zichzelf’ het lichaam van 
Christus symboliseren dat zichzelf te eten geeft? Zijn er krachtiger fenomenen dan 
wind en vuur denkbaar als symbool voor de dynamische Heilige Geest? Kan de ge-
droomde oneindigheid van de liefde door een nóg passender voorwerp gesymboli-
seerd worden dan de ring? 

 ‘Het zijn dat in het kunstwerk tot betekenis komt’ en ‘zijnsproces’. Het klinkt alsof 
het ‘vanzelf’ gaat. De menselijke persoon is opvallend uit beeld. Zou het niet eerder 
de méns zijn, die met zijn onuitputtelijke verbeeldingskracht op basis van een funda-
mentele behoefte aan symboliseren, de kunstwerken schept, zónder per se een genie 
te moeten zijn? 

 Wat is het toch in de mens dat hij zo onvermoeibaar projecteert, verzint, fantaseert en 
creëert en een steeds complexer en verder uitdijend geheel opbouwt dat we ‘cultuur’ 
noemen? 

 Moet het Gadameriaanse zijn zich per se veruitwendigen in de cultuur zoals we die nu 
kennen of had dat zijn ook een andere weg kunnen gaan? 

 
 
 
DEEL II: VERBREDING VAN DE WAARHEIDVRAAG NAAR 
HET VERSTAAN IN DE GEESTESWETENSCHAPPEN 
 
ENKELE INLEIDENDE OPMERKINGEN 
 
Het gaat in het kennen van mensen niet alleen om waarheid in de zin van wat ‘onomstote-
lijk vaststaat’, zoals de natuurwetenschappen menen. Ook in de geesteswetenschappen 
wordt waarheid ‘aan het licht’ gebracht. Gadamer geeft een brede invulling aan dit begrip 
en wijdt deel II daaraan.  
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Daarbij moet het historisme worden bevrijd van zijn waanidee dat het zich bóven de ge-
schiedenis kan plaatsen, zoals de natuurwetenschappen pretenderen zich met hun metho-
de bóven te natuur te kunnen verheffen. Ook de romantische hermeneutiek behoeft be-
vrijding, omdat ze teveel gericht is op unieke individuele menselijke ervaringen en te 
weinig op het gemeenschappelijke of algemeen-menselijke daarin. 
 
 
FILOSOFISCHE HERMENEUTIEK IN HET KORT 
 
Heel geleidelijk ontvouwt Gadamer – hij trekt er 200 pagina’s voor uit – zijn filosofische 
hermeneutiek. Hij lijkt op een skiër die weinig zin heeft recht op het doel af te gaan, maar 
die juist veel plezier in slalom heeft. Hij draait rondjes om allerlei denkers: Hegel, 
Dilthey, Schleiermacher, Husserl, Heidegger, graaf Yorck enzovoort. Hij beproeft het 
gedachtegoed dat hij van hen kan overnemen, waar wijst ook zwakke plekken in hun den-
ken aan. Zo bouwt hij stukje bij beetje zijn filosofische hermeneutiek op. Soms betrap ik 
mij erop, dat ik stukken langzamer lees: het blijken filosofische beschouwingen te zijn 
over ervaring (pagina 331 en volgende) of de vraag (pagina 345 en volgende). Het is als-
of je topwijnen geschonken worden!  
De concepten ervaring en vraag zijn constituerende momenten in Gadamers ‘theorie’ van 
de filosofische hermeneutiek. Er zijn er meer. Ik zal proberen ze op een rijtje te zetten, 
zonder de pretentie volledig te zijn. Daarvoor is het boek te rijk. 
 
 
VERSTAAN 
 
Dit is een sleutelbegrip. Niet alleen ‘methode’ levert waarheid op, maar ook verstaan. 
Gadamer kan volledig met zijn leermeester Heidegger instemmen: ‘Dat verstaan is de 
oorspronkelijke voltrekkingsvorm van het erzijn, dat hetzelfde is als in-de-wereld-zijn’. 
Verstaan komt op de eerste plaats, methode – een bepaalde vorm van verstaan – op de 
tweede. 
 
Het verstaan zelf moet niet zozeer als subjectieve handeling worden opgevat, maar als 
iets dat ingevoegd is in een overleveringsgeschiedenis. Het is de interactie tussen de be-
weging van de overlevering en die van de interpreet. Deze cirkelbeweging is niet ‘metho-
disch’ bedoeld maar als ontologisch structuurmoment  van het verstaan. Het is primair 
gericht op het zich inhoudelijk met elkaar verstaan en daarmee op waarheid. Pas secun-
dair gaat het om de mening van de ander die als zodanig van de inhoud onderscheiden en 
begrepen kan worden. 
Alle verstaan is intrinsiek voorlopig en daarmee oneindig. 
 
 
HORIZON 
 
De mens is eindig, zijn verstaan begrensd. Maar die grens heeft het karakter van een ho-
rizon die mee schuift en tot verder doordringen in een inhoud of waarheid uitnodigt. 
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Het verstaan verstaat het gemakkelijkst wat bínnen de horizon ligt, maar het over de ho-
rizon héén kijken helpt wél om de juiste vragen te stellen. Verstaan is uiteindelijk een 
proces van versmelting van min of meer op zichzelf staande horizonten, die van mij en 
van anderen. 
 
 
VOOROORDELEN 
 
Vooroordelen zijn inherent aan het verstaan. Misverstanden en begripsproblemen zijn 
geen incidenteel maar een integraal onderdeel van het verstaan. De Verlichting meende 
alle vooroordelen, vooral de dogmatische, de wereld uit te kunnen helpen en zag niet dat 
dit op zichzelf een vooroordeel was. Natuurlijk, verkeerde vooroordelen moeten geëlimi-
neerd worden, maar er zijn ook legitieme vooroordelen. Deze zijn constitutief voor het 
verstaan. 
 
 
CIRCULAIRE VERHOUDING 
 
Een volgend structuurmoment van een filosofische hermeneutiek is de cirkelbeweging 
tussen het geheel en de delen: men begrijpt een deel beter als men het geheel erin betrekt, 
maar om het geheel te begrijpen heeft men ook de delen nodig. Binnen theologie en filo-
logie begrijpt men dit van oudsher. Het zou verbreed moeten worden naar alle weten-
schappen, de geesteswetenschappen op de eerste plaats. 
Die circulaire verhouding, die niet alleen teksten maar ook alle overige objecten betreft, 
vindt plaats in de context van de universele geschiedenis. Die geschiedenis is niet afge-
rond – er is geen einde van de geschiedenis en dus ook geen teleologie, zélfs geen omge-
keerde die droomt van een paradijselijke toestand ooit – en de verstaander staat er mid-
denin. Er is géén maatstaf buíten de geschiedenis. 
In dit verband citeer ik graag de volgende diepzinnige gedachte van Gadamer op pagina 
196: 
 

De geschiedenis heeft een zin in zichzelf. Wat tegen die zin lijkt te pleiten – de 
vergankelijkheid van al het aardse – is in waarheid haar diepste grond. Want in 
het vergaan zelf schuilt het geheim van een onuitputtelijke productiviteit van het 
historische leven. 

 
 
LEEFWERELD 
 
Het gaat erom de wereld als leefwereld te zien – Gadamer denkt hier in lijn met Husserl, 
Dilthey en graaf Yorck – namelijk als een geheel waarin we als historische wezens leven, 
waarin we met anderen sámen zijn. In die leefwereld verschijnt het zijn als ‘presterend 
leven’ en heeft de zijnswijze van historiciteit, dat wil zeggen dat kenner en gekende niet 
‘ontisch’ voorhanden zijn, maar in de zijnswijze van de historiciteit delen. Ofwel: histo-
riciteit is een hermeneutisch principe. 
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ERVARING 
 
Historisch bewustzijn wordt gevoed door ervaring. Gadamer geeft aan deze term een heel 
eigen invulling. Die komt in het kort hier op neer: de eigenlijke ervaring is de ervaring 
die men ‘opdoet’, namelijk als men door de overlevering of iets ander ‘aangesproken’ 
wordt. Die ervaring is altijd negatief, dat wil zeggen dat zij iets aan het licht brengt dat 
anders is dan ik had verwacht. Zij is dialectisch en vindt dus nooit haar voltooiing in een 
afsluitend weten. Weliswaar kan herhaling van ervaring tot kennis van algemeenheden 
leiden, maar ze is vooral van belang om mensen open te houden voor nieuwe ervaring. 
Ervaring die je steeds moet opdoen en die niemand bespaard blijft, is altijd ook ervaring 
van de eindigheid en hoort tot de historische aard van de mens. De ervaren mens is zich 
hier van bewust: hij weet dat hij de tijd en de toekomst niet kan beheersen. Naar het ver-
leden toe ervaren we de overlevering als een ‘jij’ en dat voorkómt dat we de overlevering 
objectiveren. Reflectie mag zich niet buiten de wederkerige relatie tussen kenner en ge-
kende plaatsen. 
 
 
DE VRAAG 
 
De structuur van de vraag is in alle ervaring voorondersteld. De vraag houdt ons open 
voor de docta ignorantia en het niet-definitieve. Ze geeft de richting aan waarin het ant-
woord kan worden gevonden. In zekere zin stelt overlevering die aanspreekt ons zélf een 
vraag. Om te antwoorden moeten wij vervolgens beginnen te vragen. 
De vraag die zó wordt opgevat, dient het werkingshistorisch bewustzijn, dit is het be-
wustzijn van het verstaan als werkingshistorisch proces. Men is zich dit als hermeneu-
tische situatie bewust, een situatie waarin men niet tegenóver staat maar erín, een situatie 
waarin objectiviteit uitgesloten is en ‘slechts’ verheldering mogelijk is als nooit helemaal 
te voltooien opgave. 
 
 
TOEPASSING 
 
Subtilitas intelligendi, subtilitas explicandi en subtilitas applicandi zijn een driëenheid, 
ofwel: verstaan, uitleg en toepassing vormen één proces. Een interpreet die met een over-
levering van doen heeft, probeert deze op zichzelf toe te passen. Toepassen is de vraag 
beantwoorden ‘Wat betekent dit voor mij?’, maar behelst ook dat ik erdoor verander. 
 
 
BESLUIT 
 
Gadamer geeft in deel II een even genuanceerd als uitgebreid beeld van waar het in de fi-
losofische hermeneutiek om draait. De vraag ‘Wat is waarheid?’ wordt niet klip en klaar 
maar tussen de regels door beantwoord.  
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Laat ik een poging wagen het ‘antwoord’ kort samen te 
vatten: waarheid is méér dan zekerheid, méér dan wat 
door de methode van de natuurwetenschappen onomstote-
lijk wordt vastgesteld. Waarheid kan overal aangetroffen 
worden: in de religies, in de geesteswetenschappen, in de 
overlevering, in kunstwerken, in teksten en gesprekken. 
Waarheid kan gevonden worden als een gesprek of de dia-

lectiek tussen kenner en gekende zó verloopt dat men zich zo goed mogelijk tracht te ver-
staan met anderen omtrent de ínhoud van een bepaalde zaak. Waarheid is een proces dat 
nooit definitief af te sluiten is. 
Zo’n waarheidsopvatting vraagt om een methode die méér is dan experimenteren, falsifi-
ceren en verifiëren, maar die primair een verstaan is waarin alle structuurmomenten zoals 
boven omschreven meegenomen worden. 
Ik kan hier volledig mee instemmen: zó kunnen de natuurwetenschappen de bescheiden 
plaats van ‘een bepaalde modus van verstaan’ innemen. 
 
 
 
DEEL III: ONTOLOGISCHE WENDING VAN DE HERMENEU-
TIEK AAN DE HAND VAN DE TAAL 
 
Even kort resumerend: in deel I levert Gadamer kritiek op het esthetisch bewustzijn zoals 
dit zich in de 18e en 19e eeuw ontwikkeld heeft. In de ban van de methodische aanpak 
van de natuurwetenschappen meent dit een kunstwerk te kunnen abstraheren van de erva-
ring van waarheid ín dat kunstwerk. Met ‘ervaring van waarheid ín een kunstwerk’ zet hij 
tegelijkertijd de eerste stap op weg naar zijn filosofische hermeneutiek.  
Het historisch bewustzijn in deel II krijgt soortgelijke oorvijgen: het is té ‘methodisch’, té 
afstandelijk met het verleden bezig. Het meent zich bóven de geschiedenis te kunnen ver-
heffen en vergeet dat het zélf geschiedenis is. Daarmee worden verdere stappen – denk 
aan de door Gadamer hermeneutisch ingevulde begrippen verstaan, horizon, legitieme 
vooroordelen, circulaire verhoudingen, leefwereld, ervaring, vraag en toepassing – gezet 
op weg naar een filosofische hermeneutiek.  
In deel III voltooit hij zijn filosofische hermeneutiek door in te zoomen op een aspect dat 
als zodanig nog niet in beeld is geweest: de taal. Typisch Gadameriaans worden onder-
weg tal van ‘beschouwelijke rondjes’ rond denkers en begrippen gedraaid. Eerder noem-
de ik dat slalom. Die laat ik voor wat ze zijn en, in wat nu volgt, beperk me tot de hoofd-
punten. 
 
Het gehele hermeneutische proces van gebeuren, zich tonen, zaken die aanspreken, erva-
ren en verstaan is talig. ‘Men verstaat een taal doordat men er in leeft’ (pagina 366). En: 
‘De taligheid van het verstaan is de concretisering van het werkingshistorisch bewustzijn’ 
(pagina 370).  
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In de overlevering ‘spreken’ diverse historische overblijfselen tot ons, maar hermeneu-
tisch gesproken staan teksten centraal. Die teksten willen niet als levensuiting, maar in 
wat ze zeggen begrepen worden. Ze zijn gericht op de zaak en dit is niet hetzelfde als we-
tenschappelijke objectiviteit. De schrijver doet er niet toe. Wat hij of zij heeft bedoeld en 
de oorspronkelijk geadresseerde zijn niet van belang, maar wat de tekst mij nú zegt, dáár 
gaat het om in de hermeneutiek. ‘Lezend begrijpen is niet herhalen van iets uit het verle-
den, maar deelhebben aan presente zin’ (pagina 373). 
‘De taal is de taal van de rede zelf’ (pagina 382). Taligheid ligt diep verankerd in het 
denken over een zaak. Zó diep, dat het woord niet alleen een teken is, maar op een raad-
selachtige manier verbonden blijkt met de zaak die het ‘afbeeldt’.’ Het hoort op de een of 
andere manier bij het zijn. 
De ervaring zélf zoekt en vindt de woorden om zich uit te drukken. Kortom, het woord is 
gebeuren: in het woord voltrekt zich de kennis, voltrekt zich het verstaan. 
Spreken is het gebruiken van woorden die al gegeven zijn, waarmee tegelijkertijd een  
voortdurend proces van begripsvorming plaatsvindt. Wetenschappelijke inductie en ab-
stractie staan mijlenver af van het natuurlijke verloop van het denken en spreken binnen 
het talige bewustzijn. De wetenschap moet beseffen dat ze in dit voorwerk van de natuur-
lijke begripsvorming wortelt. 
Taal toont dat mensen een wereld hebben, dat ze zich er op een andere manier toe ver-
houden dan de wijze waarop dieren in een omgeving zijn ingebed. Die verhouding ken-
merkt zich door vrijheid ten opzichte van de omgeving. Juist dóór die vrijheid wordt om-
geving tot wereld. Met die vrijheid is het vrije spraakvermogen gegeven en daarmee de 
basis voor de historische diversiteit. 
Taal is méér dan een communicatiemiddel: ze is een levensproces. De taal, die geen 
schepping van het reflecterende denken maar een natuurlijk proces is, heeft prioriteit op 
elke wereldhouding, óók de wetenschappelijke. 
 
 
 
TOT SLOT: KAN IK MIJ VINDEN IN GADAMERS FILOSOFI-
SCHE HERMENEUTIEK? 
 
Als ik nog maar enkele bladzijden van de ‘finish’ in dit boek 
verwijderd ben, komen de volgende vragen in mij op: waarom 
vat Gadamer aan het eind van zijn ‘betoog’ de filosofische 
hermeneutiek niet kernachtig samen? Vindt hij dat misschien 
te abstract? Lijkt dat te veel op de ‘methode’ van de natuur-
wetenschappen die zich zijns inziens te veel van het leven 
losgezongen heeft?  
Gadamers schrijfstijl blijkt in overeenstemming met wat hij voor het voetlicht wil bren-
gen: blijf ín de wereld, laat je meenemen door wat gebeurt. Ook zijn ‘filosofisch herme-
neutische ontvouwing’ van bijna 500 bladzijden is een gebeuren.  
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Hij neemt de tijd om bij tal van denkers – bij sommigen herhaalde malen –  uitgebreid stil 
te staan, Hegel voorop.  
Zijn tekst lijkt hij niet zo onder controle te willen hebben als natuurwetenschappers met 
hun ‘methode’ de natuur willen beheersen. Ik zie een Gadamer voor me die achter zijn 
schrijftafel gaat zitten en een eindeloze gedachtestroom in zichzelf de ruimte geeft om 
tekst te worden. Die gedachtestroom schrijft zichzelf. Zo’n werkwijze vereist niet de 
strakke opbouw van een betoog.  Gadamer is een zeer erudiete en belezen filosoof, dus 
komt er veel zinnigs op papier. Herhaaldelijk vergast hij je op ‘juweeltjes’ van beschou-
wingen, vaak op het moment dat je bij zijn lange uitweidingen over het werk van anderen 
bijna in slaap sukkelt. ‘Juweeltjes’ die je een nieuwe kijk op vertrouwde begrippen geven 
als ervaring, gesprek, vooroordelen en schoonheid. 

 
Maar tot slot bestijg ik tóch mijn stokpaard: het aanwijzen van 
de blinde vlek. Elke wetenschapper heeft die. Wie schrijft, wie 
iets mee wil delen, heeft een allerdiepste en allerlaatste aanna-
me die hij niet verder verantwoorden kan. Ook Gadamer. Wat 
mij als eerste opvalt, is dat hij personifieert: de wereld en over-
levering ‘spreken ons aan’, de zaak ‘spreekt’.  Dat is niet zo 
vreemd, want deze fenomenen zijn doordrenkt met taligheid.  
Maar er is meer: het zijn, de wereld, de overlevering en de taal 
zijn gegéven en blijken als zodanig eeuwig leven te hebben. 

Mogelijk komt dat doordat Gadamer vanuit het midden denkt, vanuit het midden van de 
taal en van de geschiedenis. Wie van dááruit denkt en schrijft – de horizonten schuiven 
mee – krijgt de randen te weinig in het vizier. Het vóór en ná in de geschiedenis zijn 
minder van belang dan het presente ervaren van zin in de teksten van de overlevering nú. 
Kortom, Gadamer is gelovige in de kerk van de ontologie. Hij voelt zich als een vis in het 
water van de metafysica, de ‘fysica’ van het zijn dat ín de dingen ligt en ervaren kan wor-
den, maar er ook áchter ligt. Het is niet de verticale Platoonse metafysica van de ‘wereld 
der ideeën’ of de bovennatuurlijke wereld van het christelijk geloof. Misschien zou je 
kunnen zeggen, dat de metafysica van Gadamer ‘horizontaal’ gestructureerd is.  
Inderdaad, de mens treft wereld, taal en overlevering aan en ervaart ze in hun onderlinge 
verwevenheid, maar dat betekent nog niet dat ze eeuwig gegeven of gelijkoorspronkelijk 
zijn: pas na miljarden jaren in de wording van de kosmos is de aarde ontstaan, enkele 
miljarden jaren later het leven, veel later de levende wezens, de mens pas één minuut 
voor twaalf  en de taal het laatst. Ook dát is geschiedenis. Gadamer beschrijft geschiede-
nis als een gegeven, niet als iets dat geworden is. Ik mis bij hem de geschiedenis van de 
geschiedenis. Eén citaat, met name op pagina 428, is in dat opzicht veelzeggend: 
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Al het weten van de moderne natuurwetenschappen is machtsweten. Dat geldt ook 
voor het zelfbegrip van het inmiddels almaar groeiende fysisch-chemische onder-
zoek van het leven, evenals voor de meest recente ontwikkelingen in de evolutie-
theorie. 

 
Zelfs als Gadamer gelijk heeft, drukt dit citaat ook zijn geloofsovertuiging uit. Voor mij 
werken de natuurwetenschappen, en vooral de evolutietheorie, corrigerend op heel wat 
geesteswetenschappelijke inzichten. Trouwens, zijn geesteswetenschappen gevrijwaard 
van machtsweten? Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken. 
 
Maar boven al mijn vragen en bedenkingen uit wil ik Waarheid en methode prijzen. Ga-
damer verbreedt de hermeneutiek tot héél het verstaan, héél het kennen en héél de weten-
schap. Ervaren en verstaan zijn de bodem waarin kennis en wetenschap geworteld zijn. 
Ook de natuurwetenschapper, hoe objectief hij ook pretendeert te zijn, is ‘gekleurd’ of 
bevooroordeeld bezig. Elke wetenschapper zou dat moeten beseffen. En, voeg ik er graag 
aan toe, elke denker moet weten waar zijn diepste niet verder te verantwoorden maar wél 
te verwoorden wetenschappelijke overtuiging ligt. 
 
Ik sluit af met een terugkeer naar het begin: de titel van dit stuk Waarheid of methode? 
Ondanks zijn kritiek op de werkwijze van de natuurwetenschappen, speelt Gadamer me-
thode niet uit tegen waarheid. De natuurwetenschappelijke methode is bij de hermeneu-
tiek zoals hij die ontwikkelt inbegrepen, maar krijgt een bescheidener plaats toegewezen. 
Waarheid  omvat veel meer dan de zekerheid die de exacte wetenschappen ons leveren. 
Vindplaats van waarheid is de talig gestructureerde historische wereldervaring. De me-
thode die daarbij hoort is ‘zich met elkaar verstaan’ in gesprek met anderen, met teksten 
en andere zaken die de overlevering voortbrengt. Gadamer heeft met Waarheid én me-
thode een perfecte titel gekozen. 
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