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WAT IS WAARHEID? 
Drie mogelijke antwoorden 

 
door Frans Holtkamp 

 
 
De boeken van Michel Foucault (1926-1984) zijn geen eenvoudige kost. Wie zich in 
deze invloedrijke Franse denker wil verdiepen doet er goed aan eerst het boek Fou-
cault van Machiel Karskens te 
lezen. 1 Hierin wordt een over-
zicht van vrijwel alle werken 
– uitgeschreven colleges, ra-
diopraatjes en lezingen incluis 
– van Foucault gegeven. Na 
het inleidende hoofdstuk We-
tenschap van de mens en het 
andere weten volgen drie af-
zonderlijke hoofdstukken over 
belangrijke thema’s bij Fou-
cault: waarheid, macht en ver-
zet en levenskunst.  
In dit opiniestuk geef ik eerst 
een korte typering van Fou-
caults denken. Daarna ga ik 
uitgebreider in op hoofdstuk 2 
Waarheid. Dit thema intrigeert 
me. Wat Foucault erover ten 
beste geeft blijkt niet inhoú-
delijk over waarheid te gaan. 
Dat is wél het geval bij Hans-
Georg Gadamer die in zijn 
boek  Waarheid en methode een overtuigende visie geeft op hoe álle wetenschappen 
te zamen tot meer waarheid kunnen komen. In de tweede paragraaf van dit stuk na ik 
daar nader op in. In de derde en afsluitende paragraaf onderneem ik een eigengereide 
denkexercitie met betrekking tot waarheid. 
 
 
FOUCAULT: DE KERN VAN ZIJN DENKEN 
 
Vlak na de Tweede Wereldoorlog studeert Foucault filosofie en psychologie – patho-
psychologie is zijn specialisatie – aan de École Normale Supérieure (ENS) te Parijs. 
Fenomenologie en existentialisme zijn op dat moment twee toonaangevende rich-
tingen binnen de filosofie. Faucoult heeft niet veel op met hun dominante opvatting 
van de mens als zelfdenkend subject. Hij kiest voor wetenschapsgeschiedenis. Daarbij 
gaat het om een bepaald type historisch onderzoek: hij wil geen feiten op een rijtje 
zetten, maar ‘rasters’ tonen. Archeologie noemt hij dat. Hij wil de fundamenten van 
het weten blootleggen. Het gaat hem om het algemene systeem van mogelijkheids-
voorwaarden voor ervaren, kennen en handelen in een bepaald tijdvak.  
  

 
Wie de voorkaft van Karskens boek uitvouwt, krijgt het bovenstaande te lezen. 
In enkele onliners wordt Foucaults denken gekarakteriseerd. Aangegeven 
wordt door welke denkers, wetenschappen en filosofieën hij zich heeft laten 
inspireren en op welke wetenschappen hij invloed uitgeoefend heeft. 
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Dit fundament of epistèmè – deze term hanteert hij vanaf 
het boek waarmee hij doorbreekt: De woorden en de 
dingen (1966) – moet duidelijk onderscheiden worden 
van de connaissance of empirische inhoud van een vak. 
De epistemische vorm sámen met de concrete inhoud 
noemt hij discours of vertoog. Vertogen zijn voor hem 
bronnen van wetenschapsgeschiedenis. Hij bestudeert ze 
uitgebreid en minutieus. Daaruit destilleert hij epistèmès 
die elkaar gedurende de geschiedenis afwisselen en in 
een bepaald tijdvak dominant zijn. Ze gaan niet geleide-
lijk in elkaar over, meent Foucault, er gaan breuken aan 
vooraf. Zo ‘breekt’ in 1800 het epistèmè van de moderne 

tijd door. Die wordt onder andere gekenmerkt doordat de mens- en maatschappij-
wetenschappen zich vestigen als aparte disciplines. 
De archeologie van Foucault is kritisch. Hij legt de sous-sol of ondergrond van het 
weten, ervaren en spreken bloot. Daarbij richt hij zich consequent op het andere: hij 
laat steeds zien hoe de afwezigheid van het andere het dominante weten van een be-
paald epistèmè mogelijk maakt en daarmee het negatieve fundament wordt waarop 
het hele gebouw van de wetenschap staat. In De geschiedenis van de waanzin is het 
de uitgesloten waanzin, in De geboorte van de kliniek is het de zich terugtrekkende 
dood.  
Kenmerkend voor Foucault is ook, dat hij wetenschap als praktijk behandelt: ideeën 
van wetenschappers worden vooral zichtbaar in wat ze doen. Geneeskunde is mis-
schien wel het mooiste voorbeeld: ze is de praktische, toegepaste wetenschap bij uit-
stek. Alle mensen zijn ervan overtuigd dat zij maatschappelijk nut heeft en persoon-
lijk heilzaam is. 
In Foucaults eerste werken is de mens louter subjectum – sujet in het Frans – dat wil 
zeggen: onderworpene van het systeem. Dit bepaalt de mens, disciplineert hem. Maar 
in toenemende mate krijgt Foucault oog voor de tweede betekenis van subject: de 
mens als zelfstandig denkende en handelende persoon. Voor de praktijk van het waar-
heid spreken blijkt dit cruciaal. Daarover gaat de volgende paragraaf. 
 
 
WAT IS WAARHEID? 
 
Tijdens het verhoor door Pilatus verdedigt Jezus zich met met te zeggen ‘Ik ben ge-
boren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen ….. Pilatus 
reageert met: ‘Wat is waarheid?’  

 
Twee uiterste standpunten worden hier ingenomen: voor de één staat de waarheid ab-
soluut vast, voor de ander is die relatief. Ik zou de filosofen – en gelovigen! – niet de 
kost willen geven voor wie de waarheid een gegéven is dat simpelweg ontdekt en ge- 
  

Als Jezus ter berechting voor Pontius Pilatus wordt geleid, die namens het Romeinse gezag prefect van Judea is, volgt 
verhoor. De evangelist Johannes schrijft: ‘Bent u de koning van de joden?’ Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of 
hebben anderen dit over mij gezegd?’ ‘Ik ben toch geen jood’, antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw hogespriesters 
hebben u aan mij uitgeleverd – wat hebt u gedaan?’ Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als 
mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de 
joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier’. Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning 
ben’, zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is 
toegedaan, luistert naar wat ik zeg’. Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’  
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accepteerd moet worden. Aan het begin van deze absolute observantie staat vermoe-
delijk Plato voor wie waarheid een Idee is in het Rijk der Ideeën, échter dan alles wat 
mensen in het aardse Rijk der Schaduwen erover zeggen en schrijven. De waarheid of 
αλήθεια ligt als absoluut gegeven klaar en hoeft alleen maar ont-dekt te worden: a-
letheia betekent immers on-verborgenheid of on-vergetenheid.  
 
In zijn uiterst gedetailleerde hoofdstuk 2 Waarheid stelt Karskens op pagina 47 de 
volgende vraag: ‘Foucault spreekt dus zeer kritisch over de waarheid, maar spreekt hij 
zelf wel de waarheid?’ Karskens meent van niet. Zoals andere critici ziet hij Foucault 
als een waarheidsrelativist. Waarom? Omdat Foucault de rede vanwege haar uitslui-
ting van het onredelijke als dwang ziet, als machtssysteem. Daarmee slaat hij de vaste 
rationele grond onder de wetenschappen en alle zekerheden van de moderne tijd weg. 
En inderdaad, Foucault heeft het nooit direct over de vraag of de inhoud van al het 
spreken, weten en onderzoeken wel écht de waarheid is. Nergens gaat Foucault in op 
wat waarheid inhoúdelijk is of zou kunnen zijn. Bij hem is het een functioneel begrip. 
Waarom functioneel? Omdat waarheid contextgebonden en daarmee historisch is. Ze 
is een praktijk, een ‘spreekgebeurtenis’. ‘Waarheid is niet op voorhand gegeven, zij 
heeft geen oorsprong, maar zij wordt geprocuceerd als een gebeurtenis.’ (cursus 1970: 
190, 195) Waarheid is het product van een discours en als dat verandert, verandert de 
waarheid. Op niet mis te verstane wijze voegt Karskens daar op pagina 53 aan toe: 
‘Waarheid is een historisch, veranderlijk, arbitrair systeem van uitsluiting – een 
machtssysteem dus. Het gaat bij waarheid altijd om de dwang van het ware, die blijkt 
uit de tegenstelling tussen waar en vals. Foucault noemt dat consequent een ‘schei-
ding’ (partage)’. 
Het is dan ook niet vreemd, dat Foucault meent dat er verschillende waarheden zijn. 
‘Ik geloof te veel in de waarheid om niet te veronderstellen dat er verschillende waar-
heden zijn en verschillende manieren van waarheidspreken.’ (Dits et écrits IV: 733) 
Die laatste term, waarheidspreken, parrèsia in het Grieks, gebruikt Foucault vanaf 
ongeveer 1980. Hij bedoelt ermee dat iemand openhartig zegt waar het op staat. Maar 
als je dat doet binnen een epistèmè dat als machtssysteem opgevat wordt, vallen waar-
heidspreken en machtspraktijk al gauw samen. Waarheid is dan machtswil, zoals bij 
Nietzsche. Precies dát verwijten critici hem. 
 
Zoals al eerder gesuggereerd vindt eind jaren zeventig in het denken van Foucault een 
wending naar het subject plaats: dat is niet langer alleen maar ‘onderworpene’ of sujet, 
maar ook een zelfstandig denkend en handelend wezen. Het subject zó opgevat kan 
zich tegen het complex van macht, waarheid en onderwerping richten. Daarmee toont 
het zich kritisch. Waarheidspreken is niet meer uitsluitend een functie of onderdeel 
van een anoniem vertoog, systeem of mechanisme, maar is kritisch spreken, verzet, 
strijd of oorlog. Het werkt eerder ontbindend dan verbindend. Voor waarheidspreken 
is moed nodig, soms met gevaar voor eigen leven. Welnu, met licht sardonisch plezier 
voeg ik hier graag aan toe: wie bij het waarheidspreken zijn eigen leven in de waag-
schaal stelt, gelooft in zijn persoonlijke waarheid en is niet met machtsspelletjes bezig. 
Kortom, een zelfstandig handelend subject beschikt over een reflectief vermogen en 
valt per definitie met geen enkel machtssysteem samen. Deze lijn trekt Foucault on-
voldoende door. Daarom blijft hij met alles wat hij over waarheid zegt in een spagaat 
zitten, die van de machtssystemen énerzijds en het waarheidsprekende subject ánder-
zijds. Subject en systeem staan als ‘monolitische blokken’ naast elkaar. Ze doordring-
en  elkaar niet.  Er is geen intersubjectiviteit,  interdependentie  en consensusvorming.  
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Waarheid bij Foucault blijft steken in authenticiteit: het uiten van heilige verontwaar-
diging alléén volstaat. Een inhoúdelijke benadering van waarheid ontbreekt. Het 
wordt tijd om bij Gadamer te rade te gaan. 
 
 
WAARHEID EN METHODE 
 
In 1960 schrijft Hans-Georg Gadamer Waarheid en methode. 2 
Ik lees het in 2014 en raak diep onder de indruk van de eruditie 
van de auteur. 3 Ik weet niet of Foucault dit werk heeft gekend 
of misschien als irrelevant terzijde heeft gelegd. De theorie van 
Gadamer zie ik als een aanvulling op, en misschien ook wel cor-
rectie van, Foucaults gedachtegangen over waarheid.  
Gadamer schrijft een filosofie van de hermeneutiek, de leer van 
het ‘verstaan’, afgeleid van het Duitse ‘verstehen’. Dit is niet al-
leen kennen met de rede, maar ook met intuïtie, gevoel, vermoe-
den ….. ‘Verstaan’ is op de eerste plaats deelhebben aan het leven, zónder meteen de 
theoretische bemiddeling van het begrip erop los te laten. Verstaan komt op de eerste 
plaats, methode – een bepaalde vorm van verstaan – op de tweede. Alle verstaan, be-
nadrukt Gadamer, is intrinsiek voorlopig en daarmee oneindig. Hiermee reageert Ga-
damer kritisch op de als universeel opgevatte geldigheidsaanspraak van de weten-
schappelijke methodiek van de bètavakken. Waarheid is óók te vinden bij de ‘zachte 
wetenschappen’, in kunst, spel, ervaring enzovoort. Alfa-, bèta- en gammaweten-
schappen zijn, ieder op hun eigen manier, op zoek naar waarheid. In die queeste 
zouden ze de handen ineen moeten slaan. Met dat doel voor ogen ontwikkelt Gadamer 
zijn filosofie van de hermeneutiek. Stap voor stap wijst hij de wezenlijke structuurel-
ementen ervan aan: het gericht zijn van het verstaan op de leefwereld en daarmee op 
de historiciteit van alle kennis, de interactie tussen verstaan en overleveringsgeschie-
denis, het inherent zijn van vooroordelen aan het verstaan (het komt erop aan de ver-
keerde vooroordelen te elemineren om zoveel mogelijk de legitieme over te houden), 
het begrensd-zijn van het verstaan omdat de mens eindig is en de cirkelbeweging die 
tot steeds meer valide kennis leidt. 
 
Voor Gadamer is waarheid noch absoluut noch relatief. Zij voor alles een proces. Het 
gaat om een gezamenlijke zoektocht met de pretentie dichterbij haar te komen. Hoe-
wel deze queeste gericht is op ínhoud en alle soorten kennis ertoe doen, zal de waar-
heid nooit kunnen worden aangewezen – ‘Kijk, daar zit ze!’ – want ze werkt als 
steeds verschuivende horizon. Kennis heeft een historisch karakter. Zij is dus cumula-
tief en wordt stapje voor stapje opgebouwd. De zoektocht naar waarheid is intersub-
jectief, dialogisch en communicatief. Alle middelen die dat proces kunnen bevorderen 
horen erbij: experiment, dialoog, debat, argumentatie, verificatie, falsificatie, eli-
minering van vooroordelen enzovoort. 
 
Foucault en Gadamer vullen elkaar aan. De eerste breekt open, de tweede verbindt. 
De hermeneutische cirkelbeweging van Gadamer kan op wetenschappers, zeker als ze 
bètavakken bedienen, soft overkomen. Bij hem klinken geen profetische stemmen. 
Ook geen heureka’s. Foucault moet ik nageven dat de praktijk van het waarheidspre-
ken nodig is om verstarde systemen open te breken, niet alleen wetenschappelijke 
maar  vooral  politieke.   
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Dat waarheidspreken is bij  hem op het hele spectrum van het leven gericht. Gadamer, 
die zich uitsluitend op het terrein van de wetenschap beweegt, toont aan dat de weg 
van het verbinden en de geleidelijkheid ons dichter bij de waarheid kan brengen. 
 
 
HET DERDE ANTWOORD 
 

 
Foucault en Gadamer geloven niet in absolute waarheid. Bij Foucault wordt waarheid 
gezégd, bij Gadamer gebóuwd. Maar, vraag ik aan laatstgenoemde, wanneer is dat 
bouwwerk klaar? Het vermoedelijke antwoord luidt: nooit. Wat heb ik hieraan toe te 
voegen? Een gewaagde denkexercitie! Stel, dat ik de werkelijkheid – daarmee bedoel 
ik het alomvattende: kosmos, evolutie, mensen, hun gedachten enzovoort – in één 
denkact zou kunnen vatten, dán ken ik de waarheid. In mijn grenzeloze verbeelding 
kan ik wezens bedenken die daartoe in staat zijn: God, Algeest, Absolute Geest …… 
In die denkbeeldige situatie valt waarheid samen met de werkelijkheid. Ik kan me dus 
verbeelden dat bepaalde wezens de absolute waarheid kunnen kennen. Maar kan zij 
wel absolúút zijn? De werkelijkheid of het alomvattende is toch permanent in bewe-
ging, het beroemde ‘panta rhei’ van Heraclites? Ze neemt toch permanent een andere 
configuratie aan? Kan steeds veranderende waarheid absoluut zijn? En zo kan ik nog 
wel even doorgaan met speculeren. 
 
Nu weer down to earth. Terug naar de aardeling. Die is niet in staat de werkelijkheid 
en daarmee de waarheid in één denkact vatten. Hij is meervoudig beperkt. Op de eer-
ste plaats is hij een piepklein onderdeel van het alomvattende en als deel kan hij nooit 
het geheel omvatten. Vervolgens is hij eindig en zijn weten is van korte duur. Volgens 
het denkexperiment hierboven zou hij eindeloos bij de les moeten blijven om de 
wordende werkelijkheid tot aan het einde toe – áls dat er al is – mee te denken. Dat 
gaat hem niet lukken. Tenslotte heeft de mens geen directe toegang tot de wereld: hij 
bouwt zijn kennis slechts op met wat door de ‘poorten’ van de zintuigen naar binnen 
komt. De wereld-op-zich is voor de mens ontoegankelijk. Kennis is ‘slechts’ metafoor. 
Maar ook gereedschap. Als metafoor helpt kennis de wereld symbolisch te represen-
teren. Dat maakt meteen het ‘gereedschappelijke’ hanteren mogelijk. We hebben er 
inmiddels een indrukwekkende cultuur mee opgebouwd!  
 
  

In deze tijd, het eerste kwart van de eenentwintigste eeuw, staat de waarheid onder druk. Er zijn presidenten die het met 
haar niet zo nauw nemen. Het woord ‘leugen’ ligt  in hun mond bestorven en daar bedoelen ze steevast ‘de anderen’ 
mee. Niet alleen leidinggevenden maar ook talloze ‘gewone’ mensen verspreiden nepnieuws of fakenews. Digitale 
media en platforms als Faceboek, Twitter, WhatsApp, Instagram en YouTube blijken ideale kanalen ter verspreiding van 
onbetrouwbaar nieuws. Soms zijn de gevolgen desastreus. Meer dan ooit moet aan factchecking worden gedaan. De 
vraag ‘Wat is waarheid?’ is nu actueler dan ooit! 
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Waarom zoeken naar iets dat we nooit ten volle zullen bereiken? Waarom op weg 
naar waarheid die zich als fata morgana voordoet? Omdat de mens ertoe gedrongen 
wordt! De wil tot weten blijkt diep in onze genen te zitten. De mens is nieuwsgierig, 
wil zijn omgeving, wil heel de werkelijkheid doorgronden. Wie dat op een integere 
manier doet, beseft dat authenticiteit, transparantie en samenwerking vereist zijn. Wie 
meewerkt aan de cumulatie van betrouwbare kennis is in díe zin inhoudelijk met 
waarheid bezig. Kenniswerkers vermoeden en veronderstellen die en gaan gedreven 
op weg. Hun zoektocht geeft hen het gevoel dichter bij de waarheid te komen. Dus, 
wat is nu uiteindelijk waarheid? Mijn antwoord luidt: waarheid is wenkend perpectief 
voor wie weten wil. 
 
 
Rijswijk, 
21 maart 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Karskens, Machiel, Foucault, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 20121 
2 Hans-Georg Gadamer, Waarheid en methode. Hoofdlijnen van een filosofische hermeneutiek, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 
2014, vertaling: Mark Wildschut 
3 In mijn essay Waarheid of methode? leg ik uit waarom ik Gadamer uitstekend over waarheid vind filosoferen. Zie: 
https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2014/05/waarheidenmethode.pdf  
 
 
 


