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IK? VOOROORDELEN? ADAM, JE MEENT HET!   
 door Frans Holtkamp 

 
 
 
Vooroordelen hebben een negatieve klank. We kunnen ze 
beter niet hebben. We geven niet graag toe dat we bevoor-
oordeeld zijn. Vooroordelen worden geassocieerd met be-
perkte en bekrompen oordelen. We zien ze als niet objec-
tief. Vooroordelen zijn niet modern. 
Dat wantrouwen tegen wat wij vooroordelen noemen heeft 
zijn oorsprong in de zeventiende en achttiende eeuw, de 
periode van de Verlichting, het tijdperk van de rede: het 
enige goede oordeel bereiken we door goed na te denken, 
de rede te gebruiken en juist afstand te nemen van onze 
vooroordelen.  
Daar moeten we anders mee omgaan, lijkt Adam Sandel te bepleiten in zijn boek 
Ruimte voor vooroordelen. 1 Vooroordelen zijn juist een belangrijk onderdeel van 
oordelen en inzicht. Hij gaat onder andere na wat Heidegger en Gadamer hier-
over te zeggen hebben. 
 
 
1. INLEIDING EN SAMENVATTING 
 

Sandel begint zijn boek met Inleiding: Een nieuwe kijk op het 
vooroordeel. Daarin legt hij zijn geloofsbrieven meteen op tafel: 
ons oordelen is altijd al gesitueerd, mede bepaald door de situatie. 
Het kán niet anders. We kunnen niet buíten onze concrete leefsitu-
atie gaan staan om tot geabstraheerd, objectiverend oordelen – de 
meest ideale vorm van oordelen volgens de vroege moderniteit en 
Verlichting – te komen. Vooroordelen, of liever: voorlopige oor-

delen, spelen in de oordeelsvorming altijd mee. Ze kunnen negatief of misleidend 
uitpakken, maar ook heel vruchtbaar en verdiepend zijn. De academicus die meent dat 
het denken dat zich volledig uit de leefomstandigheden terugtrekt dichter bij de waar-
heid staat dan het denken dat er nog in ‘verstrikt’ is, valt ten prooi aan een groot 
vooroordeel dat hij niet in het vizier heeft. Dat is bepaald niet academisch. Volgens 
Sandel is het een vooroordeel te menen dat je een vooroordeelvrij standpunt in kunt 
nemen. 
 
Vooroordelen wortelen dus in onze concrete leefomgeving die altijd een historisch 
‘product’, en daarmee altijd een voorlopig gegeven, is. Zij zijn verknoopt met traditie, 
gewoonten, ervaringen, overtuigingen en emoties. Daarom maken zij het denken be-
trokken. Het is weliswaar belangrijk er wéét van te hebben, ze te doorgronden en 
vruchtbaar te maken voor het denken. Sandel gebruikt daarbij het concept perspectief. 
Dit is de manier waarop we naar de dingen kijken. Deze blikrichting wordt bepaald 
door de concrete situatie waarin we verkeren en door ervaringen die we tijdens ons 
leven opdoen. Vandaar dat ook de term levensperspectief valt.  
 
  



2 
 

Het ene perspectief is ‘hoger’ dan het andere. Van een volwassene mag verwacht 
worden dat hij een ‘hoger’ of ‘breder’ perspectief heeft dan toen hij nog een kind was. 
Dit ‘hogere’ of ‘bredere’ perspectief is niet beter dan en komt niet in de plaats van het 
kinderlijke perspectief, maar neemt dit in zich op, tilt het als het ware naar een hoger 
niveau: verleden en heden horen bij elkaar. Door reflectie worden we ons van onze 
vooroordelen bewust. Dat is bepaald niet verkeerd als het vooroordelen zijn met een 
negatieve uitwerking. Maar je bewust worden van je vooroordelen die volgens Sandel 
een vruchtbare rol in het oordelen kunnen spelen, juíst als onderdeel van de rede, is 
ook belangrijk. Noem het voortschrijdend inzicht.  
 
De Inleiding van Sandel lijkt op een etalage waarin allerlei lekkers ligt uitgestald. Hij 
beschrijft uitvoerig wat hij in de respectieve hoofdstukken allemaal aan de orde zal 
stellen. Daarmee blijkt de Inleiding ook een samenvatting van het boek. Meteen al aan 
het begin weet je welke filosofen die iets te zeggen hebben over vooroordelen de re-
vue zullen passeren. Onder hen de volgende ‘topdenkers’ uit de vroege moderniteit en 
Verlichting: Francis Bacon, René Descartes, Immanuel Kant en Adam  Smith.  
 
Maar nog uitgebreider zullen Martin Heidegger en Hans-Georg Gadamer aan de orde 
komen. Zij zijn filosofen die oog hebben voor het gesitueerde oordelen. Bij hen voelt 
Sandel zich thuis. Ik ook: abstraherend, objectiverend oordelen is zijns en mijns in-
ziens onmogelijk. Omdat ik nieuwsgierig ben naar wát Sandel van Heidegger en 
Gadamer overneemt en naar hoé hij dat in zijn eigen theorie opneemt, zal mijn ‘zoek-
tocht’ ernaar richtinggevend zijn voor dit essay. Daarmee wil ik niet zeggen, dat al het 
andere er niet toe doet. Laat het volgende gezegde volstaan om mijn keuze voor de 
genoemde grote Duitse denkers te motiveren: In der Beschränkung zeigt sich der 
Meister. 
 
 
2. HET DENKEN VAN DE MENS VOLGENS HEIDEGGER 
 
Aan het begin van dit hoofdstuk zij mij veroorloofd een opvatting te etaleren die mij 
dierbaar is: ik geloof dat de mens noch absoluut autonoom noch absoluut afhankelijk 
is. Men is altijd relatief autonoom én tot op zekere hoogte afhankelijk. Sandel meent 
dat Immanuel Kant autonomie wél absoluut opvat: de mens is autonoom als hij nér-
gens van afhankelijk is. Ik waag te betwijfelen of Kant dát op het oog heeft. Het be-
grip is bij hem onder andere gerelateerd aan de categorische imperatief: ‘Handel al-
leen volgens die maxime waarvan men tegelijkertijd zou willen dat ze een algemene 
wet wordt’. Als je volgens díe zedelijke wet handelt, ben je volledig vrij en autonoom. 
Dat ‘als’ is cruciaal: het drukt een voorwaarde uit. Feitelijk handelt niemand volledig 
volgens die zedelijke wet. Dat is godsonmogelijk. Hij fungeert hoogstens als een na-
strevenswaardig ideaal. Ik houd het erop, dat Kant het begrip autonomie relatief opvat. 
 
Autonoom en afhankelijk zijn zie ik als twee zijden van één medaille: men is het tege-
lijkertijd beide, afhankelijk van de situatie en ruimte voor eigen invulling in denken 
en handelen. Want de mens is vóór alles mens-in-relatie oftewel een wezen dat is in-
gebed in een netwerk van betrekkingen of een ‘netwerk van verhalen’ om met Hannah 
Arendt te spreken. Hij verhoudt zich tot andere mensen, andere levende wezens en de 
dingen om hem heen. Dit is fundamenteel.  Binnen deze ‘verknoopte netwerken’ is hij  
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van die anderen en van de dingen om hem heen weliswaar afhankelijk, maar hij gaat 
er niet in op: er blijft altijd ruimte over voor eigen initiatieven en creativiteit. Daarin 
toont zich zijn relatieve autonomie.  
 
 
HEIDEGGER 
 
Mijn opvattingen over relatieve autonomie en afhankelijkheid vind ik terug in Sandels 
tweede hoofdstuk Pleidooi voor het gesitueerde begrijpen: Heidegger over het in-de-
wereld zijn. 2 Hierin etaleert Sandel het gedachtegoed van Heidegger over het denken 
van de mens.  
 
Wat schrijft Heidegger volgens Sandel zoal over wat hijzelf gesitueerd begrijpen 
noemt? Het volgende: Heidegger gebruikt voor ‘de mens’ geen begrippen als ‘per-
soon’, ‘ik’, en ‘ego’ maar erzijn. Mens-zijn ziet hij primair als in-de-wereld-zijn. De 
mens is geworpen. Hij heeft niet op een dag gezegd: ‘Ach, laat ik als autonoom wezen 
de wereld maar eens betreden’. Anders gezegd: hij kíest niet voor een bestaan in de 
wereld, maar treft zichzelf erin aan. Binnen die ‘gebondenheid’ is hij niet alleen lij-
dend voorwerp maar ook subject en beïnvloedt hij de betekenisvolle netwerken waar-
in hij is ingebed. Geworpen-ontwerp noemt Heidegger dat. Juist in het tegelijkertijd 
geworpen zijn en het ontwerpen van je leefsituatie komt de fundamentele verweven-
heid van afhankelijkheid en autonomie tot uitdrukking.  
 
Het in-de-wereld-zijn kan als een verháál worden gezien. Het erzijn is er niet alleen 
het lijdend voorwerp maar ook de auteur van: de hoofdpersoon vertélt en wórdt ver-
teld. In een verhaal gebéurt iets. Er wordt voortdurend gehandeld. Daarom kiest Hei-
degger voor het woord erzijn: hij wil ermee uitdrukken, dat de mens vooral gedefini-
eerd wordt door de bezigheden die hij uitvoert. Neem bijvoorbeeld timmeren. Daar 
heb je een hamer voor nodig. Wij kijken rond en nemen een hamer waar. Die is voor-
handen. Maar als wij hem in de hand nemen is hij niet langer voorhanden maar ter-
hand. Op dát moment trekt de hamer zich terug uit het bereik van ons waarnemen en 
kennen. Ons zelfbewustzijn doet dat tegelijkertijd ook. Het ‘ik’ opgevat als onder-
scheiden van ons handelen lost op in het wérk dat wij doen. Dit praktische of hande-
lende begrijpen is fundamenteel. Als wij stoppen met timmeren, de hamer neerleggen 
en vervolgens reflecteren over wat wij gedaan hebben of hoe wij ons tot die hamer 
verhouden, abstraheren of objectiveren wij. Hoe mooi en fijn dat ook kan zijn, het is 
níet fundamenteel. Ons vermogen om van een afstand expliciet onze voorkeuren, me-
ningen en motieven te beoordelen of om erover te reflecteren of ervan te abstraheren 
veronderstelt altijd al een betrokken begrijpen van de wereld.  
 
Inderdaad, wij kunnen niet niet-betrokken begrijpen. Het is voor ons onmogelijk om 
buíten onze éigen wereld of universum te gaan staan om het geheel te bereflecteren. 
Reflecteren of abstraheren doen we altijd vanuit een perspectief dat mede bepaald is 
door onze plek ín de wereld en onze persoonlijke levensgeschiedenis.  
Dat neem ik graag van Heidegger aan. Maar als je Heideggeriaans denkt, kun je dan 
nog volhouden dat er absolute waarheid bestaat? Kun je stellen dat exacte denkers 
daar het dichtste bij komen? Kan kennis ooit het punt bereiken waarop ze haar meta-
forisch karakter achter zich laat en absoluut wordt? 
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DENKEN IN GELEDE GEHELEN: EEN INTERPRETATIE 
 
Elke denker heeft zijn ‘geheim’, óók Heidegger. Mijns inziens denkt hij ‘inclusief’. 
De wereld is door het ingebed zijn van het erzijn in allerlei met elkaar verknoopte 
netwerken een betekenisvol geheel. Dit geheel kent geen absolute maar wél span-
ningsvolle tegenstellingen: erzijn – in-de-wereld-zijn, Dasein – Sein-zum-Tode, ’t Zijn 
– wereld, eindig – eeuwig, praktisch denken – abstraherend denken enzovoort. Het 
gaat steeds om keerzijden van één en dezelfde medaille.  
Het ‘geheim’ van Heidegger heeft óók een keerzijde: het betreft ‘kleinschalig’ denken. 
Zijn wereld is niet op de eerste plaats het totale universum, die raadselachtige entiteit. 
Of de oorsprong ervan, áls die er al is. Het begrip wereld bij Heidegger komt verras-
send overeen met wat men in het Duits Umwelt noemt en is, door de verwevenheid 
van het erzijn en in-de-wereld-zijn, bij voorbaat betekenisvol. Dat ‘bij voorbaat’ roept 
bij mij de volgende vraag op: is de wereld-in-de-meest-uitgebreide-zin-van-het-woord, 
ofwel het universum, vanuit zichzelf zinvol of is het universum zinvol voorzover de 
mens er zin aan geeft?  
De volgende speculatieve gedachtegang zij me vergund: als het wordende universum 
in viereneenhalf miljard jaar in één van zijn nietige uithoeken een verwaarloosbaar 
wezentje met denkvermogen heeft voortgebracht, dan kan het heelal zichzelf denken 
en heeft het, terugredenerend, misschien toch zin vanuit zichzelf. De relatieve geest 
van het wordende heelal tegenover de absolute geest van Hegel? Waarom niet? Wat 
zou Heidegger hiervan vinden? Wat filosofen ook schrijven over denken, kennen en 
begrijpen, in ieder geval lopen de ‘grote levensvragen’ van de mens voortdurend vér 
voor de muziek van het denken, kennen en begrijpen uit! 
 
 
MANCO: EEN VOORLOPIG OORDEEL 
 
Hoofdstuk 3 Gesitueerd handelen: de gevolgen van het in-de-wereld-zijn voor de 
vrijheid gaat over het handelen van het erzijn. Sandel geeft weer hoe Heidegger daar-
over denkt. Boeiend om te lezen! Meteen een mooie herhaling van het boek Sein und 
Zeit dat ik lang geleden gelezen heb. Maar is het uitgebreide, over twee hoofdstukken 
uitgesmeerde ‘college’ van Sandel over Heidegger nodig voor het eigenlijke onder-
werp ‘ruimte voor vooroordelen’? Nee. Misschien dat de ‘rising star’ van de Ameri-
kaanse filosofie zijn pragmatisch denkende landgenoten iets voorschotelt dat ze nog 
niet eerder genoten hebben, maar voor mij had het korter gekund. In hoofdstuk 2 heeft 
Sandel afdoende laten zien dat we bij Heidegger in goed vaarwater zijn als we het 
gesitueerde begrijpen extra willen onderstrepen. 
 
Ik zou zeggen: minder Heidegger, meer eigen theorie. Sandel tekent in zijn inleiding 
met begrippen als betrokken denken, levensperspectief, ‘hoger’ en ‘breder’ perspec-
tief weliswaar een ruwe schets en breidt dit verderop uit met een onderscheid tussen 
vooroordelen die verhelderend werken en vooroordelen die schadelijk zijn, maar ver-
dere theorievorming blijft uit. Ik mis bijvoorbeeld een nadere analyse van de compo-
nent ‘vooroordelen’ in het menselijke denken en hoe ermee om te gaan.  
Misschien is mijn oordeel te voorbarig en moet ik afwachten hoe hij in het volgende 
hoofdstuk het denken van Hans-Georg Gadamer voor het voetlicht brengt. 
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3. HET DENKEN VAN DE MENS VOLGENS GADAMER 
 
Voor ik inga op het gedachtegoed dat Sandel aan Hans-Georg Gadamer ontleent, wil 
ik graag kwijt wat ikzelf aan deze denker heb gehad en nog heb. Veel! In Waarheid 
en methode, zijn hoofdwerk, ontwikkelt Gadamer een filosofie van de hermeneutiek. 3 
Dit is de leer van het verstaan. Het verstaan zélf wordt door exegeten hermeneuse 
genoemd. 4 De oorsprong ligt in de bijbelwetenschappen. Als theoloog ben ik ermee 
vertrouwd. Gadamer heeft de pretentie de hermeneutiek te verbreden naar het totaal 
van de menswetenschappen. In Waarheid en methode komt hij weliswaar niet verder 
dan een eerste aanzet, maar wát hij over de hermeneutische methode schrijft vind ik 
zonder meer overtuigend. Het voert te ver daar uitgebreid op in te gaan. 5 Ik beperk 
me tot wat mijns inziens de kern van Waarheid en methode is. 
 
Verstaan is bij Gadamer op de eerste plaats dingen begrijpen zónder theoretische be-
middeling van het begrip of concept. 6 Niet dat abstractie er niet toe doet, maar ab-
straheren komt zéker niet op de eerste plaats. Verstaan is het begrijpen van wie deel-
heeft aan het leven. Sandel noemt het gesitueerd begrijpen. Het is praktisch, onmid-
dellijk begrijpen. Om met Heidegger te spreken: het is het begrijpen van het erzijn die 
het voorhandene terhand neemt, de essentie van het in-de-wereld-zijn.  
Daarbij zijn vooroordelen onvermijdelijk. Die vooroordelen verhouden zich als delen 
tot het geheel van mijn verstaanshorizon, door Sandel ook wel levensperspectief ge-
noemd. Ze kunnen verhelderend maar ook belemmerend zijn voor mijn denken. Door 
het proces van de hermeneutische methode kan ik de werking van die vooroordelen op 
het spoor komen. Wat houdt de hermeneutische methode of hermeneutische cirkel in? 
Pendelen! Pendelen tussen de delen en het geheel. Dit is het pricipe: blijf de delen 
altijd in relatie tot het geheel zien én omgekeerd. Wat kunnen die delen zijn? Een zin 
of alinea uit een tekst, een bepaald onderdeel van een kunstwerk, maar ook mijn 
vooroordelen met betrekking tot of mijn voorverstaan van het artefact waar ik me in 
verdiep. Wat moet ik me bij het geheel voorstellen? Ofwel dat artefact in zijn totaliteit 
ofwel mijn verstaanshorizon. 
 
Gadamer behandelt in Waarheid en methode, náást het fenomeen kunst, de geschied-
wetenschap als tweede exempel van de hermeneutische methode. Wat mij betreft zijn 
geschiedenis en haar wetenschap niet alleen illustratief maar essentieel voor de her-
meneutische methode. Waarom? Omdat de pendelbeweging tussen vroeger en nu 
evenals die tussen geheel en deel onmisbaar is voor de hermeneutiek. Een betrokken 
omgaan met artefacten uit het verleden – een boek, kunstwerk, archiefstuk, fossiel, 
bodemrest of wetenschappelijke theorie – helpt mij mijn eigen vooroordelen schérp te 
krijgen, te herzien of te verwerpen. Mijn verstaanshorizon verandert erdoor. Een per-
soonlijk voorbeeld: 
 

Mijn ouders voeden mij in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw gelovig op. Een metafy-
sische werkelijkheid lós van en áchter de 
zichtbare wereld is in mijn kinderlijk wereld-
beeld vanzelfsprekend. Die werkelijkheid 
wordt ingevuld als het ‘domein’ van God. Ik 
heb er héél concrete beelden bij. Maar tijdens 
mijn studie theologie en het lezen van talloze  
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filosofische boeken gaat dat langzaam maar zeker veranderen. De evolutiethe-
orie overtuigt mij steeds meer. Ze is nu een vast onderdeel van mijn filosofe-
ren geworden. Mijn verstaanshorizon is veranderd: hij is seculier geworden. Ik 
geloof niet langer in een werkelijkheid áchter, náást en lós de zichtbare werke-
lijkheid. Het geloof in God als een op zichzelf staande entiteit is verflauwd, 
zélfs God als Eerste Begin of Bron. Het waaróm van het universum is voor mij 
het raadsel par excellence geworden. Zo ook het begin ervan, áls dat er al is. 
Ik wéét het gewoon niet. En ik weet zeker dát ik het niet kan weten. Ik kan 
niet uit mijn verstaanshorizon stappen om die van buitenaf te verifiëren of fal-
sificeren. Want áls dat al zou kunnen, dan doe ik dat vanuit een ….. ver-
staanshorizon! Niemand kan dat. Dit is het Droste-effect dat inherent is aan 

het in-de-wereld-zijn. Daarom ben ik alert op wat mensen 
met stellige overtuiging beweren. Tegelijkertijd constateer 
ik dat méér dan de helft van de wereldbevolking (nog) 
leeft, denkt en handelt vanuit een of ander metafysisch 
geloof en dat concrete godsbeelden daar vaak een grote 
rol in spelen. Hieruit alleen al blijkt dat verschillende ver-
staanshorizonten, mondiaal gezien, zich naast elkaar 
voordoen en mogelijk door elkaar kunnen lopen. Ik heb 
inmiddels geleerd binnen mijn seculiere verstaanshorizon 
de vooroordelen van gelovigen te respecteren, ook al deel 
ik ze niet langer. 

 
Gadamer zegt in Waarheid en methode prachtige dingen over waarheid. Die is niet 
absoluut, niet los verkrijgbaar. Ze is niet buíten de wereld als eeuwig gegeven voor-
handen, maar ze ligt als een schat ín de wereld verborgen. Ze moet opgedolven wor-
den. Dat kan alleen door middel van de hermeneutische methode. Dat geldt voor al 
het kennen, al het begrijpen en dus voor alle wetenschappen, de bètawetenschappen 
incluis. Zelfs de ‘hardste’ van deze wetenschappen, de fysica, werkt met hypotheses 
die geverifieerd of gefalsifieerd moeten worden. Ook natuurwetenschappers hebben 
elkaar en hun gezamenlijk opgebouwde kennis nodig om waarheid te vinden. De ken-
nis die zij voortbrengen heeft in de hele range van wetenschappen weliswaar de hoog-
ste mate van zekerheid, maar is niet absoluut. Alleen als ik als een god buíten de we-
reld of werkelijkheid, en daarmee buiten mijn verstaanshorizon, zou kunnen staan, 
zou kennis of waarheid absoluut zijn. Maar zo’n positie is fictie. Het in-de-wereld-zijn 
betekent, dat we de kennis alleen maar van bínnenuit kunnen opbouwen. Hoewel er 
steeds meer waarheid aan het licht komt, bereikt zij nooit het absolute eindpunt, ook 
niet binnen de bètawetenschappen. Jawel, de zwaartekracht, bijvoorbeeld, is een hard 
gegeven. Er is geen speld tussen te krijgen. Toch valt op aarde een appel die we losla-
ten sneller naar beneden dan op de maan. Zelfs de gravitatie is situationeel bepaald. 
 
 
SANDEL, GADAMER EN ….. ARISTOTELES 
 
En dan nú het gedachtegoed van Gadamer dat Sandel voor het voetlicht brengt. Dat 
doet hij in hoofdstuk 4 De rol van het vooroordeel in de geschiedwetenschap: 
Gadamer over verleden en heden. In de eerste paragraaf De verhouding van de mens-
wetenschappen tot het zelfbegrip van het erzijn sprokkelt Sandel uit Waarheid en me-
thode díe gedachten bij elkaar die zijn eigen opvattingen over de rol van vooroordelen  
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in het kennen en begrijpen ondersteunen. In de paragraaf daarna, Gadamers kritiek op 
het historisme, doet Sandel vooral uit de doeken hoe het historisme is ontstaan, welke 
rol de Verlichting en de Romantiek erin gespeeld hebben en hoe het historisme nu 
nog steeds hoogtij viert. Het komt kort hier op neer: historisme is historisch onder-
zoek dat van het hier en nu abstraheert en de ‘oorspronkelijke’ betekenis van een be-
paald tijdvak of historisch verschijnsel probeert te onthullen. Historische tijdvakken, 
ieder met hun eigen wereldbeeld, worden los van elkaar gedacht. De vraag ‘Wat heeft 
het historische thema dat ik bestudeer mij te zeggen?’ is niet relevant: ik moet zo ob-
jectief mogelijk weergeven wat mensen toén dachten, voelden en geloofden.  
In de derde paragraaf De theorie van Gadamer in de praktijk: hoe kunnen we recht-
matige vooroordelen scheiden van onrechtmatige geeft Sandel een praktijkvoorbeeld 
met betrekking tot wat Plato in De staat over poëzie schrijft. Sandel geeft aan hoe 
mijn vooroordelen, zowel de verhelderende als de belemmerende, kunnen veranderen 
tijdens het lezen van dit boek. Ook mijn verstaanshorizon – of levensperspectief – kan 
er anders door worden ingekleurd. Mogelijk ga ik Plato anders zien en krijgt De staat 
voor  mij een nieuwe betekenis. Sandel weet mij op dit punt te overtuigen. Maar het 
blíjft ‘slechts’ een voorbeeld. Het wordt geen bouwsteen voor eígen theorievorming. 
Daarom stelt ook het daaropvolgende vijfde hoofdstuk De rol van het vooroordeel in 
het morele oordelen: een hermeneutische lezing van Aristoteles, hoe interessant ook, 
teleur. Waarom interessant? Omdat hij Aristoteles ‘ontdekt’ als hét antieke voorbeeld 
van een gesitueerde denker. Daarmee ‘bewijst’ hij dat de mermeneutische cirkel 
wérkt: vanuit zijn vooroordeel van het gesitueerde of betrokken denken ziet hij Aris-
toteles in een nieuw licht. Het is een mooi exempel, maar géén bouwsteen voor een 
theorie.  
 
Wat doet Sandel nu uiteindelijk met Gadamer? Hij beperkt zich tot de geschiedfiloso-
fie zoals die ontwikkeld wordt in Waarheid en methode, waarbij de paragraaf over het 
historisme slechts aangeeft hoe het volgens de hermeneutische methode níet moet. Hij 
besteedt er ruim twintig bladzijden aan (aan Aristoteles vijftig!). Wat hij bijvoorbeeld 
uit Waarheid en methode laat liggen is de uitgebreide beschrijving van hoe je herme-
neutisch met het kunst kunt omgaan. Het zou Sandels pleidooi voor het gesitueerde 
begrijpen kunnen verrijken. Maar ook met de diepzinnige gedachten die Gadamer in 
het derde deel van zijn boek – de titel luidt: Ontologische wending van de hermeneu-
tiek aan de hand van de taal – ontvouwt over de taligheid van het hermeneutische 
proces doet Sandel niets. Jammer! 
 
 
4. BESLUIT 

 
Wat vind ik nu uiteindelijk van Ruimte voor vooroordelen? Het 
boek is interessant én het schiet tekort.  
Heidegger en Aristoteles komen prominent in beeld, Gadamer 
komt er ietwat bekaaid vanaf. Praktisch alle ándere filosofen – 
vooral Bacon, Descartes, Smith, Kant en Burke – figureren als 
adepten van die verderfelijke denkwijze waarin subject en object, 
autonomie en afhankelijkheid lós van elkaar gezongen worden en 
waarin het abstraherende denken, dat de geleefde ervaring vér ach-
ter zich moet laten, als het hoogste goed wordt gezien. 
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Daarmee blijft Sandels boodschap van het gesitueerde begrijpen in ‘verkondiging’ 
steken. Theorievorming vindt nauwelijks plaats. Ik heb niet genoeg aan het onder-
scheid tussen gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde vooroordelen, ‘lage’ en ‘ho-
ge’ levensperspectieven. Al lezende zijn er vragen in me opgekomen die om een ant-
woord verlegen zitten: 
§ Wat zou een heldere definitie van vooroordeel kunnen zijn?  
§ Hoe komen vooroordelen tot stand? 
§ Zijn er historische voorbeelden te geven van de zegenrijke en schadelijke uitwer-

king van vooroordelen op de menselijke geschiedenis?   
§ Zijn er ándere onderscheidingen mogelijk dan gerechtvaardigde en ongerecht-

vaardigde vooroordelen? 
§ Is er een methode denkbaar om vooroordelen bij te stellen als ze een negatieve 

invloed hebben op oordelen en gedrag? 
§ Teksten kunnen helpen om hermeneutisch begrijpen te bevorderen. Zijn er nog 

meer artefacten die dat in zich hebben?  
§ Zo ja, hoe kunnen die worden ingezet?   
§ Hoe implementeer ik de hermeneutische methode in het onderwijs, zowel wat de 

alfa-, gamma- als bètawetenschappen betreft? 
§ Last but not least: hoe kan ik betrokken denken en tóch kritisch zijn? 
 
Sandel de ‘rising star’ van de Amerikaanse filosofie? Misschien wel voor het filosofe-
ren van de Yankees, maar niet voor het mijne. Ik behoor al lang tot de ‘kerk van het 
gesitueerde denken’. Bovendien mis ik bij Sandel eígen en origineel denkwerk. Ik 
verlang van hem een nieuw boek waarvoor ik al een werktitel heb: Theory of Prejudi-
ce. 
 
 

  
   
 
 
 
 
 
                                                
1 Sandel, Adam A., Ruimte voor vooroordelen, Pleidooi voor betrokken denken, vertaling: Willem Visser, Uitgeverij Ten Have, 
Utrecht, 20151 (oorspronkelijke titel: The Place of Prejudice. A Case for Reasoning within the World). 
2 ‘Begrijpen’ vul ik in het kader van dit essay breed in. Het omvat zowel het epistemologische als het morele begrijpen. Sandel 
haalt beide vormen van begrijpen uit elkaar: hij wijdt aan elk een afzonderlijk hoofdstuk, met name de hoofdstukken  2 en 3. 
3 Hermes (Oudgrieks: Ἑρµῆς, ook Hermeias Ἑρµείας, Dorisch: Ἑρµᾶς) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is 
een zoon van oppergod Zeus en de bergnimf Maia. Voor ons is hij vooral bekend als god van de handel, de reizigers, 
de wegen en de dieven. Maar hij is ook de boodschapper der goden. Hij pendelt voortdurend tussen de goden en de 
mensen. Vandaar dat hij vaak wordt afgebeeld met vleugeltjes aan de voeten. Hij ‘geeft te verstaan’. De woorden 
hermeneuse en hermeneutiek zijn van Hermes afgeleid.  
4 Exegeten zijn wetenschappers die vakmatig aan bijbeluitleg of exegese doen. Hermeneuse maakt daar onderdeel vanuit. De 
theorie van de hermeneuse heet hermeneutiek. 
5 Zie verder mijn essays Waarheid of methode? over Gadamers hoofdwerk en Gadamers kunstfilosofie: een feest der herkenning 
over zijn boekje Het schone. Beide essays bevinden zich op mijn blog. Hier volgen de links: 
https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2014/05/waarheidenmethode.pdf 
https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2014/10/gadamerskunstfilosofiefeestderherkenning.pdf   
6 Het woord ‘verstaan’ is niet door Gadamer bedacht. Het is een niet geheel adequate vertaling van ‘verstehen’, een term waar-
mee de Duitse historicus, psycholoog, socioloog en filosoof Wilhelm Dilthey (1833-1911), vooral bekend als vertegenwoordiger 
van de hermeneutiek en levensfilsofie, bekendheid verwierf. 
 
 
 


