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Woord vooraf 

 

Het schrijven van een licentiaatverhandeling is ongetwijfeld één van de moeilijkste, 

doch meest leerrijke opdrachten die men tijdens een licentiaatopleiding moet 

voltooien. Hierbij is de keuze van het thesisonderwerp het meest onderschatte 

aspect. Vaak neemt de student een voorgeschoteld onderwerp uit een specifiek 

vakgebied en verwerft daar dan een grondig gespecialiseerde kennis over. Zonder 

hier een oordeel over te vellen, heb ik ervoor gekozen dit niet te doen. 

Oorspronkelijk wilde ik met mijn scriptie een soort evaluatie geven van de opleiding 

in de moraalwetenschappen zoals ik die ervaren heb. Ik dacht een onderzoek te gaan 

doen over de oprichting van deze opleiding aan de universiteit Gent en deze te 

verbinden met het bredere kader van hedendaagse veranderingen binnen de 

universiteit. De schaarsheid aan bronnen over het eerste aspect confronteerde me 

echter opnieuw met de moeilijkheid een goed onderwerp te kiezen. Uiteindelijk is 

mijn onderwerp niet veraf te zoeken van deze confrontatie. De problematiek rond de 

gevorderde kennisaccumulatie maakt immers de selectie van een thesisonderwerp 

en haar bronnen steeds moeilijker. Ik focus me hierbij op een mogelijke oplossing 

voor deze problematiek, nl. “interdisciplinariteit”.  We kunnen stellen dat dit 

onderwerp nauw aanleunt bij mijn oorspronkelijke onderwerp. Het gaat nog steeds, 

in een bepaald opzicht, over de veranderingen binnen de universiteit en verder 

speelde “interdisciplinariteit” een grote rol bij de oprichting van de 

moraalwetenschappen.  

 

In de evolutie van mijn keuze van onderwerp en de bronnen die ik hierbij gebruikte, 

en in het proces van schrijven en lezen, dien ik een aantal mensen te bedanken. In de 

eerste plaats mijn promotor Prof. Dr. Tom Claes die me de nodige bronnen 

verschafte en veel tijd voor me vrijmaakte. Ik dacht steeds dat het bedanken van een 

promotor slechts een formaliteit was in een woord vooraf, maar laat me toch 

benadrukken dat  dit hier niet het geval is en dit van oprechte dank betuigt. Ook 

Sjoerd Van Tuinen wil ik bedanken voor het, toch wel een goed uur durende, 

gesprek over Peter Sloterdijk. Verder wil ik ook al diegenen danken die me hielpen 



     

met het nalezen en corrigeren van mijn tekst, in bijzonder mijn vriendin Delfien 

Verkinderen, mijn broer Nikolaas De Rijcke en kompaan Yves Verleysen. Ook mijn 

ouders niet te vergeten, die voor de nodige druk zorgden om dit werk te beëindigen. 

De steun die ik van deze mensen ontving, is goud waard.       
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I. Inleiding 

 

In deze licentiaatverhandeling zullen we het hebben over een problematiek omtrent 

de hedendaagse accumulatie binnen de kennisverwerving, nl. de stelling dat sinds 

de 20ste eeuw de steeds verdergaande kennisaccumulatie niet meer bevrijdend werkt, 

maar zich net tegen de mens keert. Concreet vindt de massale opeenhoping van 

kennis plaats op verschillende niveaus. Ten eerste op het individuele niveau, 

aangezien elke persoon in zijn intellectuele ontwikkeling meerdere malen 

geconfronteerd wordt met een overmaat aan bronnen als men over een bepaald 

onderwerp kennis wil verwerven. Als voorbeeld hebben we het onderwerp “global 

warming” waarbij men enkel en alleen al via de zoekmachine “Google” 843.000.000 

resultaten verkrijgt. Ten tweede op het academisch niveau, waarbij de 

publicatiedruk dermate hoog is dat de archivering van de wetenschappelijke werken 

steeds moeilijker en moeilijker wordt. De digitale databanken hebben nood aan 

steeds complexere systemen om de grote hoop onderzoek en literatuur op te vangen. 

Ten slotte op het maatschappelijke niveau, waarbij we als voorbeeld politici kunnen 

nemen die bij het zoeken naar oplossingen van bepaalde maatschappelijke 

problemen geen leidraad ter beschikking hebben om te beslissen welke disciplinaire 

bronnen ze zullen raadplegen. Ter illustratie: Men kan de problematiek rond 

huisjesmelkerij vanuit verschillende perspectieven, bv. de psychologie, de economie, 

de filosofie, de sociologie, enz. benaderen. Er komt nog eens bij dat in elk van deze 

disciplines verschillende theorieën bestaan met gevolg dat dit een niet exhaustieve 

lijst wordt waarop men zich kan gaan baseren. In wat volgt zullen we, omdat de 

gevolgen voor het persoonlijke niveau een meer psychologisch onderzoek vereisen, 

het voornamelijk hebben over de laatste twee niveaus en dit verbinden aan de 

bewering dat het verlichtingsproject, bedoeld om de mens te bevrijden van zijn 

onmondigheid, door de extreme kennisaccumulatie mislukt is. Het project zou 

ontspoord zijn in een vorm die in de plaats van emanciperend te werken eerder de 

mens gevangen houdt en zijn mogelijkheden sterk beperkt. Vanuit alle uithoeken 

van de wereld hoort men de dringende nood weerklinken het tij te keren. Eén 
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manier om dit te doen, die in de academische wereld sinds de jaren ’70 van vorige 

eeuw meer en meer erkenning kreeg, is “interdisciplinariteit”.  

In het eerste luik zullen we de hierboven geformuleerde problematiek alsook 

de mogelijke oplossing, nl. “interdisciplinariteit” vanuit een bescheiden selectie aan 

bronnen omkaderen. Het is een bescheiden selectie aangezien we niet de intentie 

hebben een synthese te brengen die volledig en niet te herzien zou zijn. Dat is, 

gezien de accumulatie van bronnen, onmogelijk, en zou de problematiek van de 

kennisaccumulatie tegenspreken en te niet doen. In het eerste deel hebben we het 

over verschillende thema’s die betrekking hebben op de kennisaccumulatie, nl. de 

versplintering van de wetenschappen, het gewicht van specialisatie op de cultuur, 

en daarna meer specifiek de druk op de universiteit. Er gaan stemmen op die stellen 

dat deze laatste twee in crisis zouden verkeren. Verder claimen sommigen, zoals we 

reeds stelden, dat het verlichtingsproject als humanistisch project, met als doel de 

mens uit de onmondigheid te bevrijden, is mislukt. Er is nood aan een omkering die 

het verlichtingsproject terug op het goede spoor brengt, en interdisciplinariteit 

wordt als mogelijkheid hiertoe naar voor gebracht. Dit brengt ons naar een tweede 

deel, waarin we eerst een historisch perspectief geven van de disciplinaire beweging 

rond interdisciplinariteit en kijken waarom interdisciplinaire inspanningen van 

belang zouden zijn. Daarna zullen we verschillende vormen en definities 

onderscheiden en gaan we kijken welke problemen er ontstaan bij de organisatie van 

interdisciplinariteit. Ten slotte vragen we ons af wat het belang is van de 

verspreiding van wetenschappelijke resultaten en de rol van de media daarbij. We 

eindigen het eerste luik met een derde korter deel en bespreken de mogelijkheid dat 

interdisciplinariteit het middel zou zijn om het verlichtingsproject, hier opgevat als 

een humanistisch project, terug op het goede spoor te brengen.     

In het tweede en derde luik, nemen we een meer origineel perspectief in, 

waarbij we nagaan welke bijdrage twee zeer interessante figuren uit de 

cultuurfilosofie leveren omtrent onze problematiek en haar al dan niet mogelijke 

oplossing. Eerst hebben we de Spaanse filosoof José Ortega y Gasset die gesitueerd 

is in de conservatieve cultuurkritiek van het interbellum. We kunnen deze 
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beschouwen als een voorloper van interdisciplinariteit die sterk anticipeert op de 

problematiek van toenemende kennisaccumulatie. 

In het eerste deel gaan we kijken hoe Ortega in de jaren ‘30 anticipeert op de 

latere problematiek van de kennisaccumulatie. Hij beschrijft in “the Revolt of the 

Masses” (1930) het specialisme als een vorm van barbaarsheid en stelt dat we in een 

crisis leven die hij, niet gespeend van enige dramatiek, beschrijft als een “opstand 

der horden”. We bekijken hoe hij kritiek geeft op de universiteit en een voorstel 

geeft voor een mogelijke hervorming. Deze zaken trachten we te verbinden om zijn 

visie op het verlichtingsproject door te lichten. We zullen zien dat Ortega de “triomf 

van de massamens” als het gevolg beschouwt van twee eeuwen opvoeden van de 

menigten volgens de beginselen van een verlichtingsproject. Een project dat volgens 

hem aan de andere kant echter wel gepaard gaat met een verhoging van de 

algemene welstand. In het tweede deel bekijken we Ortega’s benadering van 

interdisciplinariteit. We kunnen Ortega namelijk beschouwen als één van de 

voorlopers op het vlak van de justificatie van interdisciplinariteit. We zullen het 

hebben over de tendens van een “unificatie van de wetenschappen” in zijn 

hervormingsvoorstel van de universiteit, waarbij een “faculteit van cultuur” tot kern 

van de universiteit wordt verheven. Verder gaan we ook het interdisciplinaire 

karakter bekijken van zijn “institute of Humanities” dat hij opricht in Madrid in 

1948. We zullen dit luik, na Ortegas visie op media en journalistiek besproken te 

hebben, besluiten met een derde korter deel waarin we zullen terugblikken op de 

vraag of volgens Ortega interdisciplinariteit het verlichtingshumanisme terug op het 

goede spoor zou kunnen brengen. 

In het derde luik behandelen we Peter Sloterdijk. Op het eerste zicht lijkt het 

moeilijk deze hedendaagse cultuurfilosoof te verbinden aan ons onderwerp, 

aangezien deze nergens in zijn werk expliciet het probleem van de 

kennisaccumulatie behandelt, laat staan er een oplossing toe voorstelt. Hij staat 

nogal sceptisch tegenover de academische wereld (dat gevoel is trouwens 

wederzijds) en daarmee ook tegenover de oplossing “Interdisciplinariteit”. In het 

eerste deel behandelen we de crisis die Sloterdijk beschrijft in zijn magnum opus “de 

Kritiek van de Cynische Rede”, nl. het overheersen van een diffuus cynisme in de 



 

  4   

gemoedsgesteldheid van de hedendaagse mens. Hierna kijken we naar het  verband 

tussen het vergevorderde rationalisme en de sterk technologisch gerichte 

wetenschappen en gaan we Sloterdijks visie op de universiteit nader toelichten. In 

het punt over het verlichtingsproject bespreken we hoe hij zich positioneert t.o.v. de 

“Frankfurter Schule” en kijken we op welke wijze hij het project van de Verlichting 

nog invult. In het tweede deel gaan we, als we vergelijken met de vorige delen, in 

omgekeerde zin eerst uitgebreider in op het humanisme, en daarna meer beknopt 

bekijken wat Sloterdijk impliciet kan bijdragen aan “interdisciplinariteit”. Wat 

betreft het humanisme geven we eerst kort weer hoe het verlichtingshumanisme van 

Kant doorbroken werd door verschillende denkers als Nietzsche, Heidegger en de 

Franse differentiedenkers. We bekijken hierna ook de twee functies die Sloterdijk 

toeschrijft aan het humanisme in zijn werk “Regels van het mensenpark”. Dit is een 

werk waarin een duidelijke rol wordt toebedeeld aan de verspreiding van kennis en 

aan de media. Na deze uiteenzetting hebben we het tenslotte over de wijze waarop 

Sloterdijk nog een humanisme na hét humanisme voor mogelijk houdt. Het derde 

deel gaat dan over de impliciete bijdrage die Sloterdijk kan leveren over 

“interdisciplinariteit”. We zullen zien dat we best waakzaam blijven bij het 

bespreken van interdisciplinariteit als mogelijke oplossing. 

Het probleem van de kennisaccumulatie, zoals in dit kader geschetst, en de 

mogelijke oplossing die interdisciplinariteit er voor vormt, is een heel breed 

onderwerp. Ik heb er voor gekozen eerst de disciplinaire academische beweging te 

schetsen om de lezer in te leiden in de hedendaagse discussie omtrent 

interdisciplinariteit. Bij het lezen van Ortega Y Gasset en Peter Sloterdijk leek het me 

heel interessant om na te gaan in hoeverre bepaalde aspecten van het denken van 

deze twee filosofen een potentieel waardevolle bijdrage zouden kunnen leveren aan 

de boven geformuleerde problematiek en haar mogelijke oplossing. Ik heb gepoogd 

dit zo breed mogelijk te doen.  Dit in de hoop dat mijn begeestering voor mijn 

onderwerp zou worden overgebracht naar eventuele lezers, en dat het hen zou 

kunnen engageren tot verder onderzoek.     
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II. Over de opeenhoping van de kennis en over 

“interdisciplinariteit” 

 

A. Problematiek van de steeds verdergaande accumulatie van de 

wetenschappelijke kennisverwerving 

 

1. Over de versplintering van de kennis 

 

We kunnen, algemeen genomen, zeggen dat wetenschap tot ongeveer de 18de eeuw 

opgevat werd als een continuüm. Wetenschappers waren in de tijd van de 

Verlichting filosofen, bedrijvig op verscheidene terreinen. Er tekenden zich wel een 

aantal verschillende wetenschappelijke disciplines af, maar van scherpe 

fragmentering en specialisatie was nog geen sprake1. (De Mey et al., 1994: 60, 158) 

Het is pas eind 18de en begin 19de eeuw, in de romantische periode, dat er zich 

voor het eerst een kloof vormde tussen twee wetenschapsdomeinen die elk een 

aantal disciplines overkoepelden, nl. enerzijds de “natural or physical sciences” en 

anderzijds de “humanities”2. (De Mey et al., 1994: 158) Deze kloof wordt pas 

expliciet duidelijk omstreeks het midden van de 19de eeuw, wanneer een 

veranderende wetenschapsorganisatie met differentiatie en specialisatie zich heeft 

ontwikkeld. (De Mey et al., 1994: 60) Van dan af verwijst de term “science” stilaan 

enkel naar die disciplines die behoren tot de natuurwetenschappen. Ook het label 

“scientist” was slechts voorbehouden voor geleerden die experimenten uitvoerden 

om kennis over de natuur te bekomen. Wie zich op intellectueel vlak ging 

                                                 
1 Als voorbeeld kunnen we hier op één van de hoogtepunten van de Franse Verlichting wijzen, nl. de 
“Encyclopédie” van Diderot en d’Alembert die de menselijke kennis nog niet op gefragmenteerde 
wijze voorstelt zoals dat later wel het geval is. (De Mey et al., 1994: 158) 
2 In het Nederlands zijn dit respectievelijk de “natuurwetenschappen” (in mindere mate de disciplines 
die men “toegepaste wetenschappen” noemt) en de “cultuurwetenschappen” (in mindere mate de 
“gedragswetenschappen”, waarin inbegrepen de disciplines die men aanduidt met 
“menswetenschappen”). Vaak hanteert men ook “literatuur- of geesteswetenschappen” tegenover 
“exacte of positieve wetenschappen”. (De Mey et al., 1994: 153) 
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bezighouden met literatuur, metafysica, theologie, kunst, enz., werd niet langer als 

wetenschapper beschouwd. (De Mey et al., 1994: 158) 

Reeds vanaf de tweede helft van de 19de eeuw ontwikkelden de leden van de 

twee groepen vijandschap tegenover elkaar, wat zich uitte in allerlei debatten. Een 

bekend voorbeeld is het debat tussen Thomas H. Huxley en Matthew Arnold. 

Huxley, als pleitbezorger om in het onderwijs van toen meer de nadruk te leggen op 

de natuurwetenschappen werd door “the leading man of letters in Victorian 

England” (Arnold) bekritiseerd op het scherpe onderscheid dat hij had gemaakt 

tussen “literatuur” en “wetenschap”. Huxley werd verder ook beschuldigd van het 

gebruik van de verengde betekenis van het begrip “science”.  (Snow and Collini, 

1996: xiv) 

Dit debat is in de 20ste eeuw niet gaan luwen. Dit is grotendeels te wijten aan 

C.P. Snow die in 1959 “The Two Cultures and The Scientific Revolution” 

publiceerde. In dit essay ziet hij de verschillen tussen wat hij de twee culturen3 

noemt (de natuurwetenschappen en de cultuurwetenschappen) als zo groot dat men 

van een kloof kan spreken. Hij staat naar zijn mening ook in een bevoorrechte 

positie om de situatie aan te klagen aangezien hij tot beide culturen behoorde. Naast 

het aanklagen van de situatie wil hij echter ook deze impasse oplossen en de enige 

mogelijkheid hiertoe is “rethinking our education”. (De Mey et al., 1994: 155) De 

twee culturen moeten verenigd worden om de aanwezige kennis om te zetten in 

wijsheid. De grootste moeilijkheid daarbij is volgens Snow het overwinnen van de 

tendens tot specialisatie.  (De Mey et al., 1994: 155) 

Snow heeft met dit essay bijzonder veel (zowel positieve als negatieve) 

reacties losgeweekt. In de jaren ’60 situeert zich de “Snow-Leavis controversy”. 

Daarin beweert Leavis dat Snow niet tot de twee culturen behoort maar net het 

meest affiniteit vertoont met de “scientist”. Snow wordt hier als de profeet van de 

“consumer society” afgeschilderd die een onwrikbaar geloof heeft in de voordelen 

van de industrialisatie. Begrippen als “prosperity” en “rising standards of living” 

                                                 
3 Snow stelt dat het woord “culture” hier in antropologische zin opgevat moet worden. Het gaat om 
houdingen en gedragspatronen die wetenschappers vertonen tegenover hun studieobject, en die bij de 
twee domeinen dermate verschillend zijn, dat men van een kloof tussen twee culturen kan 
spreken.(De Mey et al., 1994: 154) 
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hebben volgens Leavis de ernstige pogingen (bijvoorbeeld van de klassieke 

literatuur4) om de vraag naar zin en betekenis van het leven te beantwoorden teniet 

gedaan. (De Mey et al., 1994: 159) Snows analyse van de twee culturen wordt hier 

gepositioneerd in het gevecht tussen de twee culturen zelf. In de jaren ’70 werd dit 

debat door deze heren verder gezet wat betreft het onderwijs. Leavis beschouwde de 

rol van de universiteit5 eerder als “beschavend” en beschouwde Snows mening als 

representatief voor de mentaliteit die menselijke noden, wensen, verlangens en 

behoeften louter instrumenteel en kwantitatief benadert. (De Mey et al., 1994: 160) 

Een andere negatieve reactie op Snows analyse van  “The Two Cultures” is 

dat deze geen reële situatie beschrijft. Stefan Collini merkt bijvoorbeeld op dat er 

veel overlappingen en ook nieuwe disciplines ontstaan die in geen van de culturen 

van Snow thuishoren. (De Mey et al., 1994: 161) De steeds verdergaande 

fragmentatie in de 2de helft van de 20ste eeuw zorgt er voor dat elke binaire opdeling 

in twee culturen onwaarschijnlijker lijkt dan ooit tevoren. (Snow and Collini, 1996: 

lv) Het enige reële element volgens Collini bij Snow is de verwijzing naar de 

problematische toestand van de steeds verdergaande specialisatie van 

wetenschappelijke6 disciplines. De verschillende disciplines en onderzoeksgebieden 

hebben steeds meer hun eigen problemen, methoden en jargon ontwikkeld, en zelfs 

zover dat geen enkele divisie belangrijker kan lijken dan welke andere ook. (De Mey 

et al., 1994: 161-162) 

Collini merkt echter verder op dat het zinloos is deze specialisatie op zich te 

betreuren want deze is de noodzakelijke voorwaarde van wetenschappelijk 

onderzoek en wijst op de verbetering van de probleemdefiniëring en van de 

onderzoekstechnieken in de verschillende wetenschappelijke disciplines. Ook 

volgens Peter Weingart7 is specialisatie inherent aan de wetenschappelijke 

ontwikkeling. Innovatie wordt hierbij volgens hem sterk beklemtoond waardoor 

men nieuwe takken van onderzoek gaat detecteren en ontwikkelen. (De Mey et al., 

1994: 187) Specialisatie op zich is dus niet het probleem, want het is net essentieel. 

                                                 
4 Zie infra, Sloterdijks visie op het klassieke humanisme, IV.B.1. 
5 Zie infra, over de “crisis” in “de Universiteit”, II.A.3. 
6 Hier in brede zin. Dit verwijst dus niet naar één van de culturen. 
7 Deze was directeur aan het “Zentrum für interdisziplinäre Forschung” (Zif) aan de Duitse 
universiteit van Bielefeld van April tot Oktober 1994. 
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Volgens Collini gaan de echt interessante en problematische vragen niet over 

specialisatie maar net over de relatie tussen de specialismen en de bredere cultuur. 

Het gaat dan om de impact die specialismen hebben op bredere culturele 

conversaties die niet tot één discipline te reduceren zijn. (Snow and Collini, 1996: lvi)  

Vandaar dat we nu in het volgende stuk het gaan hebben over het gewicht van de 

diepgaande specialisatie op de bredere cultuur.   

 

2. Over het gewicht van specialisatie op de cultuur, en met name 

over een cultuurcrisis 

 

Er zijn heel wat auteurs die het in de literatuur betreffende interdisciplinariteit en de 

problemen in de opeenhoping van kennis, hebben over het gewicht van de kennis 

op de cultuur. Vaak hebben ze het over een “cultuurcrisis”. Hoe ze cultuur invullen, 

is wel afhankelijk van auteur tot auteur.  

Neil Postman bijvoorbeeld werkt in “Technopoly : the surrender of culture to 

technology” (1993) verder in de lijn van Snow. Hij erkent wel een bestaan van twee 

domeinen8, maar deze zijn totaal verschillend. Het gaat niet om de humanist en de 

wetenschapper maar om technologie9 enerzijds en alles wat daarbuiten valt 

anderzijds. (Postman, 1993: xi-xii) Dit omdat er zowel bij de humanist als bij de 

wetenschapper enerzijds rigide domeinen zijn die volgens strakke technologisch 

geïnspireerde werkwijzen opereren en anderzijds contextverruimende denkwijzen 

waarbij over specialismen heen10 waardeverhelderende bevindingen tot stand 

komen. (De Mey et al., 1994: 167) Postman veroordeelt hierbij niet de technologie op 

zich, maar enkel het monopolie van de technologie (= “technopolis”). Het uitroepen 

van de technologie als enige en universele benadering van alle menselijke 

                                                 
8 Om verwarrend taalgebruik te voorkomen heb ik de term “cultuur” bij Snows “The Two Cultures” 
vervangen door “domeinen”. Dit omdat we het in dit onderdeel hebben over een bredere invulling 
van het begrip “cultuur”. 
9 Postman beperkt technologie niet enkel tot materiële producten, maar beschouwt ook bepaalde 
denkwijzen en attitudes als technologie, omdat die alle problemen en opgaven zo systematisch stellen, 
dat alleen welbepaalde en rigide werkwijzen als oplossing kunnen voorkomen. (De Mey et al., 1994: 
166) 
10 Onder andere door interdisciplinaire vergelijking. 
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ondernemingen, leidt tot isolatie en fragmentatie. Fundamentele of overkoepelende 

waarden vallen buiten het bereik.11 (De Mey et al., 1994: 166) Hij stelt verder dat een 

door wildgroei ontsporende technologie de cultuur verstikt. Cultuur definieert hij 

hier als technieken en concepten door de mens ontwikkeld om de natuur tot leefbare 

omgeving om te vormen. In de westerse samenleving heeft deze techniek niet langer 

een cultuurfunctie, maar ontwricht ze net deze cultuur. (De Mey et al., 1994: 165) In 

de technopolis worden de resultaten van de wetenschappen niet langer 

technologisch toegepast met als doel de levensvoorwaarden te verbeteren. Dit terwijl 

in de technocratie, die aan de technopolis voorafging, de doelstellingen van de 

wetenschap werden gekozen op basis van klassieke geloofsinhouden en 

waardesystemen. Verandering wordt nu een waarde op zich, en snelheid, efficiëntie 

en economisch rendement zijn de enige zaken die nog van tel zijn. Het middel is 

doel op zich geworden en heeft de vroegere waarden en doelen doen verdwijnen.12 

(De Mey et al., 1994: 165) Met Postman kunnen we aldus stellen dat de druk van de 

sterk gespecialiseerde wetenschappen en haar technologie zorgt voor een crisis in 

een bredere cultuur. De oplossing volgens Postman ligt in het breken van de 

beklemmende greep van de technopolis en hierdoor het bewerkstelligen van een 

herwaardering van de humane waarden. Dit is echter geen pleidooi om de 

technologie de rug toe te keren, “de humanisering van de technologie en de 

technologisering van de humane wetenschappen kunnen en dienen immers hand in 

hand te gaan”. (De Mey et al., 1994: 167) 

Een andere auteur die de altijd stijgende snelheid van de ontdekking, 

verspreiding en toepassing van wetenschappelijke resultaten ziet als hoofdbron van 

instabiliteit van de cultuur is E. G. Edwards (1984). Wetenschap en haar toepassing 

waren aanvankelijk bedoeld voor een historische bevrijding van bepaalde 

natuurkrachten en beperkingen van menselijke verlangens. Edwards stelt dat door 

een doorgedreven specialisatie de wetenschap honderdvoudig opgezwollen werd in 

                                                 
11 Wetenschap vervalt hierbij tot een soort van bureaucratisch ritueel met als kenmerk dat het een 
intern steeds efficiënter organiserend systeem wordt, zonder extern doel of ultieme zin.  (De Mey et 
al., 1994: 167) 
12 Om de radicale breuk aan te duiden van technocratie naar technopolis verwijst Postman naar 
Aldous Huxley’s “Brave New World” waarbij het tijdscoördinatenstelsel niet meer “before or after 
Christ” inhoudt maar net “before or after Ford” (d.i. Henry Ford). (De Mey et al., 1994: 166) 
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inhoud en variatie en dat deze daardoor de mensheid eerder lijkt te bedreigen dan te 

bevrijden, en dit met een onherroepelijk uitsterven tot gevolg. (Edwards and 

Fischer-Appelt, 1984: 56) In deze crisis van een extreme hoeveelheid materiaal en 

moreel gevaar, is de wetenschap versnipperd in competitieve disciplines en mist ze 

elk gevoel van eenheid op het vlak van morele vastberadenheid. Edwards ziet 

verder drie wijzen waarop de cultuur gefragmenteerd is. Ten eerste kan onze 

periode gezien worden als een periode van doorgedreven egoïsme, gekarakteriseerd 

door een verloochening van verantwoordelijkheid in de maatschappelijke wereld, 

doordat academici hun resultaten en ontdekkingen als wetenschappelijk relevant 

beschouwen, maar niet kijken naar de morele implicaties ervan in de 

maatschappelijke toepassingen. De bereikte kennis is steeds haar eigen en enige 

justificatie. Dit kan ten tweede doorgetrokken worden naar het professionele leven 

buiten de academische wereld, waar dezelfde fragmentatie en verloochening van 

verantwoordelijkheid zich afspeelt: de verantwoordelijkheid wordt steeds 

doorgegeven en in de schoenen van anderen geschoven. Dit gaat in heel wat 

richtingen op, nl. van de wetenschappers naar de gebruikers en van de gebruikers 

naar andere gebruikers of terug naar de wetenschappers, van wetenschappers naar 

politici en van de politici naar andere politici of terug naar de wetenschappers. 

Niemand legt verantwoording af. Ten derde is onze cultuur extreem ongelijk 

verdeeld. Diegenen van wie het leven het meest onderhevig is aan de massieve 

veranderingen die deze kennisexpansie teweegbrengt in onze cultuur, nemen er het 

minst deel aan. De kennis die drukt op de gehele wereld wordt grotendeels 

gecreëerd, gecontroleerd en verspreid door een elite, nl. een kleine fractie 

intelligentsia van de westerse welvarende landen. (Edwards and Fischer-Appelt, 

1984: 55-57) 

Ook Leo Apostel (1988) stelt dat we in een diepe cultuurcrisis13 leven waarvan 

men heel verschillende en complexe oorzaken kan onderscheiden. Hij ziet cultuur 

als “een verzameling van pedagogisch aangeleerde adaptaties die een 

samenhangende levensvorm voor de dragers van die cultuur mogelijk maken”. 

                                                 
13 Apostel geeft in voetnoot 16 een lijst van titels van werken die het “onbehagen in de cultuur” tot 
onderwerp hebben, waaronder het werk “kritiek van de cynische rede” van Peter Sloterdijk. (Apostel 
et al., 1988: 85) Zie infra, IV.A.1. 
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(Apostel et al., 1988: 27) De crisis bestaat erin dat er diepgaande problemen bestaan 

in het overdragen van deze adaptaties naar volgende generaties, in de 

samenhangende levensvorm en collectieve gedragingen, of in de relatie tussen deze 

elementen. Hij stelt dat zijn bewering van het bestaan van een cultuurcrisis een hoge 

waarschijnlijkheid heeft, aangezien er redenen zijn om aan te nemen dat de 

overdracht tussen generaties verstoord is, dat collectief doelgericht gedrag 

onmogelijk is omwille van het feit dat er geen toekomstgericht project bestaat, en dat 

de deelname aan cultuurconsumptie en cultuurcreatie klein is (uitgezonderd 

fragmentarische commerciële deelgebieden), aangezien de overgrote meerderheid 

van de cultuurdragers niet deelneemt aan de cultuurbepalende producties van 

wetenschap, techniek en kunst14. (Apostel et al., 1988: 28) Alle voorwaarden voor een 

cultuurcrisis zijn volgens hem aanwezig. Er is immers geen onderscheid tussen het 

blijvende en het vergankelijke, tussen het accidentele en het essentiële. Zekerheid 

bestaat niet want er zijn geen criteria. (Apostel et al., 1988: 29) Verder stelt hij nog 

dat deze cultuurcrisis niet te onderscheiden is van een sociale en een economische 

crisis. Hierdoor wordt het niet eenvoudig deze gedesintegreerde cultuur partieel 

terug tot een eenheid te brengen. Apostel stelt dat er niets zal gebeuren als we in de 

onderzoekssector niet de eerste stap zetten.15 (Apostel et al., 1988: 30) De universiteit 

speelt aldus een grote rol in de reïntegratie van de cultuur. De vraag of de 

universiteit deze rol kan dragen, behandelen we in het volgende onderdeel. 

Sommigen stellen immers dat ook deze in crisis verkeert. Wat het ook zij, 

universiteiten spelen een grote rol als cultuurdragers. Het zijn instellingen in een 

eeuwenoude traditie die in de vorming van onze Westerse cultuur een belangrijke 

rol gespeeld hebben. Verder worden ze ook gekenmerkt door een heel eigen 

culturele identiteit, die ook nu nog een belangrijke rol speelt in hoe men tegenover 

de ontwikkelingen van de laatste decennia staat.  (Claes et al., 2001: 69)  

                                                 
14 Zie supra. Dit kunnen we verbinden met het derde punt van Edwards.  
15 Apostel stelt een wereldbeeldenconstructie voor waarin men proefondervindelijk een wereldbeeld 
(d.i. een ingewikkeld systeem dat steeds een beeld van de eigen persoon en zijn ontwikkeling, van de 
menselijke soort en haar evolutie, van het ontstaan en de wording van het leven en van de totale 
natuur en haar transformatie bevat) uitbouwt, waarin de reïntegratie van de cultuur partieel tot stand 
kan komen. Het kan dan als katalysator werken voor de transformatie van het onderzoek, het 
onderwijs en zelfs de productie. (Apostel et al., 1988: 25) 
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3. Over de crisis in de Universiteit 

 

De identiteit van een universiteit is een complex gegeven dat bestaat uit een 

samenraapsel van elementen zowel uit een ideologische geschiedenis als uit een 

empirische geschiedenis. De ideologische geschiedenis verwijst naar de idee van dé 

“Universiteit” (let op de hoofdletter). (Gray, 2001) Deze idee komt niet overeen met 

de reële universiteit, maar is eerder een fictie en voor sommigen zelfs een ideaal. In 

discussies wordt de term heel vaak evaluatief gebruikt in de zin dat de bewering “x 

is een Universiteit” veel gemeen heeft met de bewering “x is goed”. (Claes, 2003: 

122) Het gebruik van “de Universiteit” in een bewering betekent dan dat de 

instelling een positieve waarde wordt toegekend en dat men van anderen verwacht 

dit ook zo te zien. Deze normatieve idee kunnen we onderscheiden van de 

bestaande feitelijke instituties, de universiteiten met een geschiedenis. Hierbij blijft 

“de universiteit” een louter descriptieve term. Dat de universiteit in crisis verkeert, 

heeft voornamelijk betrekking op de normatieve idee van de Universiteit. Dit blijkt 

ook uit het feit dat de bewering “de Universiteit is in crisis” niet gelijk gesteld kan 

worden aan de bewering “hedendaagse universiteiten ondervinden veel 

moeilijkheden”. (Claes, 2007: 2) Het gaat om de idee van de Universiteit, en ook om 

de idee van een crisis. Dat een bepaald iets in crisis verkeert, is een sterk evaluatieve 

bewering en betekent niet dat er slechts enkele moeilijkheden zijn. Met het gebruik 

van het woord “crisis”, veronderstelt men eerder dat er zich veranderingen hebben 

voorgedaan waardoor iets niet meer kan zijn zoals het was. Het gaat in dit geval dus 

om een aantal veranderingen en ontwikkelingen die de idee van “de Universiteit” 

lijken te bedreigen. (Claes, 2007: 3) 

In het debat over deze crisis is het van belang hoe men de implicaties van deze 

veranderingen voor de Universiteit opvat. De verschillende meningen liggen 

uitgestrekt over wat men ook wel de “semantische horizon” van de idee van de 

“Universiteit” noemt. Aan de ene kant heeft men diegenen die menen dat de 

implicaties van de veranderingen voor de Universiteit tegengewerkt dienen te 

worden. Als men de universiteiten aanpast, zorgt men ervoor dat de instituties die 

“universiteit” genoemd worden, niet meer rechtmatig deze titel dragen. Ze zijn dan 
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zodanig veranderd dat ze de idee van Universiteit niet meer onderschrijven. Dit 

wordt ook de traditionalistische visie genoemd. Aan de andere kant van de 

“horizon” hebben we de mening dat er een noodzaak is om de veranderingen te 

volgen en in extremis een nieuw idee van “de Universiteit” te vormen. De 

veranderingen en ontwikkelingen zorgen ervoor dat de universiteit, wil ze niet 

verouderd en achterop geraken, haar concept dient te wijzigen. Als men hier niet 

voor ijvert, zal de universiteit haar verantwoordelijkheid verliezen en zal ze 

grotendeels bepaald worden door wat de marktveranderingen te bieden hebben. 

Deze visie heet de innovatieve visie. (Claes, 2007) 

Laten we nu even stilstaan bij enkele elementen uit de empirische en 

ideologische geschiedenis die meespelen in de idee van de Universiteit bij beide 

visies. We zullen hierbij zien dat de idee van de universiteit helemaal geen stabiele 

aangelegenheid is. Ook bij de traditionele visie spelen een aantal dichotomieën 

immers een grote rol. (Claes et al., 2001: 71)  

Eén van deze is de bekende spanning tussen enerzijds onderzoek en 

anderzijds onderwijs. De klemtoon op onderzoek kan men als erfenis beschouwen 

uit het programma van Wilhelm von Humboldt (1769-1859). Deze schreef drie 

principes voor die hij als fundamenteel beschouwde voor de identiteit van “de 

universiteit”, nl. “vrijheid van onderwijs”, “academische zelfbeschikking” en 

“eenheid van onderzoek en onderwijs”. Door middel van dit laatste, kon het 

onderzoek mede bepaald worden door creatieve jonge studenten die door de 

professoren onderwezen werden en kon het onderwijs gestuurd worden op 

origineel en eigentijds onderzoek. (Claes et al., 2001: 76) Verder heb je inherent aan 

het model van von Humboldt een spanning16 tussen enerzijds de klemtoon op 

universaliteit en de poging om tot de totale kennis te komen in de universiteit en 

anderzijds de steeds verder doorgedreven specialisatie in subdisciplines die het 

gevolg was van de explosie van het wetenschappelijk onderzoek, die steeds 

resultaten diende te bekomen omwille van de resultaten op zich. (Claes et al., 2001: 

76)  

                                                 
16 Zie infra, spanning die  bij het thema interdisciplinariteit sterk herhaald wordt, II.B.  
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De klemtoon op onderwijs is een erfenis van de Italiaanse humanisten in de 

14de eeuw17 en meer recent van het model van Kardinaal John Henry Newman met 

zijn publicatie uit 1852, nl. “The idea of a University”. De universiteit diende als 

bron van cultuur de uitdrager te zijn van civiliteit en gecultiveerdheid. Het instituut 

had een morele rol en ethische plicht te vervullen. Het onderwijs, dat binnen het 

kader van (interdisciplinaire) “colleges”18 gebeurde, had tot doel de student tot 

volledig mens en burger te maken. (Claes et al., 2001: 77)  

De spanningen tussen deze elementen, die in elk universiteitsidee 

doorwerken, maken dat dit idee steeds een inherent onstabiel karakter heeft. De 

resulterende onstabiliteit moet men echter niet negatief zien. Het maakt de 

eigenheid uit van de universiteit en geeft deze wellicht juist haar kracht. De 

spanningen maken het immers mogelijk een unieke dynamiek te genereren binnen 

een diverse groep van bekwame mensen waardoor de universiteit haar kernfuncties 

naar behoren kan uitvoeren. (Claes et al., 2001: 79) De onstabiliteit betekent echter 

ook dat elke keuze in een hervorming van een universiteit die betrekking heeft op 

een van de spanningen steeds op kritiek rekenen. Als voorbeeld kunnen we de 

kritiek aanwijzen van begin 20ste eeuw op de toenemende professionalisering en 

specialisatie van het wetenschappelijk onderzoek, alsook op de toenemende 

democratisering. Het toont een onvrede aan met het feit dat het “Liberal Arts”-

model verloren dreigde te gaan. (Claes et al., 2001: 80) Hoewel de hedendaagse 

universiteiten sterk verschillen met de universiteiten ten tijde van Newman en von 

Humboldt, blijven deze modellen toch doorwerken in de semantische horizon van 

de idee van de universiteit. Voornamelijk de traditionalisten beroepen zich, al dan 

niet bewust, op deze modellen.  

Bij de innovatieve visie vormen ook andere zaken een ideologische en 

intellectuele justificatie voor een fundamentele transformatie van de “moderne 

universiteit”. Het gaat dan om moderne modellen van economische innovatie19 en 

                                                 
17 Zie infra, II.A.4. 
18 Deze term is ook één van de spanningen met betrekking tot de idee van de universiteit. Het gaat 
voornamelijk over de organisatie van het onderwijs. “Colleges” zijn interdisciplinair, terwijl 
“faculteiten” disciplinair van aard zijn. Het laatste vindt men bij von Humboldt. (Claes et al., 2001: 71) 
19 Na WOII ontstond via het rapport van Vannevar Bush “Science, the endless frontier” het lineair 
innovatiemodel waarin fundamenteel wetenschappelijk onderzoek de voedingsbodem voor meer 
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van de relatie tussen universiteit, overheid en industrie, tezamen met recente 

modellen en typologieën van kennisproductie. (Claes, 2004: 1) Deze modellen 

komen allen tegemoet aan algemeen maatschappelijke veranderingen die de idee 

van “de Universiteit” lijken te bedreigen. We kunnen stellen dat de hedendaagse 

universiteit20 gesitueerd is binnen een kenniseconomie. Het gaat steeds om een 

complex voortdurend proces van afstemmen van kennis, technologie en economie, 

waarbij de aard van deze zaken steeds verandert in de loop van de tijd. De 

kenniseconomie heeft zich sinds de jaren ’60 en ’70 sterk ontwikkeld, maar is pas in 

de jaren ’80 tot volle wasdom gekomen. (Claes et al., 2001: 97) Het is zo dat steeds 

meer productieprocessen en producten vanaf die tijd in toenemende mate gebaseerd 

zijn op kennis. Het productieproces versnelt immers steeds meer, en globaal gezien 

verkort de tijd die ligt tussen de wetenschappelijke resultaten en de aanwending 

ervan in technologische innovatie. (Claes et al., 2001: 99-100) Hieruit ontstaat dan 

een “kennismaatschappij” waarbij de brede sociale en intellectuele impact van ICT 

en het belang van een voldoende hoge opleiding in functie staan van het 

economische proces. (Claes et al., 2001: 102) De centrale rol die de universiteit en 

gehele onderwijssector gekregen heeft, hangt samen met deze ontwikkelingen van 

een kenniseconomie, die steeds een economie is van kennisgebaseerde vernieuwing 

en innovatie. (Claes et al., 2001: 103) Het is voornamelijk deze kennisgebaseerde 

vernieuwing die belang heeft voor de volgende onderdelen. “Kennis” is namelijk 

geen ééndimensionaal fenomeen21. Er bestaan verschillende soorten kennis22, en 

succes in het onderzoeken en ondernemen, stoelt vaak op het bevredigend 

                                                                                                                                                        
toegepast wetenschappelijk onderzoek was, dat op zijn beurt aanleiding gaf tot de ontwikkeling van 
nieuwe producten, die aan het einde van het proces op de markt worden aangeboden en verkocht. De 
hedendaagse vormen van innovatie zijn echter complexer waardoor men stilaan van het lineaire 
innovatiemodel afstapte om naar een model waar economie en wetenschap in directe interactie staan 
over te gaan. (Claes et al., 2001: 109) 
20 Er zijn heel wat adjectieven en benamingen om de hedendaagse universiteit te karakteriseren : 
“Corporate University”, “Entrepreneurial University”, “Market University”, “Convenience-store 
University”, “Research University”, “Technical University”, “Company University”, “Service 
University”, “Bricks and clicks University”, “Networked University”, enz. (Claes, 2003: 122) 
21 Zie infra, de visie van Apostel omtrent interdisciplinariteit, II.B.  
22 Het OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) schetst verschillende 
soorten kennis die van belang worden geacht voor de kenniseconomie. Ze onderscheiden “know-
what” kennis (feitenkennis, informatie), “know-why” kennis (wetenschappelijke kennis, kennis van 
de wetten van de natuur), “know-how” kennis (vaardigheden) en “know-who” kennis (kennis 
omtrent wie wat weet en wie weet hoe iets te doen). (Claes et al., 2001: 106) 
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combineren van deze soorten kennis. De term “kenniseconomie” heeft dan ook zijn 

oorsprong in het inzicht dat er in het economische proces verschillende soorten 

kennis een rol spelen. (Claes et al., 2001: 105-107)  

Als voorbeeld23 dat ook belang heeft in het verdere verloop van dit 

onderzoek, bespreken we kort het model van Michael Gibbons die het 

wetenschappelijk onderzoek in de kern van de kenniseconomie plaatst. Hij maakt 

een onderscheid tussen een oude en een nieuwe vorm van kennisproductie (“Mode 

1” vs. “Mode 2”) waarvan de nieuwe vorm volgens hem meer en meer aan belang 

zal winnen in onze samenleving. Deze nieuwe manier van kennisproductie zal naast 

de traditionele, familiaire vorm bestaan en volgens sommige medestanders van 

Gibbons zullen de universiteiten zich naar deze nieuwe vorm van kennisproductie 

dienen te herstructureren, of anders zullen ze gedoemd zijn te verdwijnen. De 

opkomst van deze nieuwe kennis, “Mode 2”, is het resultaat van twee recente 

ontwikkelingen. (Claes et al., 2001: 164) Ten eerste hebben we de laatste decennia 

een enorme massificatie van het hoger onderwijs gekend. Eén van de grootste 

implicaties van deze grote massa aan studenten is dat deze in de economie en de 

maatschappij terechtkomen, en deze op hun beurt zélf, met hun vaardigheden 

inzake probleemoplossing, in belangrijke mate mede transformeren. De tweede 

ontwikkeling betreft de verhoogde internationale economische competitie en de 

noodzaak om de nationale economieën te stimuleren via het op gang brengen van 

innovaties en zo de kenniseconomie verder te realiseren. (Claes et al., 2001: 164) De 

kennisproductie volgens Mode 1 is gekenmerkt door een disciplinaire structuur die 

via onderzoekspraktijken definieert wat als goede wetenschap geldt en die 

voorschrijft wat studenten moeten doen als ze wetenschapper willen worden. In 

deze kennisproductie wordt specialisatie gezien als een garantie naar de 

ontwikkeling van kennis. De verschillen van deze kennisproductie met “mode 2” 

duidt Gibbons door middel van attributen die Mode 2 vormgeven (Gibbons, 1998: 5-

10). Gibbons stelt dat Mode 2 gebeurt in de context van applicatie, dat deze 

                                                 
23 Andere voorbeelden zijn het model van Stokes, “Jeffersonian science”, enz. (Claes et al., 2001) 
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transdisciplinair24 is, dat ze gekenmerkt is door heterogeniteit van vaardigheden, 

meer horizontaal georganiseerd is, dat ze meer sociaal verantwoordelijk en reflexief 

is en dat ze, naast “peer review”, een veel uitgebreider systeem van 

kwaliteitscontrole heeft. Gibbons zijn visie is een duidelijk voorbeeld van de 

innovatieve visie die trouwens stelt dat de modellen van von Humboldt en van 

Newman verdwenen zijn (Gibbons, 1998: 2) en dat de universiteit in de toekomst 

een smalle kern van faculteiten25 zal kennen en een veel grotere periferie aan experts 

van verschillende soorten26 die op diverse wijzen met de universiteit verbonden zijn. 

(Gibbons, 1998: ii) 

De wijze waarop men de vraag, die we in het vorige deel stelden, nl. of de 

universiteit de rol kan dragen de cultuur te reïntegreren, beantwoordt, zal afhangen 

van hoe men zich positioneert op de semantische horizon van de Universiteitsidee. 

De traditionalisten zullen stellen dat dit kan enkel als de universiteit blijft 

vasthouden aan de traditionele modellen terwijl innovators eerder een nieuw idee 

van de Universiteit zullen vooropstellen om de cultuurcrisis tegen te gaan. Welke 

visie men ook kiest (de traditionalistische of de innovatieve), deze zijn, hoewel we 

ook niet zonder deze visies kunnen, steeds problematisch is. De idee van een 

universiteit kan wegens het inherente onstabiele karakter enerzijds niet alle 

institutionele variatie afwijzen. Als ze elke verandering zou afwijzen, zou ze immers 

in “splendid isolation”27 ten onder gaan. Anderzijds mag de onderwijsmissie en de 

focus op de studenten ook nooit in de schaduw staan van economische 

                                                 
24 Deze transdisciplinariteit heeft volgens Gibbons vier kenmerken. Ten eerste ontwikkelt het een 
onderscheiden, maar evoluerend kader dat een leidende functie heeft bij probleemoplossing. Ten 
tweede heeft het, hoewel het steeds aan specifieke context is verbonden, eigen theoretische structuren, 
onderzoeksmethoden en praktijkmodes, zelfs al zijn deze niet gelokaliseerd in de bestaande 
disciplines. Ten derde gebeurt de verspreiding niet via de institutionele kanalen maar enkel en alleen 
als de originele onderzoekers naar een nieuwe probleemcontext overgaan. Ten vierde is het 
dynamisch. “Mode 2” wordt gekenmerkt door een altijd nauwer wordende interactie tussen de 
kennisproductie en de opeenvolging aan probleemcontexten.(Gibbons, 1998: 7)   
25 Zie infra, Ortega’s kern van faculteiten, III.A.3. 
26 Gibbons noemt deze “knowledge workers”, het zijn experten in het vormen van kennis die relevant 
is voor een brede waaier aan contexten. Andere termen zijn “problem identifiers”, “problem solvers” 
en “problem brokers”. (Gibbons, 1998: i) 
27 Deze term is afkomstig van het zgn. “Splendid Isolation” model (of ook “Ivory Tower” model), 
waarin de universiteit onafhankelijk tegenover andere belangrijke spelers in de samenleving 
(overheid en industrie) staat. Dit model, hoewel het in de lijn ligt van het normatieve idee omtrent de 
universiteit, heeft zich in realiteit nog nooit voorgedaan en is bovendien onhaalbaar. (Claes et al., 2001: 
132) 
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kortetermijnbelangen. De innovatieve visie mag dus ook niet domineren. De 

universiteiten moeten echter wel steeds opereren en positie nemen in een sociaal, 

economisch, cultureel en politiek kader. Uiteindelijk komen de studenten immers 

ook in dit kader terecht. (Claes, 2007: 23-24) 

 

4. Over het project van de Verlichting 

 

Uit de bovenstaande thema’s kunnen we afleiden dat de problematiek van de 

hedendaagse kennisaccumulatie een vrij complex gegeven is dat grote gevolgen 

heeft voor de cultuur, die sommigen hierdoor in crisis beschouwen. De 

universiteiten de taak geven deze cultuurcrisis op te lossen is niet evident aangezien 

deze zich, naar sommigen stellen, ook in crisis bevinden. Wat we nu zullen bekijken, 

alvorens het over interdisciplinariteit te hebben, is de verhouding van de 

problematiek van de opeenhoping van de kennis ten opzichte van het project van de 

Verlichting. Laten we eerst even stilstaan bij dit project. Een belangrijk auteur wat 

betreft de Verlichting is Immanuel Kant. In zijn tekst “Beantwortung der Frage: Was 

ist Aufklärung” uit 1784 geeft hij een invulling van Verlichting die sterk 

antropocentrisch is. Verlichting wordt hier geïnterpreteerd als het bevrijden van de 

mens uit zijn onmondigheid. Een onmondigheid waar die mens trouwens zelf 

schuld aan heeft, aangezien hij een gebrek aan moed en wilskracht heeft om zijn 

verstand uit eigen beweging te gebruiken zonder leiding van een ander. (Kant and 

Delfgaauw, 1988) Het antropocentrisme in deze invulling zorgt ervoor dat dit 

project van Verlichting nauw aansluit bij Kants sterk humanistische inslag. De 

verschillende projecten van het humanisme komen immers bij Kant in zijn 

verschillende kritieken bijeen. Kant vat hierin de drie vragen “wat kan ik weten?”, 

“wat moet ik doen?”, “wat mag ik hopen?” samen in de vraag “Wat is de mens?”. 

(Prins and Oosterling, 1991: xi) Om deze reden hebben we het in het vervolg van dit 

onderzoek over het “verlichtingshumanisme”.  
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Wat betreft de relatie tussen dit project van de Verlichting en de problematiek in de 

kennisaccumulatie, kunnen we verschillende zaken schetsen met betrekking tot de 

delen waarin we het hadden over extreme specialisatie en over de crisis in cultuur 

en universiteit. Ten eerste kunnen we stellen dat de intellectuele voorhoede in de 

periode van de Verlichting bedrijvig was op verschillende terreinen. In zekere zin 

overtroffen de “wetenschappers” in die tijd de “homo universalis” uit de 

Renaissance, aangezien de “Verlichte” wetenschappers ook een “pedagogisch 

project” hadden. (De Mey et al., 1994: 60) Wetenschap diende om de maatschappij 

en haar burgers te cultiveren en civiliseren, opdat dit hen uiteindelijk zou bevrijden 

uit een algemene “onmondigheid”. (De Mey et al., 1994: 60) Met de enorme 

kennisaccumulatie zijn deze soort wetenschappers niet meer mogelijk en vervalt bij 

de meeste van hen het pedagogisch project.  

Ten tweede kunnen we met Neil Postman (1993) stellen dat de cultuur 

verstikt wordt door een technopolis28 waarin elke vorm van overkoepeling door 

waarden ontbreekt. Hij stelt dat dit nog niet het geval was in een technocratie. Een 

technocratische houding was ten tijde van de wetenschappelijke revolutie immers de 

beste garantie voor de verbetering van de levensvoorwaarden. Het hield een 

systematisch produceren van ontdekkingen in, wat men als garantie kan 

beschouwen van vooruitgang. In de technopolis bepaalt de verbetering van de 

levensvoorwaarden niet langer de toepassing (Postman, 1993). Het gaat om kennis 

om de kennis waarbij wetenschap een sterk bureaucratisch karakter krijgt. De 

wetenschap zal hier dan geen “verlichting” meer brengen.  

Ten derde kunnen we, als we kijken naar de ontwikkeling van de 

universiteiten, zien dat er vanaf grofweg de 19de eeuw geen plaats meer is voor een 

universalistische, kosmopolitische oriëntatie. De laatmiddeleeuwse universiteiten, 

die onder invloed van de Italiaanse humanisten uit de 14de eeuw naast theologie, 

rechten en geneeskunde ook een “faculteit” van de kunsten hadden, maakten hier 

wel plaats voor. Nochtans was de maatschappij in de middeleeuwen uiterst 

gefragmenteerd. Hun nieuwe “faculteit” van de kunsten was trouwens sterk in 

overeenstemming met hun programma inzake ontwikkeling en universele vorming 

                                                 
28 Zie supra, II.A.3. 
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en verder was het ook een reactie tegen het specialistisch scholastische en 

speculatieve denken dat zich in de vroege universiteiten voordien gevestigd had. 

(Claes et al., 2001: 73-74) Ten tijde van de reformatie en contrareformatie tekende 

zich een periode van verval af (van het tweede deel van de zestiende eeuw tot aan 

het einde van de achttiende eeuw), waardoor de universalistische, kosmopolitische 

oriëntatie van de laatmiddeleeuwse universiteiten verdween. De universiteit kwam 

meer gesloten en meer geïsoleerd te staan van de brede samenleving en de 

intellectuele ontwikkeling hierin. De wetenschappelijke revolutie gebeurde dan ook 

voornamelijk buiten de muren van de universiteit (Gray, 2001). De verlichting 

ontstond niet dankzij de universiteiten, maar net ondanks deze instellingen. Met het 

model van Wilhelm von Humboldt29 werd vanaf de 19de eeuw deze 

wetenschappelijke onderzoekstraditie in de universiteit geïncorporeerd (Geuna, 

1999: 44), en daarmede werd deze instelling het middel tot de bevordering van het 

verlichtingsproject. Toch zien we reeds bij von Humboldt de spanning tussen 

universalisme en specialisatie op de voorgrond treden. Het universalisme en 

kosmopolitisme werd, vanwege de extreme specialisatie, onmogelijk. Ook in de 

tweede helft van de 20ste eeuw slaagde men er niet in te synthetiseren, en heeft men 

de idee opgegeven om resultaten in de bredere context te plaatsen30. (Claes et al., 

2001) Uit deze ontwikkelingen van de universiteit kan men dan afleiden dat het 

verlichtingsproject gefnuikt is omwille van het institutionaliseren van de 

onderzoekstraditie in de universitaire instelling. We hebben echter gezien dat de 

spanning tussen onderzoek en onderwijs in de Universiteit een vruchtbare spanning 

is die de eigenheid van de moderne Universiteit uitmaakt. De onderzoekstraditie 

terug buiten de muren van de universiteit verbannen31 is bijgevolg weinig 

realistisch. Om het verlichtingsproject te redden zullen er eerder innovatieve 

alternatieven voorgesteld moeten worden. In het volgende deel bekijken we hoe 

interdisciplinariteit als een van deze alternatieven kan gezien worden. 

                                                 
29 Zie supra, II.A.3.  
30 Zie infra, verspreiding, II.B.5. 
31 Dit is exact wat Ortega voorstelt. De onderzoekstraditie moet zich in de periferie van de universiteit 
bevinden. Zie infra, III.B.I. 
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B. Interdisciplinariteit, de oplossing?   

 

Both in academia and in science policy a renewed interest has emerged in 

interdisciplinarity, its opportunities, and its institutional obstacles. This 

interest derives its urgency from the perception of an uninhibited trend 

towards ever more specialization in science driven by the search for novelty and 

efforts to achieve visibility. Specialization of research and its solidifying 

organizational structures are seen as impediments to innovation. (gecursiveerd 

door ons) (Weingart and Stehr, 2000: vii)  

 

1. Historisch perspectief 

 

Interdisciplinariteit, het is naar Apostel stelt een vlag die vele ladingen dekt, waar 

meer lippendienst aan bewezen wordt dan dat er degelijk werk door wordt 

geïnspireerd. (Apostel et al., 1988: 2) Hoewel veel geleerden het erover eens zijn dat 

het noodzakelijk is zich te engageren in interdisciplinair onderzoek32, is er echter 

weinig overeenstemming als men deze personen specifieke vragen stelt over 

interdisciplinariteit. Er zijn bijvoorbeeld heel wat twistpunten omtrent haar 

geschiedenis. Voor sommigen is interdisciplinariteit heel oud, gevestigd in de ideeën 

van Plato, Aristoteles, Rabelais, Kant, Hegel en andere historische figuren die 

beschreven worden als “interdisciplinaire denkers”, terwijl het voor anderen een 

fenomeen is, geheel eigen aan de 20ste eeuw, met wortels in moderne 

onderwijskundige hervormingen, toegepast onderzoek, en onderzoek dat gebeurt 

tussen de grenzen van de disciplines. Wat we alvast kunnen stellen is dat de term 

zelf, hoewel de ideeën en het onderliggende probleem heel oud zijn, pas in de 20ste 

eeuw ontstond. (Klein, 1990: 19) 

 

                                                 
32 Vaak stellen wetenschappers dat ze open staan voor interdisciplinair onderzoek en ontkennen ze 
zelf disciplinair te denken, terwijl ze in realiteit toch sterk disciplinair werken. Weingart verbindt dit 
aan een analyse van R.K. Merton. Zie infra, II.B.3.  
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Laten we eerst de geschiedenis van de ideeën die interdisciplinariteit ondersteunen 

bekijken, alvorens ons naar de 20ste eeuw te begeven. Sommigen zien het inderdaad 

zo, dat de ondersteunende ideeën terug te vinden zijn bij Plato en Aristoteles. De 

ideeën van een uniforme wetenschap, van een algemene kennis, synthese en de 

integratie van kennis33 komen vaak terug in hun werk en het is volgens hen “de 

filosoof” die de mogelijkheid heeft deze ideeën te verwezenlijken. In het Romeinse 

hoger onderwijs vinden we deze ideeën gestructureerd in het curriculum. (Klein, 

1990: 19) Het onderscheid van Boëthius34 tussen literatuur en wetenschap in het 

“Trivium” (grammatica, logica en retoriek) en het “Quadrivium” (muziek, geometrie, 

aritmetica en astronomie) werd omvat door een geünificeerd geheel. De student 

hoefde hierbij niet alles te studeren om de specialisatie te overstijgen, maar kon zich 

gewoon specialiseren binnen een gemeenschap van algemene studies. De integratie 

van kennis was dan de aangelegenheid van een eenheid van geleerden die 

belichaamd werd door een gemeenschap van de disciplines van kennis (universitas 

scientiarum) enerzijds en een gemeenschap van onderwijzers en studenten 

(universitas magistrorum et scholarium) anderzijds. Deze eenheid van geleerden 

bleef echter een ideaal, in realiteit was het onderwijs nog steeds sterk verwant met 

de literatuur. Het probleem was ook dat een grote massa van kennis niet binnen de 

lijnen van particuliere specialiteiten viel. (Klein, 1990: 20)  

Toch komt in de late middeleeuwen de vraag naar specialisatie in 

disciplines35 tot stand, en dit, in tegenstelling tot de latere divisies in de 19de eeuw 

die door de interne groei van de wetenschappelijke ontwikkeling ontstonden, 

voornamelijk extern aan de wetenschappelijke instituties. De idee van eenheid 

kwam terug op het schouwspel met de renaissance humanisten die via het klassieke 

erfgoed demonstreerden hoe eenheid gedefinieerd kon worden, nu niet in termen 

van het goddelijke maar in termen van menselijk talent en bewustzijn. (Klein, 1990: 

20) 

                                                 
33 Een idee die we ook terugvinden in het model van von Humboldt. Zie supra, II.A.3. 
34In de middeleeuwen was er dus reeds sprake van een onderscheid tussen literatuur- en 
natuurwetenschappen. Hoewel dit nog niet wil zeggen dat er een kloof tussen deze beide bestond 
zoals Snow die later vaststelde. Zie supra, II.A.1. 
35 De eerste disciplines had men toen in Parijs (theologie en kunst), in Bologna (het recht) en in Salerno 
(geneeskunde). (Klein, 1990: 20) 
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Niettegenstaande het feit dat men in het werk van verschillende auteurs ten 

tijde van de Verlichting zoals Francis Bacon, Descartes, de Franse encyclopedisten 

(Diderot et d’Alembert), Kant, Hegel en Comte, het probleem van specialisatie heel 

duidelijk kan terugvinden, noteert Wilhelm Vosskamp in “From Scientific 

Specialisation to the Dialogue between te Disciplines”36 (1986) dat tegen midden 19de 

eeuw de universalistische manier van denken verdwenen was. (Klein, 1990: 21) De 

groeiende fragmentatie van de kennis had dit onmogelijk gemaakt.  

De 19de eeuw was een eeuw van grote veranderingen. De moderne connotatie 

van disciplinariteit is een product van deze eeuw. Hoewel de “homo universalis” 

nog steeds een ideaal was voor de wel opgevoede beginnende student, was het dit 

zeker niet meer voor de nieuwe, professionele, gespecialiseerde onderzoeksvorser. 

(Klein, 1990: 22) Het streven naar kennis in verscheidene domeinen, leidde stilaan 

tot formalisering in nieuwe disciplines (geschiedenis in 1884, economie in 1885, 

politieke wetenschappen in 1903 en sociologie in 1905) en maakte de weg vrij voor 

de “professionalisering” van kennis die in de 20ste eeuw de kop opsteekt. De idee 

van synthese en van een uniforme wetenschap, speelden bij de stichting van de 

universiteit van Berlijn in het begin van de 19de eeuw ook een belangrijke rol in het 

trachten op te lossen van de problemen rond gefragmenteerde kennis. Wilhelm von 

Humboldt stelde een oplossing voor met zijn concept van “universele educatie” 

(“allgemeine Menschenbildung”). Het toepassen van dit concept bleek echter 

gepaard te gaan met heel wat problemen. Volgens Klein zijn dit dezelfde problemen 

die we vandaag bij interdisciplinaire programma’s37 tegenkomen. (Klein, 1990) 

Wat betreft de meer recente geschiedenis van het begrip 

“interdisciplinariteit”, kunnen we stellen dat er in het interbellum wel een aantal 

onderwijskundige hervormingen38 zijn geweest die we als basis kunnen zien voor 

vele interdisciplinaire programma’s vandaag. De interdisciplinaire onderzoeken 

werden toen echter sterk ondermijnd zowel extern, door een economische depressie, 

                                                 
36 In “Issues in Integrative Studies, 4 (1986)” waarin ook Klein en Kockelmans een artikel geschreven 
hebben.  
37 Het gaat dan om problemen rond de structurele organisatie, de politiek van individuele disciplines, 
de vraag of verbanden kunnen gemaakt worden tussen individuele disciplines, en de vraag of er een 
concept zou kunnen zijn die alle disciplines kan incorporeren. (Klein, 1990: 22) 
38 Het belang van José Ortega Y Gasset zien we in het volgend deel. Zie infra, III.A.1, III.B.1 & III.B.4. 
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als intern, door de steeds voortschrijdende specialisatie. De idee van een uniforme 

wetenschap zien we echter toch terug in bepaalde projecten, bijvoorbeeld in het 

project van de Wiener Kreis,  “International Encyclopedia of Unified Science”, waar 

Otto Neurath, Rudolf Carnap en Charles Morris aan werkten. Zij poogden de 

wetenschappelijke beweringen met al haar discrepanties en moeilijkheden te 

integreren. (Klein, 1990: 25) Voorts kunnen we met Apostel stellen dat er sinds de 

jaren ‘7039 een disciplinaire beweging ontstaan is rond interdisciplinariteit. Deze 

beweging begint volgens J. Klein met het OECD/CERI congres te Nice in 1970. De 

resultaten hiervan werden in 1972 gepubliceerd (OECD. CERI, 1972) en kan men 

beschouwen als hét naslagwerk40 op dit domein. Een tweede verzamelwerk 

verscheen met als redacteur Joseph Kockelmans genaamd “Interdisciplinarity and 

Higher Education” (1979). Daarin geeft deze volgens Apostel  suggesties voor een 

minder systeemtheoretisch en meer fenomenologisch-hermeneutische invulling van 

interdisciplinariteit. (Apostel et al., 1988: 4) Vanaf 1979 ontwikkelde de beweging 

zich in een hoog tempo, en dit voornamelijk in de VS met belangrijke initiatieven 

van de NSF (National Science Foundation) en ook de belangrijke internationale 

studieweek “International Research Group on Interdisciplinary programs (IRGIP)” 

in 1979, waardoor de onderzoeksgroep “Interstudy” ontstond. Hierin bestudeerde 

men interdisciplinaire groepen die praktische problemen trachtten op te lossen, die 

te complex waren om door één discipline te kunnen worden behandeld. Het doel 

was deze groepen optimaal te kunnen laten functioneren. Hiernaast ontstond in de 

VS ook de AIS41 (Association for Integrative Studies). De leden hiervan zijn het eens 

over twee basisinzichten, nl. enerzijds dat interdisciplinair onderwijs enkel mogelijk 

is in symbiose met interdisciplinair onderzoek en anderzijds dat dit onderwijs, wil 

het niet snel verdwijnen als een goedbedoelde poging, alle verspreide pogingen 

verenigt en de specifieke methodologische moeilijkheden van interdisciplinair werk 

als studieonderwerp aanbrengt. In 1985 bracht de OECD/CERI “Interdisciplinarity 

revisited” uit, waarin verschillende betrachtingen om delen van universiteiten een 

                                                 
39 J. Klein stelt dat de literatuur sinds 1969 exponentieel gegroeid is. Ze verdubbelde tussen 1969-1972,  
steeg met 120% tussen 1973 en 1977 en nog eens met 95% tussen 1978 en 1982. (Apostel et al., 1988: 5) 
40 Tegenstanders van dit werk gaven het de naam “the Nice nonsense”. (Apostel et al., 1988: 4) 
41 Op het internet vindt men de website van AIS onder http://www.units.muohio.edu/aisorg/. 
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interdisciplinaire vorm te geven, werden geëvalueerd. (Apostel et al., 1988: 5) Een 

voorbeeld hiervan is de universiteit van Bielefeld met haar “Zentrum für 

Interdisziplinäre Forschung (Zif)”. Dit centrum werd één jaar vroeger opgericht dan 

haar universiteit. Helmut Schelsky, de peetvader van deze beide instellingen stond 

een maatschappelijk georiënteerde universiteit42 voor. (De Mey et al., 1994: 184) 

Langs de beïnvloeding van de Humboldtiaanse ideeën van onbelemmerd “denken 

in termen van het geheel” en de “eenheid van onderzoek en onderwijs” zien we dat 

de idee van synthese en integratie van kennis ook hier nog steeds doorwerkt. 

Interdisciplinariteit diende volgens Schelsky geïnstitutionaliseerd te worden, opdat 

studenten of geleerden zich complementair met het specialiseren ook kunnen 

bewegen naar wat hij een “organische eenheid van de wetenschappen” noemt. 

(Schelsky and Mikat, 1966) De directeur aan het “Zif” van april 1989 tot oktober 1994 

was Peter Weingart. Deze heeft een tweetal conferenties georganiseerd die een 

kritische analyse van interdisciplinariteit naar voren dienden te brengen. De eerste 

conferentie vond plaats in januari 1995 in Bielefeld en werd betiteld “Centers for 

Interdisciplinary Research – A Model for Institutional Innovation in Science in 

Europe”. Het doel van deze conferentie was om de noden en mogelijkheden te 

verkennen voor institutionele innovatie zowel binnen als buiten de universiteit. 

(Weingart and Stehr, 2000: vii) De tweede conferentie , “Practising 

interdisciplinarity” in Maart 1997 in Vancouver ging verder met theoretische 

reflectie en voegde er een meer praktische reflectie over institutionele ervaringen 

aan toe. In het jaar 2000 publiceerde hij als samensteller een boek met dezelfde titel 

als deze laatste conferentie. Daarin stelt hij onder meer dat de geschatte 9000 

verschillende kennisdomeinen de belofte van een reductionistische geünificeerde 

wetenschap geen krediet meer geven. Het project van interdisciplinariteit heeft dus 

een meer pragmatisch en realistisch doel voor ogen. De focus ligt voornamelijk op 

de innovatieve43 functies en op obstakels die men ondervindt op psychologisch en 

ideologisch vlak, en op vlak van de organisatie. (Weingart and Stehr, 2000: xiv-xv) 

                                                 
42 Waarbij de principes van “intellectuele eenzaamheid”, in de zin dat ze geen banden heeft met 
specifieke belangen, en van “vrijheid” in de zin van het openstaan voor alle mogelijk discussies en 
oplossingen, centraal stonden. (De Mey et al., 1994) 
43 Hoewel Weingart “innovatie beklemtoont, geeft hij echter kritiek op Gibbons, zie infra, II.B.3. 
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Hiermee gaat hij in tegen de historische idee van synthese en van een uniforme 

wetenschap. 

 

2. Waarom interdisciplinaire inspanningen leveren? 

 

Een ander twistpunt, naast de geschiedenis van “interdisciplinariteit”, handelt over 

de doelstellingen van interdisciplinariteit. Interdisciplinariteit kan aangewend 

worden om verschillende reden, bv. om een antwoord te vinden op complexe 

vraagstukken, om eenheid van kennis te bereiken of om disciplinaire en 

professionele relaties te verkennen. (Klein, 1990: 11) Apostel bijvoorbeeld geeft een 

drietal motieven. Ten eerste stelt hij dat de ontwikkeling van onze maatschappij ons 

problemen verschaft die zo complex zijn dat één enkele discipline of groep van 

disciplines ze niet kan beantwoorden. Interdisciplinair onderzoek en onderwijs 

staan hier dan ten dienste van het overwinnen van complexe, urgente problemen. 

Ten tweede ziet hij interdisciplinariteit als middel om de fundamentele behoefte van 

mensen om een geïntegreerd levensplan te hebben, te vervullen. Hij stelt dat er 

steeds een conflictueuze relatie bestaat tussen eenheid en diversificatie. In de 

academische wereld gaat dit dan om een conflict tussen unificatie en specialisatie44. 

Ten derde is hij van mening dat de diepste vormen van vooruitgang steeds 

grensoverschrijdend waren. De onderverdeling in faculteiten en departementen is 

een constructie en wie de werkelijkheid wil kennen, wordt dikwijls gehinderd door 

de muren tussen de faculteiten en departementen. (Apostel et al., 1988: 6-9) 

Volgens Weingart wordt interdisciplinariteit gevoed door twee verschillende 

en ten dele aan elkaar tegengestelde tendensen. Enerzijds heb je de klachten 

betreffende te ver doorgedreven specialisatie. Deze specialisatie is echter wel 

inherent aan de wetenschappelijke ontwikkeling waardoor men steeds een spanning 

krijgt met de idee van creëren van uniforme wetenschap, een synthese en integratie 

van kennis. Anderzijds heb je, doordat de wetenschap niet gedreven wordt door de 

nood aan oplossingen voor praktische problemen, het onvermogen specialisatie te 

                                                 
44 Dit conflict werd ook bij het deel over von Humboldt aangeduid, zie supra, II.A.3. 
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koppelen aan de oplossing van complexe praktische problemen. Kort gezegd heb je 

aan de ene kant een pleidooi voor reductionisme en aan de andere kant één voor 

holisme. (De Mey et al., 1994: 187) 

John Aram (2004) ziet de redenen voor interdisciplinair onderzoek in twee 

zaken verscholen. Ten eerste hebben geleerden die interdisciplinair werken  

persoonlijke intellectuele doelen met betrekking tot interdisciplinariteit en ten 

tweede kan men interdisciplinariteit een waarde toeschrijven. Het eerste deelt Aram 

onder in vier categorieën. Interdisciplinair onderzoek kan het persoonlijk doel 

bevredigen om kennis te ontwikkelen “for its own sake”. Het kan het doel 

bevredigen dat men kennis aan studenten schenkt die voor hen een hoge 

bruikbaarheid heeft of dat via deze kennis men tot sociale beïnvloeding kan komen. 

Ze hebben dan een verlangen dat kennis impact heeft op de maatschappij. Als 

laatste heeft men de bevrediging van het doel dat de persoonlijke gedachten van de 

onderzoeker een zekere kracht hebben. Het gaat hierbij niet om het conform zijn aan 

conventionele academische normen zoals bij de vorige vorm van bevrediging, maar 

het gaat meer om het uitdrukken van de expertise en achtergrond van de 

onderzoeker voor sociale kritiek en publieke beïnvloeding45. In zijn geheel kunnen 

we dit samenvatten als twee oriëntaties. Ofwel zijn andere personen uit de 

academische wereld het publiek voor de onderzoeker (de eerste twee vormen) ofwel 

zijn het personen uit de maatschappij in het algemeen (de laatste twee vormen) die 

de toehoorders vormen van de onderzoeker. Breed genomen komen deze twee 

oriëntaties overeen met het onderscheid dat Klein maakt, nl. tussen endogene en 

exogene kennis. (Aram, 2004: 395-398)  

Wat betreft de waarde van interdisciplinariteit worden volgens Aram twee 

categorieën van waarde geïdentificeerd. Ten eerste dat interdisciplinariteit 

voornamelijk inhoudelijke waarde heeft en ten tweede dat het een meer algemene 

metacontributie geeft aan kennis. Het eerste gaat om het waarnemen van de realiteit 

zoals deze bestaat. Een interdisciplinair perspectief is dan de beste manier om de 

complexiteit van de realiteit te begrijpen. Wat de metacontributies betreft stelt Aram 

dat interdisciplinariteit vooreerst bestaande theorieën of disciplinaire structuren 

                                                 
45 Misschien kunnen we deze vorm verbinden aan Peter Sloterdijk. Zie infra luik IV. 
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uitdaagt. Het leidt tot het ondervragen van bestaande definities in een bepaald 

domein en kan zelfs leiden tot het herzien van disciplinaire structuren. Het leidt 

verder ook tot verschillende perspectieven op de wereld. Het onthult de veelvuldige 

variatie van het denken. Als laatste metacontributie heeft men ook de visie dat de 

waarde van interdisciplinariteit zich bevindt in het proces46, eerder dan in het 

product van kennis dat gegenereerd wordt. (Aram, 2004: 400-407) 

In het volgende deel zullen we zien dat deze verschillende motieven en 

redenen47 voor interdisciplinair onderzoek leiden tot verscheidene definities en 

vormen van interdisciplinariteit.  

    

3. Over verschillende vormen van interdisciplinariteit en hun 

definiëringen 

 

Vooraleer de definiëring van “interdisciplinariteit” te bespreken dienen we eerst een 

goed beeld te hebben over “disciplinariteit”. De term “discipline” is afgeleid van het 

Latijn “disciplina48” (Aram, 2004: 380). In het hedendaagse onderwijs verwijst de 

term ten eerste naar de instructie eigen aan disciplines of geleerden. Het verwijst 

aldus naar het onderwijskundig proces dat zowel lesgeven als leren inhoudt.  Ten 

tweede drukt het ook de inhoud uit en dus een tak van een wetenschap of kunst in 
                                                 
46 Als voorbeeld hebben we Peter Weingart die het ook als proces definieert, zie infra.  
47 Dit dient men niet verkeerd te begrijpen. Het is niet zo dat Apostel, Aram en Weingart op 
verschillende wijze interdisciplinariteit gaan definiëren, maar eerder dat hun uiteenzettingen over de 
verschillende redenen kan doorgetrokken worden naar verschillende vormen van interdisciplinariteit.  
48 In de klassieke oudheid werd deze term, samen met haar synoniem “doctrina” gebruikt om te 
verwijzen naar de activiteit en inhoud van onderwijs dat hoofdzakelijk georiënteerd was op 
kennisverwerving. Verder had men nog het synoniem “ars”, gebruikt door Cicero, zodat de 
uitdrukkingen “artes liberales”, “disciplinae liberales”, en “doctrinae liberales” allen dezelfde 
betekenis hadden. In de middeleeuwen werd de term “doctrina” voorbehouden voor het christelijk 
geloof. “Disciplina” en “ars” werden nog steeds als synoniem beschouwd hoewel de term “disciplina” 
ook gebruikt werd in de zin van “scientia” (wat kennis betekent). In dit geval verwijst “disciplina” 
naar de wetenschap met als connotatie zijnde het resultaat van pedagogische of schoolactiviteit. 
Boëthius introduceerde het onderscheid tussen het “quadrivium” als de “disciplinae liberales” 
(aritmetica, geometrie, astronomie en muziek) en het “trivium” als de “artes liberales” (grammatica, 
retoriek, en dialectiek). In de late middeleeuwen had “disciplina” vier gerelateerde betekenissen. Ten 
eerste kon het verwijzen naar de zeven “liberal arts”. Ten tweede kon deze verwijzen naar materie die 
werd onderwezen aan de universiteit. Ten derde kon ze betrekking hebben op die takken van 
onderwijs die methodologisch met nauwkeurigheid en striktheid geassocieerd werden, voornamelijk 
logische en mathematische disciplines en ten vierde betekende het “wetenschap”. (Kockelmans, 1979: 
16) 
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onderwijskundig aspect. Ten derde wordt de term ook gebruikt voor de instructie 

zelf, met als doel de leerling tot eigen gedrag en actie te bewegen, meer specifiek het 

trainen van de leerling tot eigen en geordend ageren binnen het rijk van 

wetenschappen, door hen erin te onderrichten en te oefenen. (Kockelmans, 1979: 16-

17) 

Leo Apostel merkt op dat we bij het definiëren van deze begrippen direct op 

de pragmatische, sociale en historische relativiteit stoten van deze begrippen. Ze zijn 

steeds contextgebonden waardoor een universele definitie geven hiervan bijna 

onmogelijk is. Toch waagt hij het zich en definieert hij disciplines als collectieve 

ondernemingen met het oog op kennisverwerving en -toepassing. (Apostel et al., 

1988: 9) John Aram ziet disciplines als domeinen die quasi stabiel (ze staan open 

voor nieuwe of herziene manieren om problemen, theorieën en onderzoek te 

kaderen), deels geïntegreerd (de meeste disciplines hebben zowel elementen die 

men kan beschouwen als in de kern zittende en andere als meer tot de periferie 

behorende), en semi-autonoom (vanwege hun ambigue grenzen) zijn en bestaan uit 

een aantal onderzoeksproblemen, theorieën en onderzoeksmethodes. Disciplines 

kunnen aan elkaar verbonden zijn in een schema van denken, wat men ook soms 

“disciplinair denken”49 noemt. Aram stelt verder dat bij het bepalen van de 

structuur van de universiteit disciplines een verhoogde zin van autonomie, 

permanentie en stabiliteit krijgen. Ondersteund door institutionele en professionele 

praktijken, neigen disciplines zichzelf te reproduceren50. (Aram, 2004: 380) Peter 

Weingart tracht in tegenstelling tot de trend in de literatuur omtrent 

                                                 
49 Aram stelt dat Finkenthal in “Interdisciplinarity, toward a definition of a metadiscipline” (2001) dit 
disciplinair denken definieert als doelbewust onderzoek in de ontwikkeling van concepten die ver 
verwijderd zijn van direct sensorische ervaring en uitgedrukt worden via logisch of zelfs 
mathematische structuren. Becher definieert in “Academic tribes and territories: Intellectual enquiry 
and the cultures of disciplines” (1989) disciplines dan weer op metaforische wijze als “stammen” van 
mensen die intellectuele territoria bewonen. Disciplines zijn in zijn visie ofwel “hard” of “zacht” en 
ofwel “zuiver” of “toegepast”, afhankelijk van een serie van dimensies zoals heterogeniteit van de 
belangen, het potentieel voor kennisaccumulatie, de klaarheid van criteria voor het vestigen of het 
weerleggen van beweringen, en de kracht van intellectuele grenzen. Sociologische factoren zoals 
socialisatie, sociale organisatie en beloningen binnen wetenschappelijke gemeenschappen zijn hier ook 
relevant. (Aram, 2004: 380-381) 
50 Hierbij kunnen we ook verwijzen naar Michael Gibbons die stelt dat universiteiten behoorlijk stabiel 
zijn. Dit in de zin dat de universiteiten onveranderd gebleven zijn in structuur en methode, terwijl de 
samenleving in politieke en sociale strijd enorme veranderingen ondergaan heeft. De universiteiten 
passen zich niet uit zichzelf aan als een nieuwe kennissituatie zich opdringt. (Gibbons, 1998: 1)  
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interdisciplinariteit aandacht te schenken aan de positieve connotatie van 

“discipline”. Hij wijst op de definitie in “Webster’s New World Dictionary”, waarin 

discipline gezien wordt als training die  de positieve waarden van orde, zelfcontrole 

en efficiëntie ontwikkelt. (Weingart and Stehr, 2000: 28) 

De verschillende meningen die bestaan in het bepalen van “disciplines”, 

maken het bepalen van “interdisciplinariteit” er niet makkelijker op. Apostel 

bemerkt ook dat naast de “pragmatische, sociale en historische relativiteit” van deze 

begrippen er nog een aantal hinderpalen zijn om deze te bepalen. In het definiëren 

van dit soort begrippen valt de “intrinsieke complexiteit” van bepaalde universele 

begrippen direct op. Begrippen als “kennis”51 en “integratie” zijn bijvoorbeeld 

moeilijk te definiëren. Een derde hinderpaal is de “multidimensionaliteit” van 

interdisciplinariteit. Elke discipline wordt immers gekenmerkt door een bepaalde 

vorm en verhouding van organisatie, onderwijs en onderzoek. Deze kunnen elk ook 

nog eens verbonden worden aan één van de drie motieven52 waarvoor men 

interdisciplinair onderzoek zou uitvoeren. Toch kan Apostel het niet laten en 

definieert hij “interdisciplinariteit” als het steeds met elkaar in verband brengen en 

op elkaar betrekken van collectieve kennisverwervings- en toepassings-

ondernemingen (die hij disciplines noemt53), dit met het oog op nieuwe vormen van 

kennisverwerving. (Apostel et al., 1988: 9) 

Aram verwijst naar Klein die stelt dat disciplinariteit en interdisciplinariteit 

van  elkaar afhankelijk zijn (Klein, 1990) in die zin dat waar disciplines relatief 

stabiel, geïntegreerd en autonoom zijn, interdisciplinariteit kan gezien worden als  

een verzameling disciplines die veranderen, intern gefragmenteerd zijn en elkaar 

sterk overlappen. Interdisciplinariteit hangt dan af van het duidelijke karakter van 

disciplinaire grenzen. (Aram, 2004: 381) Verder is het wat betreft de definiëring van 

interdisciplinariteit volgens Aram belangrijk in welke mate men expliciet of 

impliciet disciplinaire kennis integreert in het interdisciplinaire concept. Het gaat 

dan van meer instrumentele kennis, zoals het verkrijgen van nieuwe perspectieven 

uit interdisciplinair onderzoek, tot een meer eenheid bevorderende kennis. Aram 

                                                 
51 Zie supra, II.A.3. 
52 Omtrent deze motieven: Zie supra II. B. 2 
53 Zie supra. 
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geeft hierbij heel wat voorbeelden van definities. Klein bijvoorbeeld maakt een 

onderscheid tussen instrumenteel, epistemologisch en transdisciplinair werk. 

Respectievelijk gaat het om het bruggen bouwen tussen verschillende domeinen, het 

herstructureren van een eerdere benadering in het definiëren van een veld en de 

beweging maken naar coherentie, eenheid en simpliciteit van kennis. Andere 

definities van interdisciplinariteit volgen, naar Aram stelt, eerder een schema in het 

definiëren van verschillende niveaus van integratie van kennis. Het gaat dan steeds 

van minder naar meer integratie van kennis. Joseph Kockelmans (1979) maakt 

bijvoorbeeld een onderscheid tussen verschillende vormen van interdisciplinariteit. 

Hij heeft het over pluridisciplinariteit, crossdisciplinariteit, interdisciplinariteit en 

transdisciplinariteit, dit terwijl bijvoorbeeld Stember in “advancing the social 

sciences: through the interdisciplinary enterprise” (1991/1998) een onderscheid 

maakt tussen intradisciplinariteit, crossdisciplinariteit, multidisciplinariteit, 

interdisciplinariteit en transdisciplinariteit. Lattuca definieert in “Creating 

interdisciplinarity: interdisciplinary research and teaching among college and 

university faculty” (2001) dan weer vier types van interdisciplinariteit: 

Geïnformeerde (informatie krijgen van disciplines) en synthetische (nauwer 

verbinden van disciplines via cursussen en onderzoeksvragen) interdisciplinariteit, 

transdisciplinariteit (cursussen en onderzoeksvragen die disciplines overschrijden) 

en conceptuele interdisciplinariteit (intellectuele strevingen die geen disciplinaire 

basis hebben en nieuwe intellectuele ruimtes creëren). Als we dit erkennen, nl. dat 

interdisciplinariteit verschillende niveaus van kennisintegratie uit disciplines omvat, 

kunnen we volgens Aram andere vragen stellen over de natuur van 

interdisciplinaire kennis. Ontwikkelingen in de maatschappij en wetenschap 

beïnvloeden elkaar in zulke mate dat dit zijn uitwerking heeft op het bepalen van 

kennis. We kunnen hieraan Klein verbinden die een onderscheid maakt tussen 

exogene en endogene interdisciplinaire kennis. Exogeen in de zin dat deze gecreëerd 

wordt door echte problemen in de gemeenschap en ook door de eis dat 

universiteiten hun sociale missie vervullen. Endogene kennis ontstaat uit de 

bezorgdheid om de productie van nieuwe kennis, dit met het doel van het realiseren 
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van de eenheid van de wetenschappen. (Aram, 2004: 382-384) Michael Gibbons54 

heeft dan weer een nieuwe vorm van kennis geïdentificeerd die volgens hem meer 

en meer belangrijk wordt in de hedendaagse kenniseconomie. (Gibbons, 1998) De 

notie van teams van multipele experts die op korte termijn werken om onmiddellijke 

problemen op te lossen, wordt ontwikkeld. Bij het bereiken van die specifieke 

oplossingen, ontbindt het team zich, en dragen de leden een verpersoonlijkte i.p.v. 

een algemene kennis. Dit noemt men dan “Mode 2” kennis om het te onderscheiden 

van meer traditioneel “Mode 1” disciplinaire kennis en ze suggereren dat dit werk 

“transdisciplinair” is van natuur. (Gibbons et al., 1994) 

Peter Weingart onderscheidt twee noties van interdisciplinariteit die ontstaan 

uit de twee voedende tendensen voor interdisciplinariteit (reductionisme en 

holisme55). Het eerste gaat interdisciplinariteit zien als het bevorderen van een 

“eenheidswetenschap” die alle wetenschappelijke kennis wil integreren via een 

krachtige reductieformule. Het tweede gaat interdisciplinariteit verbinden aan een 

holistische notie die harmonie en synchronie met de wereld als complex geheel 

voorstaat. Weingart wijst deze twee noties af en stelt een nieuwe notie van 

interdisciplinariteit voor die interdisciplinariteit eerder opvat als proces56 dan als een 

welbepaald doel. (De Mey et al., 1994: 187) Weingart geeft kritiek op de literatuur 

die een sterke polarisatie aanbrengt tussen disciplinariteit en interdisciplinariteit. Hij 

geeft hierbij bijvoorbeeld kritiek op Gibbons en stelt dat deze beklemtoont dat 

disciplines hun functie van controle en oriëntatie verliezen.57 Weingart stelt dat 

disciplinariteit en interdisciplinariteit beiden een positieve waarde hebben in een 

verschillende functie. Disciplinariteit heeft als functie het zorgen voor accuratesse en  

het controleren op fouten. Interdisciplinariteit heeft als functie dat ze het innoverend 

vermogen binnen de wetenschap bevordert. De nadruk ligt dus op de productieve 

                                                 
54 Zie supra, II.A.3. 
55 Zie supra, II.B.2. 
56 Dit is een van de metacontributies van interdisciplinariteit zoals Aram die beschrijft, zie supra, 
II.B.2. 
57 Gibbons stelt echter ook dat “Mode 2” eerder een supplement is op “Mode 1”, het één verdringt het 
andere niet. De manier waarop “Mode 2” zich verstigt hangt af van de mate waarin Mode 1-instituties 
zich willen aanpassen aan de nieuwe situatie. (Gibbons, 1998: 33) 
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component van de wetenschap. De polarisatie in de literatuur58 tussen 

disciplinariteit en interdisciplinariteit, tussen specialisatie en integratie is een foute 

weergave, deze zaken zijn immers helemaal geen contradicties maar ze zijn net 

complementair. (Weingart and Stehr, 2000: 29) Hoewel disciplines worden 

beschouwd als afkerig te staan tegenover innovatie zijn de kenmerken van een 

discipline, nl. de gestrengheid, de noodzakelijke orde en controle echter ook de 

eerste vereisten van vooruitgang en innovatie. (Weingart and Stehr, 2000: 29) 

Weingart maakt hier verder nog een verbinding met R.K. Merton. Mertons analyse 

van een contradictie eigen aan wetenschappers kunnen we volgens Weingart 

doortrekken naar het onderwerp van interdisciplinariteit. De contradictie die 

Merton bij wetenschappers identificeerde, is deze tussen enerzijds de ontkenning 

van enig zelfbelang, bv. roem en bekendheid en hierbij ook het beklemtonen van 

waarden als originaliteit en bescheidenheid, en anderzijds de race voor prioriteit en 

het belang van de academische carrière. Mertons besluit hierbij is dat hoe sterker de 

ontkenning van interesse in prioriteit is, hoe groter deze interesse in realiteit is. De 

hypothese is dan, als we dit doortrekken naar interdisciplinariteit, dat hoe meer men 

verklaart er voor open te staan, hoe meer men disciplinair werkt en denkt. Als dit zo 

is dienen we de gehele kwestie van interdisciplinariteit volgens Weingart te 

verschuiven naar haar problemen rond organisatie. (Weingart and Stehr, 2000: 31-

32) 

 

4. Organisatie van interdisciplinariteit 

 

De moeilijkheden die gepaard gaan met de organisatie van interdisciplinariteit zijn 

legio. In dit deel gaan we in op twee verbonden aspecten. Ten eerste gaan we kijken 

op welke wijze men interdisciplinaire instellingen organiseert en positioneert binnen 

de maatschappij en ten tweede gaan we ons vragen stellen over de organisatie van 

het interdisciplinair onderzoek zelf.  

 

                                                 
58 Weingart stelt dat het niet toevallig is dat een grote meerderheid van de literatuur titels dragen die 
sterk normatief en speculatief zijn. (Weingart and Stehr, 2000: 31) 
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Als men het over instellingen heeft, gaat het voornamelijk over centra die op 

verscheidene wijzen in bestaande instellingen ingepast kunnen worden. Een 

centrum kan ten eerste een zuiver informeel bestaan leiden binnen een 

fundamenteel disciplinaire organisatie. Het voordeel hierbij is dat er eenvoud en 

onzichtbaarheid is (men ontsnapt aan weerstand) en dat men nieuwe 

beslissingsniveaus vermijdt. Het nadeel is dat men een lage graad van inzet kan 

krijgen van wel gemotiveerde maar door andere taken benomen personen en dat er 

een afwezigheid is van een waarborg aan continuïteit. Het kan ten tweede een 

speciaal departement zijn van een disciplinaire instelling. Hier krijgt men wel 

garantie tot continuïteit en zelfs een zekere graad van onherroepelijkheid. Men krijgt 

als nadeel echter wel dat men geïsoleerd raakt t.o.v. de rest van de instelling, terwijl 

zo’n centrum juist als functie heeft een brug te vormen. Wetenschappelijke kwaliteit 

dreigt daarenboven, als het niet gevoed wordt door veelzijdige jongere 

wetenschappers en als het niet in contact staat met disciplinaire milieus, in de loop 

van de tijd te dalen. Ten derde kan het als onderzoekseenheid een volledige 

afzonderlijke instelling zijn in een universiteit59, in een faculteit met vele 

departementen, in een interfaculteit, in een administratie of in een bedrijf. De voor- 

en de nadelen zijn hierbij gelijk aan de tweede vorm, maar worden opgevangen door 

grotere interne variëteit. Ten vierde kan het een onafhankelijke sociale organisatie 

zijn die regelmatig geïnstitutionaliseerde contacten onderhoudt met verschillende 

universiteiten, administraties en bedrijven. Deeltijdse en tijdelijke betrokkenheid 

maakt hier het gevaar voor isolering en daling van wetenschappelijke kwaliteit 

kleiner, maar verhoogt de kans op lagere motivatie en beperktere investering van 

krachten. Er is een autonomie t.o.v. de disciplinaire instellingen maar echter ook een 

binding om de wetenschappelijke, technisch-economische en psychologisch-

pedagogische doorstroming te verzekeren. (Apostel et al., 1988: 11-12) 

Wat betreft de organisatie van het onderzoek aan deze centra is er eveneens 

geen regelgeving. Er zijn verscheidene vragen die men in dit verband kan stellen. 

Als voorbeelden: Moet men interdisciplinaire samenwerking spontaan laten 

ontstaan, of van bovenaf opleggen? Moet men streven naar samenwerking binnen 

                                                 
59 Bijvoorbeeld het “Zif” in Bielefeld. 
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disciplines, tussen verwante disciplines, of tussen disciplines die traditioneel 

behoren tot de twee culturen die C.P. Snow formuleerde? Moet men 

interdisciplinaire onderzoeksvragen positief discrimineren? (De Mey et al., 1994: 62) 

Deze vragen hebben allemaal betrekking op de wijze waarop instituties die beweren 

interdisciplinair te werken hun onderzoek dienen te organiseren. Weingart stelt dat 

er algemeen gesproken in centra, maar ook in de financieringsvennootschappen 

voor het interdisciplinair onderzoek, geen systematische pogingen ondernomen 

worden om de graad van interdisciplinariteit in onderzoek te bevestigen en te 

controleren. (Weingart and Stehr, 2000: 32-36) We geven hierbij twee redenen 

waarom dit niet gebeurt.  

De eerste reden is dat deze interdisciplinaire onderzoeksprojecten in de 

centra60 volgens Weingart in alle gevallen heel sterk gespecialiseerd zijn. Het is 

immers zo dat de innovatieve functie die Weingart identificeert met interdisciplinair 

onderzoek op descriptief niveau bereikt wordt via het combineren van disciplinaire 

aspecten en het synthetiseren van verschillen, terwijl het op operationeel niveau 

neerkomt op differentiatie, aangezien de keuze van interdisciplinaire problemen 

onvermijdelijk leidt tot hoog gespecialiseerde onderzoeksonderwerpen. (Weingart 

and Stehr, 2000: 36) We zien dat in de onderzoeken synthese en differentiatie naast 

elkaar bestaan, wat haaks staat tegenover de tendens die in de literatuur over 

interdisciplinariteit wordt beschreven.  

De tweede reden is dat er geen consensus is over wat “discipline” en 

“interdisciplinariteit” betekenen61 en dat daardoor de laatste term op heel losse 

manier gebruikt en misbruikt wordt. De term is heel oppervlakkig en wordt ook 

vaak op politieke wijze gebruikt. (Weingart and Stehr, 2000: 34) Dit politieke aspect62 

keert terug bij Weingarts kritiek op de benaderingen die nieuwe modes van 

kennisproductie (bv. Gibbons’ mode 2 kennis) identificeren en voorstellen. Die 

kritiek is belangrijk aangezien het aanduidt hoe Weingart het opportunisme in de 

kennisproductie invult, waar interdisciplinariteit dan het resultaat van is. (Weingart 

                                                 
60 Weingart geeft slechts drie voorbeelden aangezien dit degene zijn waarmee hij het meest vertrouwd 
is, nl. “CAESAR” (Center for Advanced European Studies and Research), het “Hanse-Kolleg” en het 
“Zif” (Zentrum für interdiszipläre Forschung). (Weingart and Stehr, 2000: 34-35) 
61 Zie supra, II.B.3. 
62 Bij het empirische argument. Zie infra. 
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and Stehr, 2000: 39) Dit opportunistisch karakter zorgt er voor dat we omtrent 

interdisciplinariteit enkel nog kunnen proberen de parameters die het 

opportunistisch gedrag van de wetenschappers manipuleren, te beïnvloeden. 

Interdisciplinariteit organiseren is volgens Weingart hetzelfde als zeggen dat iemand 

wetenschappelijke innovatie wenst via het laten overheersen van opportunisme in 

de kennisproductie. Laten we deze zaken wat verduidelijken door de kritiek op 

bijvoorbeeld Gibbons wat nader te bekijken. Weingart stelt dat achter de 

veronderstelling dat de “complexiteit” in de realiteit niet kan onderzocht worden 

met de disciplinaire organisatie, een ouderwetse realistische epistemologie 

schuilgaat, die een onderscheid maakt tussen een externe wereld en menselijke 

kennisproductie die gestaag kennis accumuleert over die externe wereld. Hierbij 

zien de voorstanders, maar ook vaak de critici van dit dominante model volgens 

Weingart een zowel empirisch als systematisch argument over het hoofd. Het 

systematische argument gaat over de rol van “structuur”. De structuur van kennis, 

die steeds ook selectief is,  is variabel over de tijd en is noodzakelijk voor het bestaan 

van kennis. Het verschil tussen een disciplinaire en een zgn. interdisciplinaire 

structuur ligt niet in het feit dat de ene meer bij de realiteit aanleunt en de andere 

niet, maar net in de redenen en omstandigheden63 waardoor deze structuur 

geconstitueerd is. (Weingart and Stehr, 2000: 38) Het empirische argument is dat de 

“echte problemen”64 geconstitueerd worden door bestaande kennis. Het 

hoofdmechanisme hierbij is “scientificatie”, waarbij domeinen van ongereflecteerde 

sociale praktijk, onderwerp worden van systematische wetenschappelijke analyse, 

vaak samengaand met professionalisering. Een mechanisme hieruit afgeleid is dat 

overheden financieringsprogramma’s starten die de combinatie van het disciplinaire 

landschap bevorderen met als doel beter probleemgeoriënteerd te werken en ook 

een meer overtuigend publiek beeld van hun wetenschapsbeleid te creëren. Hier 

komt het politieke gebruik van interdisciplinariteit aan bod. De vestiging van zulke 

overkoepelende “interdisciplines” wordt hoofdzakelijk gedreven door politieke 

                                                 
63 Dit verwijst naar het opportunisme van wetenschappers. 
64 Of wetenschappers nu extern of intern problemen trachten op te lossen, de resultaten zijn steeds 
“echt”, wat betekent dat het betrouwbare kennis is. Zie supra, het onderscheid van Klein tussen 
endogeen en exogeen, II.B.3. 
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doelstellingen en noden van legitimatie. In de meeste (als niet in alle gevallen) 

worden de programma’s ingeleid door de wetenschappelijke gemeenschap, of zijn 

ze minstens het resultaat van onderhandelingen tussen wetenschappers en 

beleidsmakers. Onder druk van strakke financiële voorwaarden en onder druk van 

de zelflegitimatie van de wetenschappers gaan deze hun problemen zo definiëren en 

labelen dat deze het publiek en haar vertegenwoordigers aantrekken. Gevorderde 

mediasensitiviteit en beleidsoriëntatie hebben dit nog versterkt. Hier kunnen we het 

opportunisme aan verbinden. We vinden dit zowel bij de wetenschappers die alle 

mogelijkheden grijpen om kennis en middelen te verwerven met doel meer kennis te 

bekomen, als bij degene die kennis gebruiken (beleidsmakers, industriëlen) die alle 

mogelijkheden grijpen om de wetenschappers van middelen te voorzien die 

potentieel voordeel brengende kennis kunnen opleveren. (Weingart and Stehr, 2000: 

36-41) 

Men kan voorspellen dat in de toekomst het landschap van wetenschappelijke 

kennis nog meer dan vroeger gevormd zal worden door de politieke agenda. Laten 

we even stilstaan bij het belang van verspreiding en van media bij 

interdisciplinariteit.  (Weingart and Stehr, 2000: 38) 

 

5. Over verspreiding65 van wetenschappelijke resultaten en de 

rol van de media hierbij 

 

In het “politiek gebruik” van interdisciplinariteit bij Weingart kunnen we stellen dat 

het verspreiden van wetenschappelijke resultaten via de media een belangrijke rol 

heeft. Als men een opportunisme veronderstelt bij wetenschappers en gebruikers 

van kennis zal de manier waarop de wetenschappelijke resultaten en toepassingen 

                                                 
65 We geven de voorkeur aan deze term zoals ook Apostel dit deed. Hij vond “vulgarisatie” te 
neerbuigend klinken. “Popularisatie” charmeert door de referentie naar het “volk” maar gaat volgens 
hem neerbuigend van elite naar het gewone volk. “Uiteenzetting” is een slechte term die enkel naar de 
explicitering verwijst die met het zich richten tot grotere publieken noodzakelijk wordt en 
“voorstelling” is dit eveneens aangezien het de wanklank heeft dat het lijkt alsof het publiek een 
passieve factor is. Verspreiding werd genomen omdat in deze neutrale term geen voorafgaande 
beslissingen vervat liggen betreffende de oorzaak, vorm en het proces van verspreiding. (Apostel et 
al., 1988: 37) 



 

  38   

verspreid worden een belangrijke rol hebben. (Weingart and Stehr, 2000) Laten we 

eerst kijken naar deze verspreiding op zich en daarna naar de media. 

Het is zo dat vele academici minachtend staan tegenover verspreiding of 

wetenschapsvoorlichting, aangezien dit academisch niet lonend is en enorm 

tijdrovend. Sommige auteurs zijn van mening dat interdisciplinaire wetenschappers 

buiten deze kaders zouden kunnen treden. (De Mey et al., 1994: 72) Volgens J. 

Kockelmans zal de universiteit mensen moeten opleiden die capabel zijn in het 

vertalen van wetenschappelijke ideeën naar inzichten die verstaanbaar zijn voor de 

brede bevolking. Dit zodat de meest belangrijke resultaten van de wetenschappen 

toegepast kunnen worden in de maatschappij. (Kockelmans, 1979: 158) Vaak stelt 

men dat een diepe verspreiding een eenheid van wetenschappelijke kennis 

bevordert. Zoals Weingart stelt, staat dit gelijk aan een reductionisme66 en zal een 

diepe verspreiding voor hem alvast niet als doel hebben het bevorderen van de 

unificatie van de wetenschappen.    

Apostel geeft twee redenen waarom verspreiding te bevorderen is. Ten eerste 

is het vaak een vorm van promotie, legitimatie van de kwaliteit van het werk. Door 

de gerichte verspreiding naar de beleidsgroepen toe, tracht men de 

verantwoordelijken te overtuigen van het economische, sociale of politieke nut van 

het eigen onderzoek. Ten tweede is het noodzakelijk om jongeren te interesseren en 

aan te trekken om in een bepaald domein te komen werken of studeren67. (Apostel et 

al., 1988: 37-38) Het probleem met verspreiding ligt in het verbinden van de 

vaardigheden die in een domein werden ontwikkeld met de vaardigheden van een 

ander domein. Kort gezegd gaat het om de communicatie tussen multipele, actieve, 

veranderende, georganiseerde en conflictuele uitzenders en ontvangers. (Apostel et 

al., 1988: 38) De boodschappen worden naar andere uitzenders en naar 

maatschappelijke groepen gericht waar ze worden gereconstrueerd, teruggekaatst 

en gebruikt. De ontwikkeling van een onderzoek kan op die manier, door de 

feedback die men krijgt uit de belangstelling of de onverschilligheid van het publiek 

en de beleidsmensen, in een bepaalde richting gestuurd worden, waar men 

                                                 
66 Zie supra, II.B.2. 
67 Naar we zullen zien is het volgens Ortega steeds moeilijker om jongeren de begeestering voor de 
wetenschappen door te geven. Zie infra, III.A.1. 
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voorheen niet aan dacht. Als voorwaarden voor goede verspreiding stelt Apostel dat 

men een grondige kennis moet hebben van de te verspreiden kennisprocessen en 

inhouden, dat men de kennis als bruikbaar moet  voorstellen, en steeds op maat van 

het doelpubliek. Er is met andere woorden volgens Apostel een interdisciplinair 

team nodig om dit steeds in context te onderzoeken. “Verspreiding heeft 

interdisciplinariteit nodig en interdisciplinariteit heeft ook verspreiding nodig”. 

(Apostel et al., 1988: 39) 

Apostel ziet de media, die volgens hem een eigen beroepsautonomie en een 

eigen beeld van het brede publiek hebben ontwikkeld, als weerstand tegen zijn 

pleidooi voor een diepe verspreiding68. De structurering van hun programma’s gaan 

ze niet uit handen geven door een verdiepte interactie met zenders en ontvangers, 

dit ook omdat ze niet de indruk hebben dat de wetenschappers als zenders bereid 

zullen zijn hun eigen expertise in reële, egalitaire interactie te valoriseren. (Apostel et 

al., 1988: 40) 

                                                 
68 Die samen met interdisciplinariteit en wereldbeeldenconstructie de aanval vormt tegen de 
bestaande cultuurcrisis, zie supra II.A.3. 
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C. Interdisciplinariteit en het verlichtingshumanisme. 

 

Kockelmans (1979) geeft, in wat Apostel beschrijft als het tweede verzamelwerk van 

de disciplinaire beweging rond interdisciplinariteit, vier visies op 

transdisciplinariteit69 die steeds als doel heeft een alles overkoepelend kader aan te 

brengen.   

De eerste groep auteurs meent dat de desintegratie van de eenheid van onze 

theoretische kennis en de daarmee corresponderende desintegratie van ons gehele 

intellectuele kader zich gradueel heeft ontwikkeld sinds de Renaissance. De 

ontwikkeling als geheel heeft naar hun mening veel gemeen met een kankergezwel. 

Voor de Universiteit heeft het bijvoorbeeld verderfelijke gevolgen waardoor deze 

steeds meer op een gevangenis gaat lijken met sterk gesloten cellen. Mensen die 

interdisciplinariteit (in enge zin70) als oplossing zien, onderschatten volgens deze 

groep bepaalde moeilijkheden71 waardoor een aantal conferenties of boeken over 

interdisciplinariteit geen oplossing zullen bieden. De steeds verdergaande 

specialisatie heeft een dehumanisering van de mens en van de natuur als gevolg, 

waardoor de verschillende disciplines geen richting meer hebben en ze ook niet 

meer geëvalueerd kunnen worden naar een groter geheel. Dit terwijl de theoretische 

kennis de humanisering van de mens en de natuur als oorspronkelijke functie had. 
                                                 
69 Bij Kockelmans is dit een vorm van interdisciplinariteit (in de brede zin). Transdisciplinariteit wordt 
volgens hem door een groep onderzoekers gerealiseerd, met de intentie het probleem van de 
negatieve neveneffecten van specialisatie te overwinnen om educatie en onderzoek meer sociaal 
relevant te maken. Transdisciplinariteit focust op de ontwikkeling van een overkoepelend kader, van 
waaruit de geselecteerde problemen en ook andere problemen moeten benaderd worden.Hij stelt dat 
het voor sommigen een focus is op de unificatie van alle wetenschappen die begaan zijn met de mens 
(gedrags- en sociale wetenschappen). Voor anderen gaat het om de eenheid van onze wereldbeelden. 
(Kockelmans, 1979: 128) 
70 Bij Kockelmans betekent interdisciplinariteit in brede zin elke vorm van onderzoek en onderwijs die 
op niet disciplinaire wijze wordt gerealiseerd. (Kockelmans, 1979: 125) Daaronder heb je dan 
“multidisciplinariteit”, “pluridisciplinariteit”, “interdisciplinariteit” (in de enge zin), 
“crossdisciplinariteit”, en “transdisciplinariteit”. Interdisciplinariteit in de enge zin heeft betrekking 
op het oplossen van een set van problemen door een of meerdere wetenschappers waarbij de 
oplossing enkel kan bereikt worden in een nieuwe discipline. (Kockelmans, 1979: 127) 
71Het gaat om epistemologische obstakels (specialisatie is een noodzaak, maar maakt integratie 
onmogelijk), institutionele obstakels (specialisatie in de disciplines leidt tot fragmentatie in de 
universiteit), psychosociologische obstakels (mensen in de universiteit kunnen geen alternatief zien, 
geen vorm zonder institutionalisering, professionalisering en bureaucratisering), en culturele 
obstakels (de ontwikkeling in ons epistemologisch domein is verbonden met de algemene conceptie 
van onze westerse cultuur). (Kockelmans, 1979: 146-147) 
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Deze auteurs pleiten ervoor dat specialisatie steeds voorafgegaan moet worden door 

een bezorgdheid om de eenheid van de wereld (hiervoor zorgt transdisciplinariteit). 

Specialisatie is noodzakelijk maar als dit zonder richting en zonder bezorgdheid 

voor de eenheid van onze wereld gebeurt, is ze zelfdestructief. (Kockelmans, 1979: 

146-147) 

 De tweede groep auteurs is volgens Kockelmans minder pessimistisch en 

stelt dat men meer moet focussen op de wijze waarop transdisciplinariteit kan 

bijdragen aan een effectieve restoratie van de eenheid in onze conceptie van de 

wereld. Filosofische reflectie dient hier een belangrijke rol te spelen. (Kockelmans, 

1979: 148) 

De de derde groep auteurs72 verwijzen naar de sociale relevantie van hoger 

onderwijs. Zoals zij het zien, is de basisoorzaak van de crisis in de universiteit haar 

in toenemende mate slechte aanpassing aan een snel veranderende maatschappij. 

Als we de basisproblemen van de moderne wereld willen behandelen, dan is een 

reorganisatie van onze theoretische kennis langs transdisciplinaire weg verplicht. 

(Kockelmans, 1979: 148-149) 

Ten slotte hebben we de vierde groep die erop wijst dat men ten tijde van de 

Verlichting geloofde dat de wetenschap de menselijkheid van de mens zou 

bevorderen. Tot het begin van de 19de eeuw werd specialisatie niet als probleem 

aanzien, omdat de eenheid van het wereldbeeld alsook de eenheid van de 

wetenschappen gegarandeerd werden ofwel door religie, ofwel door een universeel 

aanvaarde filosofie, ofwel door een gemeenschappelijke ideologie. Deze groep stelt 

dat de crisis waarin de hedendaagse moderne mens zich bevindt, in verbinding staat 

met het feit dat de eenheid van de wereld nu niet meer a priori door deze zaken 

wordt verzekerd en dat het de taak is van de wetenschappen die eenheid zelf te 

realiseren. Zowel religie als moraal hebben immers geen macht meer om de basis te 

vormen waarop ieder kan staan in het wetenschappelijke tijdperk. Kockelmans stelt 

hierbij dat het duidelijk is dat een terugkeren naar traditionele vormen van 

humanisme ons niet kan redden van nihilisme en totale vervreemding. 

(Kockelmans, 1979: 155) De wetenschappen dienen dus zelf een conceptie 

                                                 
72 Hieronder kunnen we Gibbons plaatsen. 
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betreffende de humaniteit van de mens te ontwikkelen. Opdat de wetenschappen dit 

kunnen doen, moeten we eerst overeenstemmen over de totaliteit van betekenis 

waarin we graag zouden leven en over de positie van de wetenschappen in die 

totaliteit van betekenis bovenop religie, moraal, kunst en sociopolitieke praktijk. 

Transdisciplinariteit zal dan gezien worden als een specifieke attitude tegenover de 

wetenschappen, een attitude georiënteerd op het begrijpen van de bijdrage van elke 

discipline in het perspectief van de zoektocht naar betekenis73, dat zelf 

bovenwetenschappelijk is omdat het inherent menselijk is. De individuele 

wetenschappen kunnen ons zo een perspectief niet geven, of ze worden 

ideologieën74. (Kockelmans, 1979: 154)  

Interdisciplinariteit in de brede zin, (dus ook de vorm van 

transdisciplinariteit) ziet men hier bijgevolg als oplossing om de 

verlichtingsideologie terug op het goede spoor te brengen. Omdat individuele 

wetenschappen de zaak niet kunnen oplossen, ziet men interdisciplinariteit, meer 

specifiek transdisciplinariteit, als oplossing.   

Dit is naar de mening van Ronald Commers in zijn tekst “het verzwegen 

humanisme, ontmaskering van een delegitimatie” (Prins and Oosterling, 1991: 11-21) 

de dominante traditie van het humanisme waardoor het discours over de 

Verlichting in de Westerse geschiedenis op een goed onderhouden en systematisch 

bedrog berust75. (Prins and Oosterling, 1991: 11) Het gaat dan om een geïdealiseerde 

voorstelling van de menselijke kennis die steeds om uitstel vraagt om in de 

wetenschappelijke representatie van de onderzochte werkelijkheid een synthese te 

                                                 
73 Deze zoektocht naar betekenis kunnen we zien als een van de manieren om de mens en de wereld 
waar te nemen. Deze zoektocht houdt rekening met het leven dat we moeten leven en focust op de 
andere reflectie die een bezorgdheid uitoefent voor de verklaring van de feiten en de echte staat van 
zaken. Kockelmans stelt dat het voor C.P. Snow misschien belangrijker was geweest als hij gewezen 
had op de deze twee manieren, in plaats van het te hebben over de “twee culturen”. De echte kwestie 
is volgens Kockelmans dat elke wetenschapper ermee geconfronteerd wordt, wanneer hij realiseert 
dat “wetenschappelijk zijn” niet noodzakelijk samenvalt met “menselijk” of “humaan” zijn. 
(Kockelmans, 1979: 154-155) 
74 Sloterdijk zal een mogelijkheid zien van ideologievorming in elke rationele ideologiekritiek. Zie 
infra IV.A.I 
75 Verder beschouwt Commers het vanuit de ontmaskering geboren verhaal over “de” 
postmoderniteit als een “epifyt”, die vastgegroeid is op de “parasiet” van het dominante vertoog. Het 
postmoderne discours heeft hier naar zijn mening een “nieuwe intellectuele mythe in het leven 
geroepen die tegelijk het mikpunt en instrument is geworden van de immer voortgaande legitimatie- 
en justificatiegevechten binnen de westerse intelligentsia”. (Prins and Oosterling, 1991: 11) 
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brengen. Het zou dan in die grote wetenschappelijke synthese zijn dat men de 

wereld kan doorzien en dat dit zowel de individuele mens, als de collectiviteit tot 

een juiste praktijk zou brengen. De andere humanistische traditie die hierdoor in de 

schaduw komt te staan is die van een ethische opdracht die elk mens tegenover 

zichzelf, tegenover zijn gemeenschap en tegenover de natuur heeft. (Prins and 

Oosterling, 1991: 12) We zien dat de dominante humanistische aspiratie, die beweert 

een synthese van de wetenschap te bereiken, in de literatuur omtrent 

interdisciplinariteit vaak voorkomt. Tegenwoordig hebben we de tendens hiervan af 

te zien. We hebben bijvoorbeeld de visie van Weingart gezien die een meer 

pragmatische vorm van interdisciplinariteit bepleit. Interdisciplinariteit bevordert 

dan de innovatieve functie van de wetenschappen en is complementair met 

disciplinariteit. 

 

 

Laten we hier even een rustpunt inlassen en terugblikken op wat we reeds gedaan 

hebben. Globaal gezien hebben we eerst de problematiek beschreven omtrent de 

kennisaccumulatie en deze daarna verbonden aan de mogelijke oplossing, nl. 

interdisciplinariteit.  

We hebben de problematiek van de kennisaccumulatie opgedeeld in een 

viertal thema’s. Ten eerste (II.A.1) hebben we de versplintering van de 

wetenschappen besproken. Hierbij hebben we gezien dat de ontwikkeling van “de 

wetenschappen”, die tot de 18de eeuw beschouwd werd als een continuüm, via een 

diepe specialisatie in de 20ste eeuw, tot een aantal kloven kwam, tot ze uiteindelijk 

een verzamelnaam werd voor een enorme hoeveelheid versplinterde disciplines. 

Naar de mening van Stefan Collini was het onderscheid van C.P. Snow in “twee 

culturen” niet realistisch en was de enige positieve bijdrage van Snow de 

aanduiding van de problematische toestand van de steeds verdergaande 

specialisatie. In plaats van deze specialisatie op zich te betreuren, zou het volgens 

Collini meer zinvol zijn de relatie te onderzoeken met de bredere cultuur. We 

hebben diens raadgeving gevolgd (II.A.2) en een selectie gemaakt van drie auteurs 

die een crisis voorschrijven, zijnde : Neil Postman, Edward Edwards en Leo Apostel. 
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Of de universiteit deze cultuurcrisis kan tegenwerken, werd in het volgende punt 

(II.A.3) door sommigen ontkend, en wel omdat deze eveneens in crisis verkeert. 

Omtrent het debat over deze crisis, hebben we de uiterste standpunten, die de 

“semantische horizon” vormen, kort beschreven, nl. de “traditionalisten” tegenover 

de “innovators”, om daarna naar de elementen uit de empirische en ideologische 

geschiedenis te kijken, die meespelen in de idee van de Universiteit bij beide visies. 

Daarbij hebben we enkele modellen besproken (von Humboldt, Newman, Gibbons), 

die aanduiden dat de idee van de Universiteit een inherent en onstabiel idee is. In 

het volgende punt (II.A.4) hebben we het over het verband gehad tussen de 

mislukking van het Verlichtingsproject en de problematiek van de doorgedreven 

kennisaccumulatie. Belangrijk hierbij is dat men als hypothese kan stellen dat het 

institutionaliseren van de onderzoekstraditie in de universitaire instelling de 

oorzaak is van het breken van het Verlichtingshumanisme. We kunnen deze 

onderzoekstraditie niet bannen, wat ons noopt tot alternatieve mogelijke 

oplossingen.  

De mogelijke oplossing die interdisciplinariteit zou kunnen betekenen, 

hebben we in een vijftal punten besproken. Als eerste punt (II.B.1) hebben we een 

historisch perspectief gegeven, enerzijds van de ideeën die interdisciplinariteit 

ondersteunen, en anderzijds van de feitelijke geschiedenis van de term 

“interdisciplinariteit” en van de disciplinaire beweging die vanaf de jaren ’70 is 

ontstaan. We hebben gezien dat de idee van een uniforme wetenschap diep in de 

Westerse geschiedenis geworteld zit en dat sommigen, als voorbeeld geven we Peter 

Weingart, deze idee willen verlaten. Deze pleit voor een meer pragmatische vorm 

van interdisciplinariteit. Het tweede punt (II.B.2) ging over de motieven en redenen 

die men kan aangeven als men interdisciplinair werk zou willen leveren. We 

selecteerden hierbij Leo Apostel, Peter Weingart en John Aram die elk een reeks 

motieven en redenen tot interdisciplinariteit voorstellen. De redenen en motieven 

die ze hebben aangeven werken ook door in de verschillende definiëringen en 

vormen van interdisciplinariteit (II.B.3). We hebben hierbij wel eerst kort op de 

definiëring van “disciplinariteit” ingezoomd. Het gebrek aan eensgezindheid bij 

deze definiëring, werd logischerwijs doorgegeven in het bepalen van 
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interdisciplinariteit. We hebben gezien dat Peter Weingart interdisciplinariteit opvat 

als een proces en dat hij van mening is dat de kwestie van interdisciplinariteit beter 

verschoven wordt naar de problemen rond haar organisatie. Dit is wat we in het 

volgende punt besproken hebben (II.B.4). We keken eerst naar de organisatie van 

interdisciplinaire instellingen en daarna naar de organisatie van interdisciplinair 

onderzoek zelf. We zagen dat bij dit laatste geen pogingen werden gedaan tot 

evaluatie, bevestiging en controle van de graad van interdisciplinariteit.  Dit omdat 

men inzag dat interdisciplinariteit ten eerste steeds samengaat met een hoge graad 

van specialisatie en ten tweede gebrek heeft aan eenduidige definiëringen. We 

hebben hier ook verwezen naar de kritiek die Weingart geeft op Gibbons en op wat 

er dan nog overschiet bij het onderzoeken van interdisciplinariteit, die steeds het 

resultaat is van een opportunisme bij wetenschappers als bij bepaalde gebruikers 

van kennis. Via het politieke gebruik van interdisciplinariteit kwamen we dan bij het 

belang van de verspreiding van wetenschappelijke resultaten (II.B.5), die door 

interdisciplinariteit kan bevorderd worden. We hebben gezien dat Apostel twee 

redenen ziet waarom een diepe verspreiding te bevorderen is en verder dat hij de 

media ziet als weerstand tegen zijn pleidooi.  

Ten slotte eindigden we (II.C) met een bespreking van de stelling dat 

interdisciplinariteit het alternatief is ter oplossing van de problematiek in de 

kennisaccumulatie. Joseph Kockelmans geeft vier visies die men in de literatuur 

aantreft rond een specifieke vorm van interdisciplinariteit, nl. transdisciplinariteit. 

Deze hadden steeds als doel een alles overkoepelend kader aan te brengen. Dit 

overkoepelend kader is immers verloren gegaan en Kockelmans stelt dat de 

traditionele vormen van humanisme zoals moraal en godsdienst ons niet kunnen 

redden van nihilisme en totale vervreemding. Wat ons kan redden moet men in de 

wetenschappen zelf construeren, nl. transdisciplinariteit. De humanistische aspiratie 

een “synthese van de wetenschappen” te bereiken, is echter volgens Ronald 

Commers een thema uit een dominante traditie van humanisme, die een andere 

traditie in de schaduw plaatst. Dit afwijzen van de idee van een “eenheid van de 

wetenschappen” vindt men ook bij Weingart. 
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Laten we er nu twee heel boeiende cultuurfilosofen bijhalen en kijken wat hun 

bijdrage kan zijn tot de problematiek en haar oplossing, alsook tot het verband met 

het verlichtingshumanisme. De eerste, José Ortega Y Gasset, situeert zich nog voor 

de disciplinair beweging rond interdisciplinariteit, vanaf de jaren ’70, de tweede, 

Peter Sloterdijk, is een hedendaags denker. 
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III. José Ortega Y Gasset, conservatieve cultuurkritiek uit het 

interbellum 

 

José Ortega Y Gasset (1883-1955) kunnen we beschouwen als filosoof, maar ook als 

journalist en zelfs, zij het maar voor even, als parlementariër. Vandaar zijn bittere, 

wereldse manier van schrijven. (Mulhern, 2000) Zoals we zullen zien is hij een goed 

voorbeeld van de thema’s die we in het eerste deel van het eerste luik hebben 

besproken.  

De wetenschap, met haar voortschrijdende specialisatie, maakt volgens Ortega 

de wetenschapper tot een barbaar (III.A.1), een massamens.  De “opstand van deze 

massa” is wat Ortega beschrijft als de crisis (III.A.2) die Europa meemaakt. De twee 

beginselen als grondslag van de 19de eeuw, nl. liberale democratie en techniek, 

hadden zowel gunstige als ongunstige ontwikkelingen als gevolg. Enerzijds is er de 

stijging van het algemeen levenspeil, de expansie van het aantal 

levensmogelijkheden en de erkenning dat men in een tijdperk leeft dat niet volmaakt 

is. Anderzijds is er het ontstaan van een nieuw soort mens, nl. de massamens. 

Ortega geeft hieraan verscheidene karakteristieken, nl. de sterke neiging tot het 

bevredigen van verlangens, de ondankbaarheid t.o.v. het menselijke werk dat nodig 

was om de bereikte welvaart te bekomen, de geslotenheid en “onleerzaamheid”, 

waardoor men zich als soeverein van zichzelf ziet, en de onwil om aan een 

beschaving belang te hechten. Hierna wordt de rol van de universiteit besproken 

(III.A.3). Ortega geeft kritiek op de groeiende klemtoon die op de onderzoekstraditie 

in de verschillende hervormingen ligt, en pleit voor een heropleving van de 

algemene vorming. Het zegevieren van de onderzoekstraditie wijt hij aan de gang 

van zaken tijdens de 19de eeuw, tijdens de welke de geestdrift om iets te bekomen 

volgens Ortega steeds sterk werd overdreven en gemythologiseerd. De hervorming 

die Ortega voorstelt, ziet als belangrijkste functies de “faculteit van cultuur” en de 

opleiding tot bepaalde beroepen. Behalve deze, moet de universiteit bovendien nog 

wetenschap zijn. Wat betreft het verlichtingsproject (III.A.4), zullen we zien dat 

Ortega dit als mislukt zou kunnen beschouwen, aangezien het de massamens is die 

het mede tot stand heeft gebracht. Het deels bereiken van het project maakt het 
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mogelijk dat een massamens zich opwerpt en daarmee het project ten gronde richt. 

Het verlichtingsproject vernietigt hier dus in zekere zin zichzelf. Dat dit stadium van 

massamens een overgangsperiode is naar een meer verlicht evenwichtsniveau 

ontkent Ortega niet, maar hij stelt wel dat de ongunstige factoren de gunstige 

overstijgen en dat de toekomst er niet echt rooskleurig uitziet.     

Vervolgens bekijken we Ortega’s benadering van interdisciplinariteit. We 

kunnen Ortega namelijk beschouwen als één van de voorlopers van de 

interdisciplinaire beweging. Eerst  zullen we het hebben over de tendens tot 

unificatie in “de Taak van de Universiteit” (1930) (II.B.1). De “holistische” 

onderwijzers, die aan de “faculteit van cultuur” de studenten van “algemene 

cultuur” dienen te voorzien, geven blijk van Ortega’s sterk utopische visie omtrent 

de unificatie van de wetenschappen. Praktisch gezien is de hervorming van de 

universiteit die Ortega voorstelt onmogelijk, waardoor Ortega gedwongen wordt 

andere technieken op te zoeken. Zijn eerste poging hiertoe, met de “Mission of the 

Librarian”, blijkt echter nog meer onrealistisch en utopisch. In zijn “Institute of 

Humanities” (II.B.2) gaat hij de oplossing zoeken, niet meer bij een individu, maar 

bij een groep samenwerkende specialisten.  De unificatie die hij hier als doel heeft, is 

meer bescheiden. Het gaat om een “eenheid in de diversiteit”. We zien hoe hij 

“Humanities” op een nieuwe wijze invult, hoe hij het instituut organiseert en welke 

interdisciplinaire technieken hij gebruikt. Zijn levenssysteem dat uit drie dimensies 

bestaat - filosofie, geschiedenis en sociologie - keert hierbij vaak terug. Het belang 

van verspreiding van de wetenschappelijke resultaten (II.B.3) komt hierbij ook ter 

sprake. Hieromtrent staan we even stil bij zijn “theorie van het spreken” en hebben 

we het over de journalistiek die het actuele reduceert tot het monumentale en 

lawaaierige. Ortega’s invloed (II.B.4) reikt verder dan men meestal verwacht. Zijn 

hervormingsplannen van de universiteit zijn verschillende keren in de realiteit 

uitgetest en zijn ijver omtrent het oprichten van instituten kent ook zijn navolging. 

Wat betreft interdisciplinariteit, is hij verrassend meer hedendaags dan men soms 

denkt. 

Als laatste punt kijken we naar Ortega’s humanisme. De oude traditionele 

vormen van humanisme kunnen de massamens niet meer helpen. Ortega ziet echter 
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de mogelijkheid om met zijn nieuwe “Humanities” d.m.v. interdisciplinaire 

technieken het project van de Verlichting verder te zetten.   



 

  50   

A.  De problematiek van de kennisaccumulatie bij Ortega Y Gasset 

 

1. Over de barbaarsheid van het specialisme 

 

In zijn hoofdwerk “The Revolt of The Masses”76 (1930) wijdt Ortega een heel 

hoofdstuk aan het thema van de specialisatie. Hij stelt dat de maatschappelijke 

macht in het interbellum, de periode waarin Ortega schreef, in de handen ligt van de 

“man van de wetenschap”. De ontwikkelingen in de beschaving van 19de eeuw 

hebben volgens Ortega drie beginselen als grondslag: de vrijzinnige democratie, de 

wetenschappelijke proefnemingen en de industrialisatie. Deze laatste twee kan men 

samennemen onder de naam “techniek”. De vertegenwoordigers hiervan, de 

technici, vormen de superieure groep binnen de bourgeoisie, met als hoogste en 

machtigste vertegenwoordiger de man van de wetenschappen. Dat de macht in de 

handen van deze man ligt, ziet Ortega niet als iets positiefs. Het is namelijk zo dat de 

wetenschap hem tot primitief mens vormt, zelfs tot een barbaar. Ortega meent dat 

de ontwikkeling van de wetenschappen iets totaal verschillends is dan het ontstaan 

ervan. De fysica eiste bij haar ontstaan (Galilei, Newton) immers een voortdurende 

unificerende arbeid, terwijl haar verdere ontwikkeling afhing van het 

tegenovergestelde, nl. specialisatie. Dit werd volgens de Spaanse cultuurfilosoof niet 

volbracht door de wetenschap (de wetenschap specialiseert niet) maar door de man 

van de wetenschappen. Het intellectueel domein werd steeds ingeperkt en meer en 

meer in hokjes ingedeeld met verlies van de voeling met de andere delen van de 

wetenschap77. Het gevolg is dat de wetenschapper slechts één bepaalde discipline 

kent, en van deze discipline slechts het kleinste gedeelte waarin hij onderzoek voert. 

Op die manier ontdekt hij enerzijds nieuwe feiten en lukt het hem vooruitgang te 

brengen in zijn wetenschap, en anderzijds verbreedt hij, terwijl hij er zelf buiten 

                                                 
76 Dit werk maakt hem internationaal bekend. Het is de Engelse vertaling van “La rebelión de las 
masas”, in het Nederlands “De Opstand der Horden”.  
77 Hierdoor verliest men volgens Ortega ook enige band met de integrale verklaring van het heelal, 
welke laatste toch uitsluitend de namen wetenschap, cultuur en Europese beschaving waardig is te 
dragen. (Ortega y Gasset and Brouwer, 1958)  



 

  51   

staat, het encyclopedische denken. De wetenschapper die deze unificatie van 

wetenschappen tracht te bekomen hoont hij immers weg als dilettant. Verder is het 

belangrijk in te zien dat men geen hoogbegaafde intellectueel moet zijn om 

wetenschappelijk werk te verrichten. Men hoeft geen sterk synthese-brengend 

vermogen te hebben, dit omwille van de klemtoon op specialisatie en segmentering 

van de wetenschappen die mogelijk is geworden door de mechanische vaste en 

exacte methode waarmee men te werk gaat. Het resultaat is een “onwetende-

geleerde78” met als belangrijkste karaktertrek het “niet luisteren”. Hij is heel 

zelfzeker en trekt het innerlijke gevoel van de beheersing van zijn domein door naar 

alles daarbuiten, waardoor hij zich ook niet zal onderwerpen aan hogere instanties. 

Ortega ziet hun innerlijke onbeschaafdheid als de eerste oorzaak van de 

demoralisatie van Europa en stelt dat dit het duidelijkste voorbeeld is van hoe de 

19de eeuw de nieuwe uitwas van primitivisme en barbaarsheid heeft voortgebracht. 

De vooruitgang die in de wetenschap wordt geboekt door de specialisatie is 

trouwens niet eens gegarandeerd aangezien de wetenschap naar de mening van 

Ortega na bepaalde tijd steeds een krachtige poging tot unificatie nodig heeft voor 

de organische regeling van haar eigen groei. Deze unificatie wordt echter met de 

ophoping van de kennis steeds moeilijker en de specialist zal weldra uit eigen kracht 

niet verder kunnen gaan, tenzij, zoals Ortega schrijft, een betere generatie hem een 

nieuw, hecht steunvlak79 geeft. Dit zit er naar zijn mening echter niet direct in, 

aangezien de specialist ook onkundig is met betrekking tot de historische 

voorwaarden voor de continuïteit van de wetenschap, wat betekent het doorgeven 

van de onderzoekstradities aan een nieuwe generatie. Ortega schrijft dat de daling in 

wetenschappelijke roeping in dit verband een zorgwekkend verschijnsel is. (Ortega 

y Gasset and Brouwer, 1958) 

De specialist is voor Ortega het prototype van wat hij “de massamens” noemt. 

Deze wetenschapper vormt het toonbeeld van de tegenwoordige heerschappij van 

de massa’s. Laten we het nu hebben over de “opstand van deze massa’s”.  

 

                                                 
78 Hij is geen geleerde aangezien hij onkundig is van alles wat niet in zijn domein ligt, en hij is ook 
geen onwetende want hij kent zijn brokstukje van het heelal. (Ortega y Gasset and Brouwer, 1958) 
79 Zou dit interdisciplinariteit kunnen zijn? Zie infra deel III.B.  
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2. “The Revolt of The Masses” als crisis 

 

Ortega stelt dat op het moment van zijn schrijven Europa een ernstige crisis 

ondergaat en dat deze crisis de “de opstand der horden” genaamd is. Deze opstand 

dient men niet in staatkundige betekenis op te vatten, want ze omvat namelijk alle 

gemeenschappelijke gebruiken80. Het gaat om het in opstand komen tegen zichzelf, 

een niet aanvaarden van de levensbestemming. De reden waarom de massa in 

opstand komt, is dat ze voor zichzelf wil handelen, terwijl de massa er volgens 

Ortega is om bestuurd, beïnvloed, vertegenwoordigd en georganiseerd te worden. 

Ze moet haar bestaan in handen geven van uitstekende minderheden. Ortega is van 

mening dat de maatschappij81 altijd aristocratisch82 is, of ze wil of niet. Als ze het 

aristocratische karakter verliest, houdt ze volgens Ortega op een maatschappij te 

zijn. (Ortega y Gasset and Brouwer, 1958) 

De toestand die Ortega analyseert, is volgens hem in wezen dubbelzinnig. Ze 

heeft namelijk een gunstige en een ongunstige (meer bepaald gevaarlijke) kant. De 

gunstige kant blijkt uit de voordelen die men heeft van een aantal ontwikkelingen 

uit de 19de eeuw. De beginselen van de liberale democratie en van de techniek 

zorgden bijvoorbeeld voor een verhoging van het algemeen levenspeil. Het 

droombeeld van de 19de eeuw van mensen- en burgerrechten die voor iedereen de 

enige en waarachtige waren, wordt in de eeuw daarop werkelijkheid. Deze rechten 

hadden tot doel de mensen van hun eeuwigdurende slavernij te bevrijden en hen in 

een bewustzijn van meesterschap en waardigheid te planten. Men wilde dat de 

gewone man heer en meester zou worden van zichzelf, dat hij alle knechtschap 

                                                 
80 In het voorbericht van de elfde druk van “The Revolt of The Masses” stelt Ortega dat een goed deel 
van de tegenwoordige ontsteltenis voortkomt uit de tegenstrijdigheid van de volmaakte denkbeelden 
over de natuurkundige verschijnselen en de ergerlijke achterstand van de wetenschappen der 
zedelijke verschijnselen. (Ortega y Gasset and Brouwer, 1958) Dit doet denken aan Snow die het 
enkele jaren later over de twee culturen heeft.  
81 Samenleving en maatschappij zijn termen die volgens Ortega een gelijke strekking hebben. Een 
maatschappij ontstaat vanzelf door het simpele feit van samenleving. Het is niet zo dat een 
maatschappij ontstaat uit de constitutie van rechten uit gemeenschappelijk besluit. De maatschappij 
als een op een contract gegrondveste vereniging is volgens Ortega dwaas, de werkelijkheid “recht” is 
immers de spontane secretie van de maatschappij. (Ortega y Gasset and Brouwer, 1958) 
82 Dit heeft volgens Ortega niets gemeen met die beperkte groep, die voor zich uitsluitend de naam 
“society” opeist en wier leden alleen maar leven van elkaar al dan niet uit te nodigen. (Ortega y Gasset 
and Brouwer, 1958) 
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verwerpt en zijn vrije tijd zo aangenaam mogelijk zou gebruiken door alle 

genietingen op te eisen. We staan voor het feit dat het leven van de gemiddelde 

mens gevormd wordt door verrichtingen en gedragingen die vroeger slechts eigen 

waren aan de minderheden aan de top van de maatschappij. Het menselijke bestaan 

is dus in zijn geheel omhoog gegaan. De mens heeft meer mogelijkheden gekregen. 

Ortega spreekt van een uitbreiding83 van de wereld die het geheel van onze 

levensmogelijkheden vormt. Er ontstaat een wasdom van de verstandelijke 

vermogens van de mens, waardoor we op intellectueel vlak meer mogelijkheid tot 

levens- en wereldbeschouwingen hebben. We beschikken over meer gegevens, 

afgeleid uit een groter geheel van onderscheiden wetenschappen, waardoor 

meerdere standpunten mogelijk zijn. Er zijn ook meer mogelijkheden wat betreft 

beroepen of ambachten die men kan uitoefenen. Samengevat schrijft Ortega dat we 

ervan overtuigd zijn dat het menselijk organisme nu grotere bekwaamheden en 

geschiktheden bezit dan ooit tevoren. Niettegenstaande dit feit beschouwt de 

massamens84 zijn tijd echter niet als volmaakt. Dit heeft men geleerd uit het 

overdreven volmaakt geachte karakter van de 19de eeuw. Ortega stelt dat de 

waarachtige volheid des levens niet ligt in de zelfvoldaanheid. Met Cervantes stelt 

hij dat “de weg” altijd beter is dan “de herberg”. De massamens voelt dat er geen 

definitieve, voorgoed gekristalliseerde perioden zijn. Hij is zich bewust van de 

dwalingen van de 19de eeuw die zichzelf als volmaakt beschouwde en heeft een 

heerlijk gevoel bij de ontvluchting van die beperkte ruimte. Elke voorbijgaande 

periode ziet hij als een afgesloten ruimte waarin zuurstoftekort heerste. Hij 

beschouwt zijn tijd dus niet als een volmaakte tijd, maar wel als een verheven 

periode, boven alle verleden tijdvakken. Hier zien we reeds de ongunstige kant naar 

voor komen, nl. het fenomeen dat de massamens aan het verleden geen belang 

                                                 
83 Dit is geen uitbreiding in omtrek, maar wel een toename in inhoud. De uitbreiding van de ruimte en 
tijd staat in verband met een cultus van snelheid. Door snelheid heffen we volgens Ortega met de 
snelheid de ruimte op en leggen we de tijd aan boeien. Hierbij maken we ze beide levend, brengen ze 
dichter bij elkaar tot een levenseenheid. We kunnen nu op meer plaatsen zijn dan vroeger en met 
minder levenstijd meer kosmische tijd benutten. We hebben meer mogelijkheden. (Ortega y Gasset 
and Brouwer, 1958)  
84 Deze massamens komt niet enkel voor in een bepaalde klasse. De verdeling van de samenleving in 
massa’s en uitmuntende minderheden hoeft niet samen te vallen met het onderscheid in hogere of 
lagere klassen. Strikt genomen is er volgens Ortega in iedere maatschappelijke stand een werkelijke 
horde en een waarachtige minderheid. (Ortega y Gasset and Brouwer, 1958) 
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hecht. Ortega spreekt van een tweeslachtigheid van de tijdsgeest, nl. het gevoel van 

overmacht dat gepaard gaat met een sterke onzekerheid. De massamens heeft geen 

idealen die hem in zijn overvloed richting geven. De huidige wereld met meer 

technische middelen gaat volgens Ortega stuurloos stroomafwaarts. (Ortega y 

Gasset and Brouwer, 1958) 

Hoewel de twee beginselen85 uit de 19de eeuw, nl. liberale democratie en 

techniek86, in een eeuw tijd voor een verdrievoudiging van de bevolking in Europa87 

zorgde, zijn deze ook de oorzaak van enkele wezenlijke ondeugden. Ze riepen 

namelijk een nieuw soort mens in het leven, genaamd de “massamens”. Deze 

massamens brengt de beginselen waaraan hij zijn ontstaan te danken heeft 

onmiddellijk in gevaar. Opdat de hedendaagse overvloed van mogelijkheden niet 

zal omslaan in een nijpend tekort, moeten we volgens Ortega de hordemens door en 

door leren kennen. Ortega geeft enkele wezenskenmerken van dit soort mens. Een 

eerste kenmerk is de vrije ontplooiing van zijn begeerten en driften. De wereld 

waarin de massamens zich bevindt, dwingt hem tot geen enkele beperking maar 

stimuleert net zijn verlangens, die in beginsel tot in het oneindige kunnen toenemen. 

Dit kunnen we verbinden aan een tweede kenmerk, namelijk het feit dat hij 

tegenover al hetgeen zijn bestaan heeft vergemakkelijkt een ingeboren 

ondankbaarheid heeft. Men ziet de mogelijkheden en het niet hebben van 

beperkingen als een schepping van de natuur en niet als mensenwerk. De enige taak 

die de massamens zich toeschrijft, is het eisen van het stoffelijk welzijn, alsof wat 

hun gegeven wordt hun geboorterecht was. Hij beroept zich hiervoor op geen 

andere macht dan op zichzelf, die hij als soeverein ziet over zijn eigen leven. Dit in 

tegenstelling tot de selecte edele mens die een innerlijke drang heeft zich te binden 

aan een buiten hem liggend en boven hem verheven norm. Ortega ziet “adeldom”  

als een leven van aangehouden spanning om te geraken tot wat men zich als eis of 

                                                 
85 Ortega stelt dat geen van de beginselen een uitvinding is van de 19de eeuw, maar eerder voortkomt 
uit vorige eeuwen. De 19de eeuw vindt haar glorie in de toepassing van deze beginselen.  
86 We hebben gezien dat het de techniek is, tezamen met de liberale democratie, die de massamens 
naar kwantitatieve en kwalitatieve betekenis heeft voortgebracht.  
87 Ortega stelt dat de bevolking steeg van 180 naar 460 miljoen mensen. Dit tussen 1800 en 1914. 
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plicht heeft gesteld. De massamens heeft een spanningsloos88 leven dat tot 

voortdurende immanentie is gedoemd, zolang het niet door een externe kracht 

wordt gedwongen om uit zichzelf te treden. Dit volstrekt in zichzelf gesloten zijn, is 

het derde kenmerk. Het zorgt ervoor dat men niet in staat is zorg te hebben voor 

iemand. Men beschouwt zichzelf als een volkomen volmaakt wezen en maakt geen 

vergelijking met anderen. Men kan het ook “onleerzaamheid” noemen, aangezien de 

massamens totaal geen aandacht heeft voor een zaak of feiten die buiten hem liggen. 

Hij is onleerzaam in moreel en in intellectueel opzicht. De massamens is in 

intellectueel opzicht echter zeker niet dom, hij heeft wel degelijk ideeën, alleen 

missen deze volgens Ortega een graad van waarachtigheid en bezit van cultuur. 

Ortega is van mening dat het geen zin heeft om van ideeën en meningen te spreken 

als men niet eerst een beginsel aanvaardt volgens hetwelke zij geregeld worden, een 

geheel van normen waarop men zich bij de discussie kan beroepen. Er kan geen 

sprake zijn van cultuur als er geen normen zijn. De afwezigheid van normen is een 

kenmerk van barbaarsheid. Het nieuwe in Europa is het “opheffen van discussies” 

en men heeft een afkeer van iedere vorm van samenleving die berust op de 

erkenning van objectieve richtsnoeren, van de gewone gedachtewisseling af tot het 

parlement, de wetenschap inbegrepen. Dit wil zeggen dat men afziet van culturele 

samenleving, welke aan normen gebonden is, en dat men vervalt in een barbaarse 

maatschappij. De enige norm is de daad en het geweld die de andere richtsnoeren 

nietig verklaren. Het vierde kenmerk is aldus dat de nieuwe soort mens aan geen 

enkele beschaving belang hecht. Dit wordt ondersteund door het feit dat men 

volgende generaties moeilijk kan aantrekken om zich in te werken in de wetenschap, 

de politiek, de kunst, moraal, godsdienst of andere uitingen van het dagelijkse leven. 

De overdracht van cultuur89 tussen generaties kan, omwille van de primitieve mens 

die de massamens is, niet meer op normale wijze gebeuren. De techniek, die naar 

wezen volgens Ortega een wetenschap is, kan geen belang inboezemen als de 

mensen niet in vervoering blijven voor de algemene beginselen der cultuur. Een 

beschaving houdt immers zichzelf niet in stand. Ze is, in tegenstelling tot de 

                                                 
88 Daarom noemt Ortega deze vorm van menszijn “massa”, omwille van het gemis aan persoonlijke 
spanning. 
89 Dit is een belangrijk punt bij Apostel, zie supra II.A.2.  
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gedachte van de massamens dat ze spontaan en oorspronkelijk is als de natuur, 

volgens Ortega een gewrocht der mensen en behoeft de hand van een maker of 

kunstenaar. De reden waarom de massamens geen belang hecht aan de 

fundamentele waarden van een beschaving, is omdat deze steeds moeilijker te 

overzien is. Met het ingewikkelder worden van de problemen, worden de middelen 

om ze op te lossen steeds volmaakter. Het is echter nodig dat ieder geslacht zich 

deze verbeterde middelen eigen maakt. Eén van deze middelen is de geschiedenis90. 

Ze maakt ons bewust van de naïeve dwalingen waarin men vroeger is vervallen en 

zorgt ervoor dat we bepaalde zaken niet opnieuw doen en meemaken. De 

ontwikkelde mensen van tegenwoordig lijden aan een ongelofelijke onwetendheid 

met betrekking tot de geschiedenis. Men is de herinnering aan het verleden verloren. 

Nochtans keert dit verleden volgens Ortega onverbiddelijk terug en zijn we 

bijgevolg verplicht er rekening mee te houden. Men moet leven op de “hoogte van 

de tijd” met een overgevoelig bewustzijn van de historische conjunctuur. Europa 

moet volgens Ortega de wezenlijke kern van het liberalisme behouden om het te 

overwinnen. We hebben de hele geschiedenis nodig om aan haar greep te ontkomen. 

(Ortega y Gasset and Brouwer, 1958) 

 

3. Kritiek en missie van de universiteit 

 

De universiteit speelt een belangrijke rol in de crisis van de moderne cultuur. Sinds 

de wetenschap een overheersende positie is gaan innemen in het hoger onderwijs, 

heeft de universiteit aan haar oorspronkelijk ideaal van een universele culturele 

vorming verzaakt. Ortega stelt in “De taak van de universiteit”91 (1930) dat alle 

vroegere hervormingen die de revue passeerden wijzen op het voornemen om aan 

de universiteit het onderzoek en de opleiding tot onderzoekers uit te breiden, om het 

                                                 
90 Het belangrijkste bij de mens is de herinnering aan de dwalingen welke ons in staat stelt dezelfde 
dwalingen niet telkens opnieuw te begaan. De mens hoeft niet steeds opnieuw te beginnen mens te 
zijn zoals een tijger elke dag steeds opnieuw moet beginnen tijger te zijn. (Ortega y Gasset and 
Brouwer, 1958) 
91 In dit werk behandelt hij veel van de problemen die C.P. Snow in “two cultures” ter sprake brengt. 
Het werk had in Europa en Amerika belangrijke invloed zowel op het moment van publicatie als later. 
(Graham, 2001: 391)  
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hele instituut in deze richting te oriënteren. Het hoger onderwijs is volgens Ortega 

echter meer dan beroepsopleiding en onderzoek, het heeft namelijk ook een taak in 

meer algemene vorming. Het dient ervoor te zorgen dat de student een “algemene 

cultuur92” opdoet, dit opdat hij zou leven naar het niveau van de ideeën van zijn tijd. 

Cultuur is immers het vitale samenspel van ideeën in een gegeven tijdperk. (Ortega 

y Gasset et al., 1959: 30) Het kenmerk van de huidige cultuur is dat een groot deel 

van de inhoud uit de wetenschap komt en dat in de universiteit onderwijs of 

overdracht van cultuur bijna geheel is uitgeschakeld. Het gevolg is dat er een 

nieuwe barbaar ontstaat die achter is op zijn tijd. Daarenboven is hij archaïsch en 

primitief t.o.v. de vreselijke actualiteit en ogenblikkelijkheid van zijn problemen. 

Deze nieuwe barbaar is de beroepsmens. Hij is een product van de pretentieuze 

universiteiten van de 19de eeuw. (Ortega y Gasset et al., 1959)  

In die eeuw kwam de onderzoekstraditie sterk op de voorgrond93 en kende de 

wetenschap een sterke bloei. We kunnen stellen dat ongeveer op hetzelfde tijdstip en 

aan hetzelfde tempo als de opkomst van de wetenschappen ook de massamens zich 

manifesteerde. In de grote scholen van de 19de eeuw werden de grote massa’s slechts 

de technische bekwaamheden aangeleerd en werden deze dus niet opgevoed. Ze 

verkregen wel de middelen om krachtig en in hoge graad te leven, maar het gevoel 

der verheven historische plichten maakte men hierdoor bij hen niet ontvankelijk. 

(Ortega y Gasset and Brouwer, 1958) Het is dus niet omdat men grote goede scholen 

ter beschikking heeft, dat hieruit een groot volk ontwikkeld wordt94. Deze stelling is 

volgens Ortega een overblijfsel van de “idealistische kwezelarij” die in die 19de eeuw 

zegevierde. Op dat moment kon volgens Ortega enkel en alleen door te overdrijven 

en te mythologiseren een zaak geestdriftig gemaakt worden. (Ortega y Gasset et al., 

1959) 

Naar de mening van Ortega wordt het voor iedere nieuwe generatie steeds 

moeilijker en meer onmogelijk de overdaad aan culturele en technische schatten in 
                                                 
92 Hiermee bedoelt Ortega het geheel aan ideeën omtrent de wereld en mensheid waarover de mens 
beschikt. Het is het repertoire van overtuigingen dat de existentie moet leiden. (Ortega y Gasset et al., 
1959) Dit doet denken aan de middeleeuwse universiteiten, zie supra II.A.4.  
93 We kunnen hier verwijzen naar het model van von Humboldt, zie supra II.A.III. 
94 Het is niet omdat men een sterke pedagogische sfeer kunstmatig binnen de muren van een school 
aanbrengt, dat deze direct een goede school zal zijn. Een school wordt nog meer bepaald door de 
openbare sfeer waarin ze in haar het geheel gedijt. (Ortega y Gasset et al., 1959: 21) 
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zich op te nemen. Als men wil dat dit niet in een ramp voor de mensheid omslaat, 

zal men de onderwijsoriëntatie moeten herstellen en uitgaan van een economisch 

principe, nl. dat men de student niet alles kan leren wat men hem zou moeten 

onderwijzen. Men moet aldus spaarzaam omgaan met leerstof en een minimum aan 

vakken via dubbele selectie bepalen. Ten eerste moet de gemiddelde goede student 

de vakken met gemak en ten volle kunnen leren en ten tweede moeten deze vakken 

strikt noodzakelijk zijn voor het leven van deze student. Het streven om aan de 

universiteit het onderzoek tot suprematie te maken, heeft nefaste gevolgen gehad.  

Het zorgde enerzijds voor de uitschakeling van de cultuur en anderzijds werd het de 

aanleiding dat men zich niet meer intensief met het opleiden van beroepsmensen 

moest bezighouden. Maar ook de wetenschappen zelf hebben hieronder te lijden 

gehad. Wetenschap is voor Ortega één van de hoogste zaken maar tegelijkertijd is ze 

heel teer, aangezien ze een bijzondere roeping inhoudt. Door de klemtoon te leggen 

op onderzoek zijn er heel wat onderzoekers die deze roeping niet bezitten. Ze 

hadden misschien eerder een roeping voor een bepaald beroep en dan laat men deze 

volgens Ortega beter niet flirten met de wetenschap. De wetenschap is volgens 

Ortega niet één van de primaire functies van de universiteit, maar is wat de 

universiteit bovendien95 moet zijn. De wetenschap voedt de primaire functies, nl. 

onderwijs in de grote culturele wetenschappen96 en opleiding tot een bepaald 

beroep. Toch kunnen deze laatste twee niet zonder de wetenschap en gebruiken ze 

er datgene van, wat voor de existentie van de mens vitaal noodzakelijk is. De kern 

van de universiteit is voor Ortega de “faculteit van de cultuur”, waarbij elk vak twee 

namen draagt, nl. enerzijds een cultureel vitaal vak dat anderzijds gedragen wordt 

door een wetenschap. De fysica van de cultuur is dan bijvoorbeeld de strikt 

ideologische synthese van de vorm en het functioneren van de stoffelijke kosmos. 

Men heeft hiervoor geen kennis nodig van de hogere wiskunde die enkel 

                                                 
95 Dit is bovendien niet willekeurig. De universiteit moet Volgens Ortega meer dan een universiteit 
een wetenschap zijn. De absolute vooronderstelling voor het bestaan van de universiteit is dat ze een 
atmosfeer bezit, geladen met geestdrift en inspanning voor de wetenschap. Wetenschap is de ziel van 
de universiteit, het beginsel van waaruit ze haar leven trekt. (Ortega y Gasset et al., 1959: 75) 
96 Deze vakken houden in: het natuurkundige wereldbeeld (naar de fysica), de fundamentele thema’s 
van het organische leven (naar de biologie),  het historische proces van de mensheid (naar de 
geschiedenis), de structuur en het functioneren van het maatschappelijk leven (naar de sociologie) en 
het plan van het heelal (naar de filosofie) (Ortega y Gasset et al., 1959: 49) 
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noodzakelijk is als men aan fysica (als onderzoek) wil doen, niet als men deze slechts 

wil begrijpen. (Ortega y Gasset et al., 1959) 

 

4. De triomf der horden als gevolg van het verlichtingsproject 

 

Cultuur is volgens Ortega de onvervangbare behoefte van alle leven. Leven zonder 

cultuur is gebrekkig, mislukt en onecht. We kunnen stellen dat het een onmondige 

mens voortbrengt die niet op niveau van zijn tijd leeft. Tijdens het interbellum 

hebben we volgens Ortega een tijdperk van verschrikkelijke oncultuur. We kunnen 

dus stellen dat Ortega het verlichtingsproject bijgevolg als mislukt zou beschouwen. 

De universiteit heeft hierbij een historisch belang om terug haar centrale taak op zich 

te nemen, nl. de mens te verlichten en hem helder en precies de huidige wereld te 

onthullen. Ortega zal dan van mening zijn dat dit het best zal gebeuren via een 

“faculteit van de cultuur”, als de kern van de universiteit. (Ortega y Gasset et al., 

1959) Het gedurende twee eeuwen opvoeden van de menigten naar de beginselen 

van de leer van de vooruitgang hebben het verlichtingsproject doen ontsporen, 

aangezien dit -hoewel er ook gunstige effecten waren zoals een toename van het 

algemene levenspeil97- de triomf der horden als gevolg had. Het verlichtingsproject 

is bijgevolg via de massamens haar eigen oorzaak tot ontsporing. Toch zullen 

sommigen stellen dat de opstand der massa’s een overgang kan zijn tot een nieuwe 

en onvergelijkbare organisatie der mensheid. Men beschouwt de  massa’s dan als 

voorboden van toekomstige volmaaktheden en alle elementen van de liberale 

democratie vragen dan om een periode van woeste uitbarsting om de overbodigheid 

van sommige van deze elementen weg te vagen. De toekomst is dan de leidraad 

waaraan we onze gedragslijn t.o.v. het verleden dienen te ontlenen. 

Ortega ontkent dit niet, maar stelt dat alles mogelijk is in de geschiedenis, 

zowel de zegevierende en onbeperkte vooruitgang als de periodieke inzinking. Als 

we pleiten voor de zegevierende, dienen we ook zeker op te passen dat we niet 

hervallen in de fouten van de leiders van de 19de eeuw. Deze hadden immers een 

                                                 
97 Zie supra, III.A.2. 
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gebrekkig bewustzijn van verantwoordelijkheid en bleven niet waakzaam op hun 

post. Een andere mening die men volgens Ortega soms hoort, is dat het een enorme 

vooruitgang is dat de massa’s bevrijd zijn van hun dwang tot luisteren en ze nu 

gepromoveerd zijn tot oordelen en beslissen. De massa is niet dom, maar heeft 

ideeën. Ortega daarentegen stelt dat dit geen vooruitgang is. De ideeën van de 

massa’s zijn immers geen waarachtige ideeën en geen dragers van cultuur. Daarvoor 

moet men eerst de beginselen en normen aanvaarden waarnaar ideeën geregeld 

worden, maar dat is precies waar de massamens lak aan heeft98.  

Ortega besluit dat, als men de rekening opmaakt, het niet aan twijfel 

onderhevig is dat de ongunstige factoren van het openbare leven de gunstige verre 

overtreffen. Zeker als men denkt aan wat de factoren voor de naaste toekomst 

beloven. Het ziet er naar uit dat in de ogen van het nieuw soort mens geen enkele 

denkbare beschaving belang heeft. (Ortega y Gasset and Brouwer, 1958) 

Men kan de vraag stellen of Ortega dan een oplossing voorziet? Wat betreft 

de specialist, die men als prototype kan beschouwen van de massamens, deelt 

Ortega mee dat de wetenschap van tijd tot tijd een krachtige poging tot unificatie 

nodig heeft voor de organische regeling van haar eigen groei. Vanwege de 

diepgaande specialisatie wordt dit met de dag moeilijker. Ortega stelt dat de 

specialist, die gedurende een eeuw de vooruitgang van de proefondervindelijke 

wetenschap heeft mogelijk gemaakt, weldra uit eigen kracht niet verder zal kunnen 

gaan, tenzij een betere generatie hem een nieuw, hecht steunvlak geeft. (Ortega y 

Gasset and Brouwer, 1958) Elders stelt Ortega dat het een zeer dringende en 

onvermijdelijke aangelegenheid voor de mensheid is geworden een techniek uit te 

vinden die goede raad weet met de ophoping van het weten, waarover ze heden ten 

dage beschikt. Hij verwijst ook naar een compenserende regeling waarnaar de 

beweging, die het wetenschappelijk onderzoek ertoe drijft zich eindeloos te splitsen, 

vraagt. Of de invulling van deze compenserende regeling voor Ortega 

                                                 
98 Ortega geeft twee voorbeelden die de situatie wat verduidelijken. In de gedaanten van syndicalisme 
en fascisme komt volgens hem voor het eerst in Europa een soort mens naar voren, die geen redenen 
wenst op te geven en er zich evenmin om bekommert of hij gelijk heeft, maar die zich heel eenvoudig 
vastbesloten toont zijn meningen aan allen op te leggen. (Ortega y Gasset and Brouwer, 1958) 
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“interdisciplinariteit” kan zijn, zien we in het volgende deel. (Ortega y Gasset et al., 

1959) 
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B. Ortega Y Gasset als voorloper van de interdisciplinaire 

beweging 

 

1. De tendens tot unificatie van de wetenschappen in de “Taak 

van de Universiteit” 

 

Interdisciplinariteit bij Ortega vinden we reeds impliciet terug in “La Misión de la 

Universidad” (1930). Het is echter nog niet zo duidelijk als in de ontwikkeling van 

zijn “Institute of Humanities” zo’n vijftien jaar later, maar zijn hervormingsplan van 

de universiteit kunnen we reeds als aanloop hiervan zien. Ortega’s voorstel tot 

reorganisatie van de universiteit, wat hij overigens zelf als “postmodern” project 

beschouwde, had tot doel - zoals we reeds zagen - om de barbaarse massamens op te 

voeden tot een cultureel burger die op “hoogte van zijn tijd” zou leven. Opdat men 

dit zou bereiken diende men aan de reeds gevestigde universiteit een “faculteit van 

cultuur” toe te voegen. Hierin zouden dan, conform aan het economisch principe dat 

Ortega voorschrijft, het essentiële minimum aan vakken worden onderwezen. Het 

programma omvatte geschiedenis, filosofie en sociologie99, aangevuld met 

introducties in fysica en biologie om een interesse in en kennis over wat wetenschap 

is en doet, aan de studenten over te dragen. Laten we duidelijk stellen dat we Ortega 

niet mogen beschouwen als anti-wetenschappelijk. Het wetenschappelijke 

onderzoek is, zoals we reeds stelden, wat een universiteit bovendien behoort te zijn. 

Het is de essentiële voedingsbodem voor het onderwijzen in cultuur en het opleiden 

in beroepen. Waar Ortega voor pleit, is de dominantie van de onderzoeksoriëntatie 

en de in verband hiermee te ver doorgedreven specialisatie en kennisaccumulatie te 

doorbreken. Ortega stelt dan ook voor het onderzoek naar de periferie van de 

universiteit te verschuiven en de “faculteit van cultuur” als kern te zien van de 

universiteit. Deze laatste zou dan worden gestimuleerd door een constante 

uitwisseling tussen de studenten en onderwijzers enerzijds en de gespecialiseerde 

                                                 
99 Dit komt overeen met Ortega’s systeem van het leven. Zie infra III.B.2. 
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onderzoekers anderzijds. De onderwijzers zou men bovendien kiezen, niet op basis 

van publicaties en onderzoek, maar op basis van hun talent in het synthetiseren en 

het onderwijzen100. De tendens tot unificatie in een verzameling dergelijke 

“holistische” professors is echter te utopisch. Deze “generalists” lijken misschien wel 

aantrekkelijk, aangezien ze doen denken aan de “homo universalis”, maar praktisch 

gezien is het heel onwaarschijnlijk dat dit ooit mogelijk is. We kunnen de vraag 

stellen of we niet slechter af zijn met deze onderwijzers. Misschien heeft het eerder 

de evolutie van een barbaarse massamens van overspecialisatie naar een nog meer 

barbaarse massamens van onderspecialisatie tot gevolg. Veralgemeningen kunnen 

immers snel onkritisch zijn of propaganda vormen voor een bepaalde partij of 

ideologie. (Graham, 2001: 391-407)  

Later gaf Ortega toe dat synthese een utopisch vooruitzicht is en ging hij op 

zoek naar andere middelen om de culturele crisis te verhelpen. Met de “Mission of 

the Librarian” (1935) zag hij een grote rol weggelegd voor de bibliothecaris die als 

filter zou moeten dienen tussen de enorme stroom van boeken en de lezer. De crisis 

was niet meer die van de opstand van de massa, maar ook van de technologische 

creaties die zich keerden tegen de makers. Het was een crisis van exces, niet alleen 

van het teveel  aan boeken maar meer algemeen van een teveel aan massief 

onverteerbare informatie. Ortega zocht naar simplificatie via “technologische 

mechanisatie” voor het zoeken van relevante bibliografie. Zijn naïeve suggesties 

over volume en kwaliteitscontroles waren echter nog meer onrealistisch en utopisch 

dan de “holistische” onderwijzers in zijn faculteit van cultuur. (Graham, 2001: 411-

416) Hierbij werd het hem duidelijk dat hij de oplossing niet in één individu of 

beroep zou vinden. Hij ging terug naar de specialisten, die hij oorspronkelijk 

veroordeelde als massamensen, en verzocht deze samen te werken, o.a. in colloquia, 

en om door middel van “interdisciplinaire” technieken cultuur en kennis te 

integreren. (Graham, 2001) 

  

 

                                                 
100 De echte uitblinkers mogen van Ortega zowel onderzoeken als onderwijzen. (Ortega y Gasset et al., 
1959: 74) 
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2.  Ortega’s “interdisciplinair” instituut van “humanities” 

 

Er zijn vele studies over José Ortega Y Gasset. John T. Graham stelt echter : “After 

thousands of such studies of almost every imaginable facet, interest, and perspective, none to 

date had yet discovered and summed up his interdisciplinary theory, methods, and practices 

in a synthetic interpretation.” (Graham, 2001: 421) Het wordt aldus tijd om er wat 

aandacht aan te besteden. Vooraleer men dit kan doen, dient men - aldus Graham - 

zich bewust te zijn van het unitaire en systematische verlangen in Ortega’s 

filosofische, historische en sociologische werk. Ortega’s plannen wat betreft educatie 

kunnen we volgens Graham (2001: 416) in twee projecten onderverdelen. Enerzijds 

hebben we met de “Missie van de universiteit” een project om via unificerende 

onderwijzers tot democratische burgers te komen en anderzijds hebben we het 

samenbrengen van disciplinaire specialisten in instituten101, waaruit dan nieuwe 

unificerende inspanningen resulteren. Hoewel deze tendens tot unificatie in de 

“Taak van de Universiteit” te sterk utopisch was, is deze in het laatste geval meer 

bescheiden, relatief en praktisch georiënteerd. Elke wetenschap start immers bij het 

observeren van losse divergente fenomenen waarin deze dan een zekere eenheid 

zoekt. In elke gevestigde eenheid ontdekt of benadrukt het intellect echter opnieuw 

diversiteit102. Eenheid en diversiteit103 (of pluralisme) waren hoofdthema’s104 voor 

Ortega, die steeds naar een synthetisch compromis zocht tussen "het ene en het 

vele”. Het herstellen van een evenwicht tussen deze is volgens Ortega een manier 

om de crisis in het onderzoek en onderwijs, maar ook de meer algemene historische 

crisis van de civilisatie, te overstijgen. Hij hoopte dit te doen door 

“interdisciplinaire” technieken, methoden en experimenten toe te passen aan zijn 

“Institute of Humanities” in Madrid (1948-1950). 

                                                 
101 Deze instituten konden dan later in een universiteit geïntegreerd worden.  
102 Ortega geloofde dat de nieuwe unificerende inspanningen aan zijn instituut zouden resulteren in 
creatie van nieuwe hybride disciplines. (Graham, 2001: 422) 
103 De tendens om het diverse te unificeren en om de eenheid te diversifiëren, zijn de twee functies van 
het intellect. (Graham, 2001: 422) 
104 In zijn werk zelf vindt men dit ook. Enerzijds laat hij een sterke impressie na van een uitgebreide 
diversiteit en anderzijds streeft hij steeds naar een eenheid in zijn denken. (Graham, 2001: 422) 
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Om intellectuelen aan te trekken stuurde hij naar velen een kort essay, nl. een 

“Prospectus for the Institute of Humanities105”. Daarin geeft hij een duiding wat 

precies de bedoeling zou zijn van het instituut. “Humanities” geeft hij een nieuwe 

betekenis die meer naar de etymologische wortels van de term terugkeert. Uit die 

etymologie leidt Ortega af dat men ten tijde van de Grieken en Romeinen het had 

over een enkelvoudige term “humanitas” die gebruikt werd als een “systeem van 

menselijke gedraging”106, terwijl men later in de middeleeuwen de meervoudige 

term “humanities” ging gebruiken als een reeks107 van soorten kennis en onderwijs. 

Het ging dan om kennis van de kennis, en onderwijs van het onderwijs dat het 

westen voor vele eeuwen heeft gevoed. Uit de grote hoeveelheid antieke proza en 

verzen is men gaan bepalen “wat de mens is”, terwijl deze mens een Griek of 

Romein was. Men ging de aandacht schenken aan woorden en maakte de 

grammatica als sleutel voor alle andere disciplines. Dit “dictatorschap” had volgens 

Ortega als synoniem de term “humanisme”, het gif dat het westerse denken nog 

steeds infecteert. (Graham, 2001: 424) Tegenover deze “oude humanities108” pleitte 

Ortega voor “new humanities”, omdat afzonderlijke disciplines zoals filosofie of 

sociologie de bijzondere kant van de mens niet kunnen vatten, namelijk dat hij 

telkens ontsnapt aan wat men als zijn “natuur” ziet. Met de term “new humanities” 

bedoelt hij alle disciplines die exclusief de mens onderzoeken en kennis omtrent 

deze verschaffen. Belangrijk is dat de term zowel naar de fenomenen die men 

onderzoekt als naar het onderzoek zelf verwijst, op dezelfde manier zoals de 

geschiedenis zowel de daden als de historiografie inhoudt. (Graham, 2001: 425) Wat 

betreft het onderzoek in deze nieuwe “humanities”, bestond er nog geen term die 

toepasselijk was. Interdisciplinariteit stond nog niet in de lexicons109, aldus kon 

                                                 
105 Dit is nog niet vertaald in het Engels, Graham geeft het deze Engelse titel. (Graham, 2001: 424) 
106 Het heeft een gelijkaardige betekenis aan wat men in de 19de eeuw verstond onder “cultuur” en 
“civilisatie”. (Graham, 2001: 424) 
107 In de middeleeuwse universiteiten heb je de verzamelnaam “liberal arts” voor een pluraliteit aan 
disciplines waardoor louter menselijke kennis tegenover theologische kennis kon geplaatst 
worden.(Graham, 2001: 424)  
108 Deze hebben voor Ortega enkel nog belang als een ouderwets samenraapsel van menselijke feiten.  
109 Dit blijkt ook uit een onderzoek van Bernard C.K. Choi en Anita W.P. Pak, waarbij 
“interdisciplinariteit” in “The Oxford Dictionary” van 1944, in tegenstelling tot drie woordenboeken 
uit de jaren ’70, nergens te bespeuren valt. (Choi and Pak, 2006) 
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Ortega nog geen label plakken op de organisatie en de methodes van het onderzoek 

in zijn instituut. (Graham, 2001) 

We kunnen drie niveaus van organisatie onderscheiden, nl. cursussen110, 

onderzoeken111 en colloquia. Wat betreft de “interdisciplinaire” colloquia is het één 

persoon, vaak Ortega, die een vraag stelt aan een kleine groep specialisten, waarbij 

deze dan op haar beurt commentaar en eigen standpunten op het onderwerp geeft. 

Dit gebeurt steeds openbaar, zodat het publiek haar vragen beantwoord ziet. Deze 

drie niveaus van activiteiten gebeuren steeds in drie fasen. Eerst werken individuen 

afzonderlijk aan een gemeenschappelijk thema om daarna elkaar te confronteren 

met resultaten en moeilijkheden die men bij het onderwerp ervoer. Hierna komt de 

gelegenheid voor een colloquium waarin het onderzoek dan duidelijk zichtbaar 

wordt. Deze organisatie en procedure vertegenwoordigen voor Ortega een nieuwe 

vorm van intellectueel samenleven, waardoor vele personen kunnen participeren 

aan de cultivatie van de “human sciences”. Deze wetenschappen dienen volgens 

Ortega immers het volledige sociale lichaam te doordringen, opdat deze de westerse 

cultuur zouden redden. In het uitwerken van de nieuwe “humanities” kan iedereen 

dan samen leven en werken112. De methoden en technieken die Ortega had voorzien 

in de colloquia hangen nauw samen met zijn drie dimensies in zijn “systeem van het 

leven”, nl. “geschiedenis113”, “sociologie114” en “filosofie115”. Deze drie disciplines 

                                                 
110 Deze werden gegeven door benoemde individuele lectoren. Ortega zelf bijvoorbeeld gaf een aantal 
cursussen in een groot auditorium (o.a. een kritiek op Toynbee’s studie van geschiedenis met een 
reflectie op een universele geschiedenis), terwijl bij cursussen gegeven door Marías of anderen minder 
publieke belangstelling verwacht werd. Vaak dienden ze als voorbereiding voor een bepaald 
colloquium en hadden ze als functie financiële ondersteuning te geven voor het gehele instituut. 
(Graham, 2001: 128-130) 
111 Dit gebeurde door één of meer competente personen elk apart een bepaald onderwerp te laten 
behandelen, om ze daarna bijeen te zetten zodat ze elkaar kunnen raadplegen over bepaalde 
problemen. (Graham, 2001: 428) 
112  Wat Ortega als “in convivencia” formuleert. (Graham, 2001: 432) 
113 Geschiedenis is de fundamentele integrerende discipline van dienst aan alle 
menswetenschappelijke disciplines. Op zich is deze echter niet voldoende om de menselijke realiteit te 
vatten omwille van het gebrek aan effectieve historische rede. Geschiedkundigen dienen ook op 
niveau van sociale significantie na te denken en meer naar veralgemeningen te streven via 
historiologische concepten en modellen. (Graham, 2001: 430) 
114 Ook sociologie op zich is niet adequaat, behalve als het gebaseerd wordt op het leven (filosofie) en 
historisch georiënteerd is. (Graham, 2001: 421) 
115 Waar filosofie de idee van het leven als basisrealiteit en als speciale functie van veralgemening 
voorziet, was ze te weinig bezorgd over concrete feiten, verandering en ontwikkeling. Op zich is ze 
dus inadequaat om de menselijke realiteit te vatten. (Graham, 2001: 421)  
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dienden steeds in relatie te staan met elkaar om een meer systematische en meer 

omvattende visie te krijgen op de humaniteit. Alle drie deze disciplines waren 

prominent aanwezig in zijn twee grotere cursussen116, alsook in de colloquia, maar 

dan samen met meer formele methodes zoals “historiologie117”, “hermeneutiek118” 

en “linguïstiek119”. Samen zouden deze met de fundamentele wetenschappen 

vruchtbare mogelijkheden onthullen voor de andere meer traditionele disciplines. 

(Graham, 2001: 430-431) 

Graham stelt dat Ortega het dichtst bij een “synthese” komt in dit “Institute of 

Humanities”. Ortega’s interdisciplinariteit is - naar Graham stelt - een manier van 

“socialisatie” met een “humaan gezicht”. Het humaniseert het leven, de geest en de 

creativiteit van het individu. Het is een nieuwe manier van specialisatie, maar dan in 

het generaliseren en integreren van de wetenschap. Ortega’s doel was niet te 

“moderniseren” maar te “postmoderniseren”, in positieve respons voor wat hij 

ervoer als de “algemene historische crisis” van de moderniteit. Zijn 

hervormingsvoorstellen zijn de moeite waard om te onderzoeken, zeker wat betreft 

de interdisciplinaire kwestie. (Graham, 2001) 

 

                                                 
116 De ene was gefocust op geschiedenis en leidde tot het werk “An interpretation of universal history, 
on Toynbee” (in 1948 werd deze cursus gegeven en in 1960 postuum gepubliceerd) en de ander was 
gefocust op een “nieuwe” sociologie en leidde tot het werk “Man and People” (in 1949-1950 werd 
deze cursus gegeven en in 1957 postuum gepubliceerd) (Graham, 2001: 430) 
117 Dit houdt een specifieke beschrijving in van de “ontologische” essenties van historische 
“realiteiten” of fenomenen, in de vorm van bruikbare, testbare “werkhypothesen”, modellen die 
“werkten” voor de data of voor het beschikbaar bewijs. (Graham, 2001: 431) 
118 Deze methode was bedoeld voor een meer algemeen begrip. Ortega geeft een uitgebreide 
justificatie van hermeneutiek als “science of interpretation”. Hij stelt het ook als volgt voor : “The 
principal use of this science is to know how to determine to which sufficient whole a word and a 
phrase must be related in order that their meaning will lose its ambiguity.” (Graham, 2001: 88) 
119 Ortega humaniseert deze wetenschap. Hij geeft linguïstiek een fundamentele dimensie van “leven” 
(filosofie). Het bestaat uit een “theorie van de taal” die de taal bestudeert zoals dat het geval was in 
“de algemene linguïstiek”. Hieraan voegt hij ook een “theorie van het spreken” toe, dat het woord 
nooit louter als woord zonder gevolgen laat zien, maar net als een ernstige actie van de mens in zijn 
leven en een van de meest dramatische zijdes van zijn lot. (Graham, 2001: 431) 
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3. Ortega’s visie op de verspreiding van wetenschappelijke 

resultaten en op de rol van de media hierbij 

 

Verspreiding van de resultaten van onderzoek is voor Ortega wel degelijk van 

belang, in die zin dat  de resultaten van de nieuwe “humanities” pas hun doel 

bereiken als ze het gehele sociale lichaam doordringen. Ortega trachtte steeds de 

aanwezigen op de colloquia zodanig te kiezen dat er zo goed als mogelijk een 

vertegenwoordiging was van de Spaanse gemeenschap. Dit is ook één van de 

redenen waarom er publiek toegelaten werd tijdens de colloquia. Het gaat er om dat 

het deelnemend publiek de “interdisciplinaire” methode en techniek aanvaardt, om 

het dan openbaar te maken. Dit is essentieel om het doel - op een nieuw sociaal en 

intellectueel niveau “tezamen te kunnen leven” (in convivencia) - te realiseren. Op 

die wijze zal men de algemene crisis overwinnen en zal, om terug op Ortega’s 

bekendste werk te komen, de massamens verdwijnen. Verder zou dit de specialisten 

ook aanmoedigen niet langer te werken in de verzegelde “ivoren torens”120 van de 

universiteit te werken. (Graham, 2001) 

In “The Revolt of the Masses” schrijft Ortega in het “voorbericht voor de 

Fransen” dat men al te zeer vergeet dat alle waarachtig spreken niet alleen iets zegt, 

maar dat een uitzender het aan een ontvanger zegt en dat de betekenis verandert 

wanneer deze beiden uiteenlopen. Sinds bijna twee eeuwen heeft men gemeend dat 

spreken steeds spreken is tot de gehele wereld, en niet tot iemand in bijzonder. 

Ortega heeft hier een afkeer van. Hij stelt dat hij zich in zijn schrijven dan ook nooit 

tot de mensheid heeft gericht. (Ortega y Gasset and Brouwer, 1958) Dit hangt samen 

met zijn methode van de linguïstiek die hij later in zijn “Institute of Humanities” 

hanteerde in de colloquia. De Moderne tijd heeft zich volgens Ortega sterk vergist 

door de dialoog en het argument te verwaarlozen. In het colloquium over 

“Modisms121” stelt hij dat praten een sociale handeling is. Het is steeds een dialoog, 

                                                 
120 Dit verwijst naar het model “Splendid Isolation”, zie supra II.A.3. 
121 Dit zijn woorden of zinnen die afwijken van normale regels van grammatica in een taal. Ortega 
geeft een voorbeeld uit het Spaans : “hacer memoria” wat herinneren betekent, maar letterlijk staat er 
“doen geheugen”. Ortega stelt hem dan de vraag waarom men dan ook niet bijvoorbeeld “hacer 
entendimiento” (d.i. “doen verstand”) gebruikt voor begrijpen. (Graham, 2001: 436) 
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een discours tot een andere, en de woorden hangen sterk af van deze toehoorder. 

Elke begrijpbare vorm van spreken komt vanuit een situatie van mensen die praten. 

De expressie van de taal komt steeds uit een “samenleven” (in convivencia). 

(Graham, 2001: 433-435) 

Omtrent de media betreurt Ortega het dat de pers de enige geestelijke macht is 

in het openbare leven. De journalistiek, die omwille van het verstek van andere 

machten belast is geworden met de taak het publiek op te voeden en te leiden, 

misvormt volgens Ortega het werkelijke leven door het actuele te reduceren tot het 

monumentale en het monumentale tot het lawaaierige. Hierdoor wordt een verkeerd 

beeld geschept van de wereld, die door de pers, die zelfs pseudo-intellectuelen 

toelaat als journalisten, op zijn kop wordt afgeschilderd. Ortega is van mening dat 

heel wat van de groteske verdraaiingen, waaronder de dingen tegenwoordig te 

lijden hebben, te wijten is aan dit machtsmonopolie van de pers. De universiteit 

dient dan deze situatie recht te trekken en dient in te grijpen in de actuele situatie 

door zich op te werpen als geestelijke macht. Enkel op die wijze kan de universiteit 

terug een sturend element worden in Europa. (Ortega y Gasset et al., 1959: 76-78) De 

hervorming die Ortega voorstelt voor de universiteit is echter in bepaalde aspecten 

te radicaal, waardoor hij zijn plan wat laat hangen en op latere leeftijd het “Institute 

of Humanities” opricht, dat uiteindelijk de bedoeling had geïntegreerd te worden in 

de universiteit. Hij bleef dus steeds pleiten voor een opwaardering van de 

maatschappelijke relevantie van de universiteiten die de cultuurloze barbaar tot 

democratisch burger zou kunnen maken. (Ortega y Gasset et al., 1959) 

 

4. De invloed van Ortega, de voorloper van de interdisciplinaire 

beweging.   

 

Naast het feit dat weinig onderzoekers zich bewust zijn van het verband tussen 

Ortega en interdisciplinariteit, zijn ze er zich ook zelden van bewust hoever zijn 

invloed wel reikt. Van de jaren ‘30 tot ’50 werd zijn plan tot reorganisatie van de 

universiteit beschouwd als een van de betere van zijn tijd en werd hij vergeleken 
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met grote hervormers als Rousseau, Newman en anderen. De hervorming van de 

universitaire instelling die Ortega voorstond, werkte in op reorganisaties van 

verschillende universiteiten. Eén van de voorbeelden is de universiteit van Madrid 

waar rector Manuel García Morente122 in de jaren ’30 heel wat ideeën van Ortega, die 

hij sterk bewonderde, trachtte uit te voeren. Ook Jaime Benítez123, rector van de 

universiteit van Puerto Rico, had de wil tot concretiseren van Ortega’s plan. Ten 

tijde van het “Institute of Humanities” in Madrid hebben we Robert M. Hutchins die 

Ortega in 1949 uitnodigde naar Aspen voor het vieren van de 200ste verjaardag van 

Goethe. Ortega raadde hem aan te herorganiseren en een jaar later ontstond het 

“Aspen Institute of Humanistic Studies124”. In Duitsland kreeg Ortega’s plan om 

meer instituten van “Humanities” op te richten oor bij Heidegger en Heisenberg. 

Het meest vernieuwende dat Ortega tot stand bracht, kunnen we echter situeren in 

zijn eigen instituut te Madrid waarin hij d.m.v. interdisciplinaire methodes getracht 

heeft verschillende specialisten samen te laten werken. Het doel is om opnieuw een 

synthese te bereiken, maar ditmaal op een nieuwe en meer bescheiden125 manier dan 

in “de missie van de universiteit”. Het gaat hem meer om een eenheid in een 

pluraliteit waarbij deze niet gepolariseerd tegenover elkaar staan. Dit is belangrijk 

aangezien we dit kunnen doortrekken naar de stelling uit het eerste luik126 van Peter 

Weingart, nl. dat we een polarisatie tussen specialisatie en interdisciplinariteit 

dienen te vermijden. Ortega stelt immers ook dat zijn nieuwe, unificerende 

inspanningen met “interdisciplinaire” kenmerken (het gaat hem hier niet meer om 

dé unificatie van de wetenschappen) steeds zullen resulteren in de creatie van meer 

disciplines. We kunnen dan wel stellen dat het terecht is Ortega als voorloper te 

beschouwen van de interdisciplinaire beweging. Wat hij in zijn “Institute of 

                                                 
122 Deze was lange tijd collega van Ortega aan deze universiteit. (Graham, 2001) 
123 Aan de universiteit van Chicago schreef deze een dissertatie over Ortega’s politiek, alwaar hij 
Hutchins enthousiasme voor hervormingen in zich opnam. (Graham, 2001) 
124 Voor een korte geschiedenis van dit instituut :  
http://www.aspeninstitute.org/site/c.huLWJeMRKpH/b.612069/k.D5C2/History.htm. 
125 We kunnen dit naar mijn mening als meer bescheiden beschouwen, omdat ten eerste het om een 
groep specialisten ging, en niet om enkele individuele generaliserende onderwijzers. Ten tweede is het 
zo dat het enkel om de disciplines ging omtrent de mens. De wetenschappen omtrent dode materie 
werden er (nog) niet bij betrokken. Ten derde geeft Ortega niet toe dat hij weet “wat de mens is” (een 
ietwat Socratisch “ik weet dat ik niets weet”) en stelt hij dat hij en zijn groep specialisten verbonden 
zijn het antwoord op deze vraag uit te zoeken. 
126 Zie supra, II.B.3. 
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Humanities” verwezenlijkte, is zelfs nog meer hedendaags dan men zou 

verwachten. 

C. Interdisciplinariteit en het verlichtingshumanisme  

 

Hoewel Ortega, globaal gezien, sterk afgeeft op de “traditionele vormen van het 

humanisme”, kunnen we hem  zeker en vast beschouwen als “humanist”. 

Dat de traditionele vormen van het humanisme afgedaan hebben, blijkt uit 

verschillende werken van Ortega. In “The Revolt of the Masses” stelt hij dat, 

omwille van de opslorping van alle dingen en van de gehele mens door de politiek, 

de mens alle ontvankelijkheid voor religie en inzicht verloren heeft. Deze politiek 

heeft de pretentie zich in de plaats te stellen van de kennis, de godsdienst en de 

“wijsheid”. Het is een politiek van het “nu” die geen rekening houdt met het 

verleden. De massamens heeft het gevoel dat hij plotseling alleen gebleven is op 

aarde. Ortega stelt dat het laatste overblijfsel van traditiegeest vervluchtigd is en dat 

de voorbeelden, maatstaven en richtsnoeren deze barbaar niet meer kunnen dienen. 

Hij stelt dat dit het eerste tijdperk is dat alle classicisme verwerpt. Deze cultuurloze 

mens weet ook niet wat er morgen in de wereld zal gebeuren en is hier blij mee, 

aangezien voor hem de onbeperkte ruimte waarin alle mogelijkheden vrijelijk 

kunnen ontstaan, het waarachtige leven is127. Hierdoor beschouwt deze zijn tijdperk 

niet als de volheid der tijden zoals in de 19de eeuw het geval was, maar ziet hij deze 

wel als verheven boven alle tijden. Het probleem is dus dat we in een tijd leven met 

vrijwel onbeperkte krachten, maar dat men geen idealen of richtsnoeren heeft om 

deze in goede banen te leiden. (Ortega y Gasset and Brouwer, 1958)  

Het verdwijnen van het oude traditionele humanisme heeft echter ook een 

positieve noot. De manier waarop de mens beschreven werd in dit humanisme was 

niet diegene welke Ortega met zijn “new Humanities” wou onderzoeken. Ortega 

beschouwt deze oude vorm van humanisme, gekoppeld aan de Griekse en Romeinse 

                                                 
127 Dit als reactie op de garantie op levensvolheid uit de 19de eeuw. Het geloof dat de moderne cultuur 
het hoogtepunt was, en alle verleden periodes oversteeg, was een trieste zaak. Dit impliceerde immers 
dat elke dag dezelfde zou zijn. Vooruitgang zou enkel en alleen nog opgevat worden als het 
voortschrijden tot in de eeuwigheid.  
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proza en verzen, als een dictatorschap van de grammatica die de Westerse mens nog 

steeds vergiftigde.  (Graham, 2001) Het komt er voor Ortega op neer de 

menselijkheid van de mens te herwinnen en een techniek uit te vinden die goede 

raad weet met de opeenhoping van de kennis waarmee men in wetenschap en 

maatschappij geconfronteerd wordt. (Ortega y Gasset et al., 1959) Op het einde van 

zijn leven in zijn “Institute of Humanities” vindt hij deze techniek, nl. 

interdisciplinariteit. Interdisciplinariteit is de manier om de vraag “Wat is de mens?” 

te beantwoorden. Graham stelt dat Ortega zich verzette tegenover een radicaal en 

willekeurig nihilisme dat meent dat de mens niets is. Op de vraag wat de mens is, 

gaat Ortega socratisch antwoorden dat hij het niet weet, maar dat hij in 

verbondenheid met een reeks specialisten dit zal uitzoeken. (Graham, 2001)   
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IV. Peter Sloterdijk en de val van het 

verlichtingshumanisme 

 

Peter Sloterdijk haalt in zijn werk de problematiek van de kennisaccumulatie niet 

expliciet als thema  aan. Toch zullen we een aantal thema’s van Sloterdijk bespreken 

die betrekking kunnen hebben op het omkaderende eerste luik over de 

interdisciplinaire beweging. Op die wijze zullen we zien dat ook Peter Sloterdijk een 

interessante bijdrage zal leveren aan de problemen die we in dat kader besproken 

hebben. Eerst bekijken we het “cynisch bewustzijn” dat hij als manifestatie 

beschouwt van een diepgaande cultuurcrisis (IV.A.1). De rationalistische 

kennisverwerving heeft zich volgens Sloterdijk zodanig ontwikkeld dat het haar 

eigen tegenstander werd. Het gaat zelfs zo ver dat de traditionele ideologiekritiek 

dit niet kan doorbreken. Enkel een kynisch denken met principieel vrijpostig 

karakter kan een vitalistisch rationalisme bereiken ter compensatie van het cynisme. 

Vervolgens bekijken we het bondgenootschap dat Sloterdijk aanhaalt tussen het 

rationalisme enerzijds en het proces van natuurwetenschappelijk-technische 

beschaving anderzijds (IV.A.2). Tegenover het burgerlijk dwangmatig ernstige 

karakter van deze wetenschap stelt Sloterdijk een “Vrolijke Wetenschap” voor, met 

Diogenes van Sinope als pionier hiervan. In verband hiermee zien we dat Sloterdijk 

stelt dat de universiteit, hoewel oorspronkelijk de plaats voor vrijpostigheid en 

kynische intelligentie, in het moderne schoolsysteem het cynisme nog meer tot bloei 

laat komen (IV.A.3). Wat betreft de Verlichting is Sloterdijk van mening dat er zich 

met de moderniteit in de ontmythologisering die de Verlichting voorschrijft, een 

nieuwe mythe van het subject-begrip heeft ontwikkeld (IV.A.4). Sloterdijk is het met 

de Kritische Theorie (de Frankfurter Schule) eens dat men ook deze mythe dient te 

ontmythologiseren. Hij is het echter oneens met de manier waarop de Kritische 

Theorie dit doet. De manier waarop brengt namelijk kritiek in een onmogelijke 

situatie. Sloterdijk kunnen we hierbij niet als anti-verlichtingsfilosoof beschouwen 

aangezien hij, in de lijn van Kant, ook pleit voor het devies “Sapere Aude”, maar nu 

gebaseerd op een kynisch offensief.     
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Na dit stuk kijken we naar interdisciplinariteit, maar aangezien Sloterdijk dit niet als 

een expliciet thema bespreekt, gaan we de zaken hier omdraaien en leggen we de 

klemtoon eerst op zijn opvattingen omtrent het humanisme. De onafscheidelijke 

samenhang die er sinds Kant tussen rationaliteit en humanisme geschapen is in de 

centralisatie van het autonome subject, wordt door Sloterdijk radicaal in vraag 

gesteld (IV.B.1). Hij is niet de eerste die deze autonomie wil doorbreken en wordt 

namelijk voorafgegaan door Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger en de Franse 

differentiedenkers waaronder Michel Foucault. Na deze invloeden op Sloterdijk wat 

naderbij te bekijken, hebben we het over de twee functies van het humanisme die 

volgens Sloterdijk het wezen van het humanisme uitmaken. Humanisme is namelijk 

steeds een “vriendschaps-stichtende telecommunicatie”, en heeft steeds te maken 

met een “temmen” dat altijd ook een “telen” is. De macht van de wetenschap zorgt 

er echter voor dat, d.m.v. antropogenetische technieken, het literaire humanisme ten 

einde gekomen is en dat de mens aan de actieve kant van het telen komt te staan. De 

voordien latente wijze waarop het humanisme aan selectie deed, gebeurt nu onder 

actieve beslissingen in  de wetenschap en techniek. Sloterdijk is echter geen 

antihumanist (IV.B.2). Hij ziet een mogelijkheid van een humanisme na hét 

humanisme onder de vorm van het open staan voor nieuwe technologische 

ontwikkelingen. Belangrijk hierbij is het onderscheid dat hij maakt tussen 

“homeotechniek” en “allotechniek”. Hierna hebben we het over de belangrijke rol 

van de media als communale en communicatieve middelen en over de overgang van 

alarmisme naar schandalisme in het mediacynisme (IV.B.3).  

Wat betreft Interdisciplinariteit kunnen we enkel op impliciete wijze zijn opvatting 

hierover afleiden (IV.C). We zien dat we bij de “oplossing” die interdisciplinariteit 

kan vormen toch ook waakzaam dienen te blijven.  
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A. Over de problematiek van de kennisaccumulatie 

 

1. Universeel diffuus cynisme als manifestatie van een 

cultuurcrisis. 

 

Sloterdijk heeft het in zijn Magnum Opus “De Kritiek van de Cynische Rede” (1983) 

over een gemoedsgesteldheid128 die zich sinds de burgerlijke maatschappij in het 

bewustzijn van elke burger heeft genesteld, nl. het cynisme. Dit cynisme bestaat 

reeds lang, maar het is pas vanaf dan dat de cynicus als massatype129 optreedt. 

(Sloterdijk and Davids, 1984: 35) Het is een massa gekenmerkt door een collectieve, 

realistische, sombere stemming. Men is verbitterd, maar dit op geraffineerde wijze. 

De drift tot zelfbehoud en overleving dwingt de mens tot het aanvaarden van die 

relaties waaraan hij twijfelt. Hij is er zelfs dienstbaar aan en ploetert in de arbeid. De 

kennis die hij heeft, gebruikt hij niet meer met groot opgezette mond, maar wordt 

discreet geïnternaliseerd als schandvlek. (Sloterdijk and Davids, 1984: 40) Het gaat 

om een “naaktheid” die geen ontmaskerend effect meer heeft en in de manier 

waarop zelfs een element van onwaarheid blijft behouden. Deze cynici op rationele 

wijze trachten te overtuigen tot optimisme is vergeefse moeite, aangezien rationele 

kritiek er geen vat meer op heeft. Traditionele ideologiekritiek weet niet waar ze het 

“breekijzer” van haar rationalisme in het cynisch waakzame bewustzijn moet zetten. 

(Sloterdijk and Davids, 1984: 33). Dit rationalisme heeft immers zelf tot het succes 

van het cynisme geleid. Sloterdijk definieert het cynisme als het “Verlichte verkeerde 

bewustzijn” (Sloterdijk and Davids, 1984: 37). Het verkeerd zijn ervan is al voorzien 

                                                 
128 Hij stelt dat de Eerste Wereldoorlog het keerpunt is van het moderne cynisme. Hiermee begint de 
“hete” fase van de ondermijning van oude naïviteiten (bv. het wezen van vooruitgang, van de 
maatschappelijke orde, van oorlog, de burgerlijke waarden en zelfs de gehele bourgeoisbeschaving. 
Wie sindsdien sprak van cultuurcrisis en dergelijke bedoelde steeds de gemoedsgesteldheid van de 
naoorlogse schok, de wetenschap dat de naïviteit van vroeger nooit meer zou terugkeren. (Sloterdijk 
and Davids, 1984: 212)  
129 Het is een massatype omdat de verbitterde zonderling massaal wordt geproduceerd in de 
industriële beschaving. De grote steden zijn volgens Sloterdijk diffuse massa’s geworden die de kracht 
hebben verloren algemeen aanvaarde “public characters” te creëren.Dit kunnen we verbinden aan 
Ortega’s massamens. Zie supra III.A.2. 



 

  76   

van reflexieve vering waardoor we het ook als een rationeel voorkomen van het 

rationalisme kunnen zien. (Sloterdijk and Davids, 1984: 143) Het rationalisme is zich 

volgens Sloterdijk zodanig gaan ontwikkelen dat het zich tot zijn eigen tegenstander 

maakte. De verwering tegen de uitnodiging tot discussie in het cynisch bewustzijn 

vermeed elke mogelijkheid tot rationele kritiek, waardoor de ideologiekritiek andere 

middelen diende te hanteren om de mislukte dialoog strijdend voort te zetten. Als 

bijvoorbeeld de fascisten niet wilden praten, dan moest men maar over de fascisten 

praten. Men wou het verkeerde en onvrije bewustzijn aan het licht brengen en deed 

dit dan d.m.v. objectivering van het subject. De moderne ideologiekritiek doet dit op 

een heel serieuze wijze130 waardoor het niet meer gaat om het overreden van de 

tegenstander na “vivisectie”, maar slechts om “het lijk”. (Sloterdijk and Davids, 

1984: 52) Als men de fouten van ideologieën maar kan aanduiden en kan bewaren in 

bibliotheekkasten om later telkens opnieuw te kunnen nalezen hoe fout ze wel niet 

waren. De antirationalisten zullen hieruit hun les trekken en op gegeven moment 

zelfstandig “rationalisme” toepassen op de rationalisten. Ze gaan hierbij volgens 

Sloterdijk echter wel steeds uit de school klappen en geheimen prijsgeven met het 

gevolg dat de geoefende blik overal bekentenissen zal kunnen ontdekken. Dit is een 

van de wortels van de moderne cynische structuur. Omdat alles problematisch is 

geworden, is alles eigenlijk ook om het even. Omdat in elke rationalistische kritiek 

uitgangspunten ontstaan voor nieuw dogmatisme is er geen vastigheid meer. Aan 

de hand van acht rationalistische ontmaskeringkritieken maakt Sloterdijk duidelijk 

dat waar rationalisme aan het werk gaat steeds ook “schemer” ontstaat en een 

“diepe ambivalentie”. Dit is de “sfeer waar te midden van een kluwen van feitelijk 

zelfbehoud, onder een moreel “zelf-dementi”, de cynische kristallisatie plaatsvindt”. 

(Sloterdijk and Davids, 1984: 61) Het gaat om een “omgewoeld intellectueel-

psychisch terrein waarop de oude vormen van traditie, identiteit en karakter zich 

niet meer kunnen handhaven”. (Sloterdijk and Davids, 1984: 142) Ook het morele 

fundament van het rationalisme vervalt. Met de grootinquisiteur van Dostojevksi uit 

                                                 
130 Ze heeft zich afgezet van de kynische lachtradities. 
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“de Gebroeders Karamazov131” toont Sloterdijk aan dat de cynicus voorbij goed en 

kwaad denkt. Het goede en het kwade, het doel en de middelen zijn onderling 

verwisselbaar en dit wisselen heeft steeds te maken met macht. Bij de 

grootinquisiteur gaat het volgens Sloterdijk om de kennis van de macht en bij 

Goethes’ Faust, een ander voorbeeld waar Sloterdijk naar verwijst, gaat het om de 

macht van de kennis. Kennis en macht zijn beide modi om het moderne “voorbij-

goed-en-kwaad” te bereiken. Het pact met de duivel betekent in beide verhalen 

“realist” worden. Het is dit realisme, dat in een doorgedreven rationalisme ons de 

grenzen van de moraal doet vergeten. (Sloterdijk and Davids, 1984: 305-306) Het is 

een melancholisch realisme van het regeren, dat één deel uitmaakt van de schizoïde 

spanning binnen het cynisch machtssubject. Het andere deel is de eigen rationele 

kennis die steeds discreet geïsoleerd wordt. (Sloterdijk and Davids, 1984: 150) 

Dankzij een “kritiek van de cynische rede” kan volgens Sloterdijk het 

rationalisme echter toch een nieuwe kans krijgen en haar diepste bedoeling trouw 

blijven, nl. “het zijn veranderen door bewustzijn”. (Sloterdijk and Davids, 1984: 150) 

Het moderne onvermijdelijke cynisme is voor Sloterdijk maar “half werk”, 

aangezien het zich enkel richt op de nuchtere omgang met alles wat middel tot doel 

heeft en niet op de doeleinden zelf. Sloterdijk stelt dat het “cynisme van de 

middelen” enkel nog gecompenseerd kan worden door een “kynisme van de 

doeleinden”. (Sloterdijk and Davids, 1984: 316) Het geheim van de vitaliteit van het 

rationalisme zit verborgen in het principieel vrijpostige karakter van het kynisme. 

Deze filosofische traditie gaat terug op de Griekse Oudheid en met name op 

Diogenes van Sinope. Deze ontdekt namelijk dat het “animale menselijke lichaam en 

zijn gebaren argumenten kunnen zijn”. (Sloterdijk and Davids, 1984: 183) Het en 

plein public masturberen van Diogenes kunnen we dan interpreteren als een 

argument tegen Plato’s fijnzinnige leer van de eros. (Sloterdijk and Davids, 1984: 

180) De kern van het kynisme volgens Sloterdijk is een kritische, ironische filosofie 
                                                 
131 Het gaat om één van de belangrijkste hoofdstukken uit de literatuurgeschiedenis waarin Ivan 
Karamazov een verhaal vertelt over een grootinquisiteur die de wedergekeerde Jezus opsluit en van 
plan is deze de volgende dag te veroordelen tot de brandstapel. De inquisitie heeft volgens deze 
inquisiteur het werk van Jezus verbeterd omdat de mensen nu eenmaal nood hebben aan 
overheersing. Hij beschouwt het feit dat hij de macht in handen genomen heeft als zelfopoffering en 
stelt steeds in de naam van Jezus te zullen heersen. Uiteindelijk kust Jezus de grootinquisiteur op de 
mond waarna deze hem vrijlaat.  



 

  78   

die zichtbaar maakt hoe mateloos en absurd die behoeften wel niet zijn. De grote 

doelstellingen, bijvoorbeeld het bereiken van “het goede”, dienen we af te wijzen en 

we moeten ons wijden aan wat er al is. Pas dan is ontspanning mogelijk, en is de 

accumulatie van middelen132 ter wille van denkbeeldige, verder verwijderde 

doeleinden vanzelf overbodig. (Sloterdijk and Davids, 1984: 317) 

Sloterdijk stelt dat, als perioden van chronische crisis eisen dat de mens 

permanente onzekerheid moet accepteren als achtergrond in zijn streven naar geluk, 

het tijd wordt voor het kynisme, als “levensfilosofie van de crisis”. (Sloterdijk and 

Davids, 1984: 217) 

 

2. Rationalisme in verband met de wetenschappen bij Sloterdijk. 

 

Sloterdijk stelt in de “Kritiek van de Cynische Rede” (1983) dat hij in het voetspoor 

van Heinrich Heine de capaciteit tot waarheid, die in literatuur, satire en kunst 

gevonden kan worden, terug zal verbinden met die van het “wetenschappelijk 

vertoog”. (Sloterdijk and Davids, 1984: 56) Hij verwijt de wetenschap dat deze steeds 

meer de satirische, poëtische en ironische mogelijkheden van het irrationalisme met 

burgerlijke dwangmatige ernst133 verpest. Hetgeen voorbij het rationele ligt dient 

men niet op een rationele wijze uit te leggen, anders corrumpeert men zowel het 

irrationele als het rationele. Dit is een erfenis uit het bondgenootschap tussen het 

rationalisme en het proces van natuurwetenschappelijk-technische beschaving. Dit 

bondgenootschap zorgde ervoor dat bepaalde vormen van “wijsheid” als irrationeel 

werden beschreven, terwijl de technische kennis sterk overheerst. Het rationalisme 

heeft volgens Sloterdijk de taak wetenschappen hun plaats in de beschaving aan te 

wijzen. De voorwaarde hiervoor is dat men de relatie tussen de diverse soorten 

intelligentie gaat ophelderen134. De moderne technologische kennis is wel belangrijk 

maar heeft een verdorrend effect op de levende waakzaamheid die de inspiratiebron 

                                                 
132 Hier kunnen we de problematiek van de kennisaccumulatie aan verbinden. 
133 Ook de ideologiekritiek lijdt hieronder en raakt volgens Sloterdijk steeds meer verstrikt in serieuze 
radicale oplossingen. 
134 Sloterdijk stelt dat dit voornamelijk dient te gebeuren bij die vormen van verstand die tegenover 
elkaar staan, bijvoorbeeld wetenschap en wijsheid, geleerdheid en tegenwoordigheid van Geest. 
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is van de oude wijsheidsfilosofie, die steeds dient te waarschuwen tegen elke vorm 

van onechte schranderheid, machtsdenken en arrogant intellectualisme. (Sloterdijk 

and Davids, 1984: 158-160) Verder stelt Sloterdijk dat er reeds stemmen135 opgaan 

die dit bondgenootschap van het rationalisme met het complex van 

natuurwetenschappen, industrie en techniek als niet voor eeuwig beschouwen. Het 

beeld van het achtergestelde plattelandsbewustzijn is volgens deze personen fout en 

dient eerder vervangen te worden door een “niet willen meegaan op grond van 

inzicht”. De gedachte ontwikkelt zich dat in de toekomst de stedelijke en industriële 

beschavingen terug “provinciaal” zullen genoemd worden. (Sloterdijk and Davids, 

1984: 154-156) Sloterdijk stelt dat het toppunt van het rationalisme belichaamd 

wordt in het wezen van de atoombom. Deze climax van hooggespecialiseerde 

wetenschap is al lang geen middel meer tot een doel, want deze gaat elk mogelijk 

doel te boven. Hierdoor wordt ze een medium voor de zelfbeleving waarbij we 

beseffen dat we niet nog slechter, intelligenter en defensiever kunnen worden. 

(Sloterdijk and Davids, 1984: 226) 

Sloterdijk pleit voor een “vrolijke wetenschap136”. Hij geeft kritiek op het 

“morose” discours137 dat zich overal bij cultuurcritici voordoet. In de antieke theorie 

konden geluk en theorie nog samenvallen, terwijl deze in het moderne discours 

elkaar uitsluiten. Sloterdijk wil het onmogelijke door deze terug te herenigen. De 

moderniteit en het geluk wil hij tezamen zien, en dit kan enkel als we ons beroepen 

op de joviale factor. Op de vraag of de moderne tijd toegang heeft tot het joviale zal 

de meerderheid van de hedendaagse intellectuelen volgens Sloterdijk ontkennend 

antwoorden, omdat de kwaliteit van de “blik op het geheel” gewijzigd is. De grote 

blikken maken ons niet meer blij. Het gaat tegenwoordig om het meedenken met 

“explosies” en hierover bestaan geen theorieën. De arbeid van de begrippen heeft de 

plaats ingenomen van de antieke godentheorie van de aanschouwing. (Sloterdijk, 

1996: 39-43) Sloterdijk ziet in het werk van vele auteurs reeds een vrolijke 
                                                 
135 Een van die stemmen is volgens Sloterdijk de geschiedkundige Toynbee. Ook Ortega heeft deze 
Toynbee bestudeerd. Ortega’s reflectie op een universele geschiedenis is immers gebaseerd op 
Toynbee en geeft een kritiek op diens studie van de geschiedenis.  
136 Een begrip dat Sloterdijk haalt bij Friedrich Nietzsche, wiens “Umwertung aller Werte” ook die 
wetenschap omvat, maar waar ze vrolijker opgevat wordt dan dat ze dit volgens Sloterdijk eigenlijk 
verdient.  
137 Dit is het gejammer dat de grote visies niet meer opgewekt maken.  
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wetenschap meespelen. Het is ook geen toeval dat deze allen buiten de 

geleerdenrepubliek zijn gebleven. In het werk van Heine, Marx, Nietzsche en Freud 

speelt een joviale factor die Sloterdijk als wegwijzer neemt voor zijn “kritiek van de 

cynische rede”. (Sloterdijk and Davids, 1984: 56) De grondlegger van de Vrolijke 

Wetenschap is vanzelfsprekend Diogenes (Sloterdijk and Davids, 1984: 474) die, 

omdat het materiële lichaam niet aan de academische dialoog mag deelnemen, dit 

lichaam actief laat bewijzen dat het soeverein is via uitwerpselen, urine en sperma. 

(Sloterdijk and Davids, 1984: 185)  

Wat betreft het probleem van de kennisaccumulatie, hier verwijst Sloterdijk in 

“de kritiek van de cynische rede” niet expliciet naar. We kunnen wel enkele zaken 

aanduiden die er impliciet mee te maken hebben. Hij ziet bijvoorbeeld onze cultuur 

als overspoeld met symbolen die ons tot leesblinden opvoeden op het gebied van de 

fysiognomiek138. (Sloterdijk and Davids, 1984: 235) Een andere uit de context 

gehaalde zin zegt iets over specialisatie. In één van de acht rationalistische 

ontmaskeringen, nl. “de kritiek van de particuliere schijn” heeft Sloterdijk het over 

de onvermijdelijke splitsingen die de arbeidersbeweging systematisch geruïneerd 

hebben. Sloterdijk stelt hierbij dat de afsplitsingen de prijs zijn die men betaalt voor 

de vooruitgang in de reflectie. (Sloterdijk and Davids, 1984: 133) Door het algemene 

karakter van deze zin kunnen we niet afleiden of hij deze stelling ook op het 

wetenschapsbedrijf toegepast zou zien.  

 

3. De rol van de universiteit in de crisis 

 

Naast het carnaval en de bohème, kan ook de universiteit gelden als een barometer 

van opgewekte weerspannigheid in de geschiedenis van de vrijpostigheid. 

Universiteiten waren geen instituties waar uitsluitend onderwijs en onderzoek 

plaatsvond, maar waren ook de plaats voor vrijpostigheid en kynische 

                                                 
138 Dit betekent dat men de mens kent d.m.v. zijn uiterlijk. Sloterdijk ziet er een bewustzijnsleer in met 
huid, haar en tanden. Het is een tweede taal zonder woorden waarin alle zintuigen hecht verbonden 
zijn. (Sloterdijk and Davids, 1984: 19) 
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intelligentie139. Ze vervulden de functie van “psychosociaal moratorium” in die zin 

dat de studentenjaren een tijd van uitstel zijn voor de ernst van het leven. In de 20ste 

eeuw krijgt men echter te maken met een koele generatie die meteen al vroeg-

cynisch ter zake komt. (Sloterdijk and Davids, 1984: 205-206) Het moderne 

schoolsysteem laat volgens Sloterdijk het cynisme nog meer tot bloei komen, 

aangezien de studenten hierbij niet meer door professoren worden opgevoed, maar 

door trainingsleiders die de studenten voorzien van kennis die niets meer met het 

leven te maken heeft. Hen wordt een schizoïde rollenspel onderwezen waarin ze 

algemene richtsnoeren voor rationele zinloosheid leren internaliseren. Er wordt 

gestreefd naar een “ontpersoonlijking” van het rationalisme waardoor men uit de 

leslokalen enkel nog eindeloos gezucht hoort van niet gepersonifieerde rationalisten. 

Sloterdijk stelt hierbij dat in de mate dat de opvoeding systematischer gepland 

wordt, het des te meer afhankelijk wordt van toeval of geluk dat deze in de vorm 

van inwijding in bewust leven plaatsvindt. Dit is trouwens wat de ontogenetische 

ontwikkeling van het rationalisme voor Sloterdijk dient te zijn. Het komt overeen 

met een trappenstelsel uit de oude vrijmetselarij, nl. de opeenvolging van rijping, 

reflectie, training en verlichting. Het leerplan van moderne scholen is een parodie op 

deze ontwikkelingsgedachte. In de oude universiteit140, zoals door von Humboldt 

gesticht, werd men er nog aan herinnerd door de autoritaire relatie tussen docenten 

en studenten en de vrijheid van de studenten om tot persoonlijke ontwikkeling te 

komen. (Sloterdijk and Davids, 1984: 153-154) 

In zijn verwijzing naar Goethes werk Faust waar Mephistopheles141, “the devil 

in disguise”, het heeft over de wetenschap, stelt Sloterdijk dat deze duivel bijval oogst 

in zijn semantisch cynisme tegenover de pseudologieën en arrogante terminologieën 

van de diverse faculteiten. Men vlucht er graag in een vaktaal waarin onwetendheid 

zich het langst kan handhaven. Mephistopheles weet wat de studenten voelen, nl. 

                                                 
139 De Parijse Sorbonne geniet in dit opzicht bijzondere roem aangezien het “Quartier Latin” de plek 
was waar we alle voorlopers van de latere bohème zien. 
140 Of we hierbij Sloterdijk als “traditionalist” kunnen beschouwen, kunnen we niet uitmaken, 
aangezien hij niet pleit voor een verandering van de universiteit. Hij zwijgt liever over de 
universiteiten. 
141 Deze figuur heeft zowel cynische als kynische trekjes. Als grand-seigneur met de veralgemenende 
neigingen is hij sterk cynisch, terwijl hij in zijn plebejische, realistische zinnelijke trekken kynisch 
geïnspireerd is.  
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dat de universiteit toebehoort aan de “doctorale domheid142” die zich veilig voor 

ontdekking en zelfingenomen reproduceert. (Sloterdijk and Davids, 1984: 297) 

 

4. Visie op het verlichtingsproject  

 

“De Kritiek van de Cynische Rede” (1983) is geschreven naar aanleiding van het 200-

jarige jubileum van Kants “Kritik der reinen Vernunft” (1781). Zowel de omvang en 

de complexiteit van de inhoudsopgave duiden aan dat we op uiterst ironische wijze 

te maken hebben met een klassiek systematisch filosofisch werk. (Tuinen, 2004: 32-

33) De herdenking is echter van sombere aard volgens Sloterdijk. Deze stelt zich 

immers direct de vraag : “Wie [van al de Kantdeskundigen] zou de moed opbrengen 

hem [Kant] in te lichten omtrent het peil der Verlichting – de uittocht van de mens 

uit ‘onmondigheid door eigen schuld’?”143 (Sloterdijk and Davids, 1984: 17) 

Sloterdijk gaat in de lijn144 van enkele prominente leden van de “Frankfurter 

Schule”, Horkheimer, Adorno en Habermas, de vooruitgang en de Verlichting 

diepgaand in twijfel trekken. De ontmythologisering die de Verlichting voorschrijft 

heeft er volgens Sloterdijk voor gezorgd dat het geloof in de objectieve rede145 en in 

de grote gehelen verdween. De traditionele theorieën van deze rede werden allen als 

verdacht beschouwd omwille van het feit dat men ze doorzien had als listen in 

dienst van machtsapparaten. (Sloterdijk and Davids, 1984: 833) Als reactie hierop 

ging de filosofie zich terugtrekken van theorieën van de “objectieve rede” naar 

theorieën van de “subjectieve rede”. De oude totaliteitspathos verliest aldus de 

grond onder de voeten en de filosofie zakt ineen in de onstandvastigheid van het 

subjectieve. (Sloterdijk and Davids, 1984: 828) Dit is volgens Sloterdijk waar de 

moderniteit ontspringt. Het “subjectieve” werpt dan haar netten uit over het 

                                                 
142 Een term die ook bij Flaubert voorkomt. 
143 Sloterdijk stelt dat mocht dit gebeuren, Kants humoristisch antwoord ons wellicht uit onze 
verstarring zou verlossen. 
144 Sloterdijk positioneert zich in de “Kritiek van de cynische Rede”, ondanks de kritiek die hij er op 
geeft, toch in de traditie van de Kritische Theorie van Adorno en Habermas. (Tuinen, 2004: 45)  
145 Sloterdijk heeft het over een objectieve en subjectieve rede.  In de klassieke filosofie komen deze 
twee steeds innig verweven voor. Het “ken u zelve” van de klassieke filosofie beloofde de enkeling 
dat hij bij zijn “inkeer” een gemeenschappelijke noemer voor wereld en zelf zou ontdekken. 
(Sloterdijk and Davids, 1984: 825) 
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“objectieve” en dit zorgt ervoor dat het onstandvastige zich ontplooit tot wat 

zichzelf houvast geeft. Het oerwoud van de wereld wordt een door ons 

gestructureerde wereld waarin de focus op het handelen komt te liggen. 

Subjectiviteit heeft zich hierbij volledig binnenstebuiten gekeerd tot praktijk. Het 

intelligibele van de wereld werd identiek aan hetgeen rationeel doenlijk, denkbaar, 

toetsbaar en uitspreekbaar was. Het denken gaat zich het hoofd breken over 

projecten van de praktijk die het zelf tot stand heeft gebracht. Sloterdijk noemt het 

ook wel circusrationalisme, dat een “beklemmend hulpeloze indruk maakt bij al zijn 

inspanningen om de praktijktijger te dresseren”. (Sloterdijk and Davids, 1984: 829)  

Sloterdijk is het eens met de Frankfurter Schule dat men dit nieuwe subject-

begrip dient te ontmythologiseren en dat men het zelfbesef van de praktische 

filosofie moet dwingen tot radicale correcties. Hij is het echter niet eens met de 

alternatieve moderne constructies van deze subjectieve rede die Adorno en 

Habermas voorstellen. Het gaat zelfs zo ver dat deze hun kritische theorie in een 

onhoudbare situatie gebracht hebben.(Tuinen, 2004: 36) Wat Adorno’s alternatief 

betreft blijkt deze uiteindelijk even utopisch146 te zijn als de visioenen van de 

objectieve rede in de oudheid en middeleeuwen. Habermas ontwikkelt een 

pragmatische taalfilosofie waarin  communicatie en interactie tussen taalgebruikers 

centraal staan. Sloterdijk ziet deze communicatie echter ook als mythe die zich, sinds 

de Verlichting de “sociale communicatie via de mythe” buiten werking heeft gesteld, 

opgedrongen heeft. (Sloterdijk and Davids, 1984: 835) Uit de analyse van het 

cynisme kunnen we verder afleiden dat cynici af en toe wel kunnen ingaan op 

“onderhandelingen”, maar dat ook hier de “communicatie” strategisch 

geperverteerd is. (Sloterdijk and Davids, 1984: 837) In plaats van consensus in een 

machtsvrije dialoog worden we ons steeds bewuster van een  niet ophefbare 

dissensus. Michel Foucault toonde reeds aan dat kritiek steeds een discursieve 

praktijk impliceert die zelf steeds met macht verbonden is. Er bestaat niet langer een 

                                                 
146 Adorno stelt een nieuwe spanningsrelatie voor, nl. deze tussen het bijzondere en het algemene. Hij 
wil het bijzondere als het niet-identieke weer in ere herstellen en “door middel van het begrip 
uitstijgen boven het begrippelijke”. Dit zorgde echter voor een impasse waartegen de studenten 
protesteerden. Adorno zoekt dan heil bij de kunst waar men het ultieme kan ervaren. Dit is het 
utopische aspect waar Sloterdijk naar verwijst. (Tuinen, 2004: 34-35) 
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universele en reflectieve rationaliteit. Het postmodernisme zit klem en lijdt aan de 

crisis waarin het terecht is gekomen: het is hypokritisch. (Tuinen, 2004: 37) 

Sloterdijk is echter geen anti-Verlichtingsdenker. Hij pleit voor een nieuw 

soort Verlichting waarin het kynisme een manier vormt om een moderne 

rationaliteit te constitueren. (Tuinen, 2004: 45) In de “kritiek van de cynische rede” 

stelt deze dat het devies “Sapere aude”147 nog steeds het verzet is tegen de poging 

tot intimidatie door het catastrofale. Enkel moed kan het tegengif zijn van een 

cynisme dat de garantie biedt op de uitgebreide reproductie van het verleden op het 

nieuwste niveau van wat op het gegeven moment het allerergste is. Alleen vanuit de 

moed gaat men aan ontwapening doen, gaat men afzien van serieus vermomde, 

vernietigende activismen en kan men zich terugtrekken in het “laten-zijn”. Enkel op 

die wijze kan men zich nog een toekomst ontwikkelen. (Sloterdijk and Davids, 1984: 

841) De moed om ons verstand te gebruiken staat of valt met de kynische capaciteit 

om te ontsnappen aan de tovercirkel van doelen en middelen. (Tuinen, 2004: 106) 

 

 

 

                                                 
147 Dit betekent : “Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen”. Het is het devies van de 
Verlichting zoals Immanuel Kant het in zijn beroemde essay “Was ist Aufklärung” (1784) stelt.  
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B.  Peter Sloterdijks opvattingen over “humanisme” 
 

1. De val van het verlichtingshumanisme 

 

Sloterdijk stelt niet het renaissancehumanisme, in vraag, maar eerder het 

humanisme dat zich baseert op het verlichtingsdenken, het verlichtingshumanisme. 

Hierbij staat, zoals ook in het verlichtingsdenken, sinds Kant het subject centraal. Dit 

subject wordt vanaf dan geïnterpreteerd als de mens die autonoom kennis verwerft 

en handelt. Het Kantiaans rationalisme zorgt ervoor dat het “subjectieve zich tot het 

objectieve kan ontplooien” en “het onstandvastige zichzelf als houvast kan 

hebben”148 door het intelligibele van de wereld te identificeren met het rationeel 

denkbare, toetsbare en uitspreekbare. (Tuinen, 2004: 91) Het humanisme en de 

rationaliteit gaan onafscheidelijk samen bij Kant, en de drie kritisch hoofdvragen 

vindt men dan ook samengevat in de vraag “Wat is de mens?”149. Sloterdijk stelt de 

centraliteit van het subject in dit verlichtingshumanisme in vraag, en is hierbij 

geïnspireerd door Nietzsche, Heidegger en de Franse differentiedenkers, waaronder 

Foucault. (Tuinen, 2004) 

Wat betreft Nietzsche’s werk ziet Sloterdijk een “opstand van het lichaam” 

verwezenlijkt. Het is de “aanvang van de terugkeer naar de lijfelijke grondslag van 

de gerechtigheid”. Bij Kant behoudt het subject, hoewel hij dit aan banden wou 

leggen, nog een metafysische eenheid omdat het rationele het lichamelijke uitsluit.  

Deze metafysische rest is volgens Nietzsche idealistisch en berust op een scheiding 

tussen lichaam en geest. Ook Kants wilsconceptie wordt door Nietzsche ontkracht. 

De wil is geen indicatie voor autonomie zoals Kant dit stelde. De wil is nooit een 

eenheid, maar steeds een heteronoom bepaalde kracht. De lichamelijkheid hanteert 

men hier als breekijzer om Kants verlichtingshumanisme open te breken. (Tuinen, 

2004: 94) 

                                                 
148 Zie supra, IV.A.4. 
149 Zie supra, II.A.4., III.C.  
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Heidegger belichaamt een andere soort kritiek op het subject dan de 

nietzscheaanse versie. Hij stelt dat Nietzsche de laatste grote metafysicus is, van wie 

de metafysica volgens Heidegger bestaat in de formulering van een hoogste waarde, 

nl. het eeuwig constante principe “de wil tot macht”. Metafysica is voor Heidegger 

elk denken dat de waarheid in de voorstelling van het zijnde zoekt en niet open staat 

voor de waarheid van het zijn. (Tuinen, 2004: 97) De herwaardering aller waarden, 

waar Nietzsche voor pleit, overwint het nihilisme volgens Heidegger niet, maar 

drijft dit net tot zijn hoogtepunt. Het “zijn” wordt door de “wil tot macht” ook als 

waarde gesteld en deze zijnsvergetelheid in het voorstellende denken zorgt voor een 

voltooiing van de metafysica in een zuiver nihilisme. (Tuinen, 2004: 97) Nietzsche 

articuleert hiermee volgens Heidegger een tendens van het huidige tijdperk, nl. 

overheersing van de techniek. Geen enkele vorm van transcendentie hindert de wil 

tot macht nog die al het zijnde objectiveert tot technologische voorwerpen. De mens 

is echter niet de baas van de techniek. In oorsprong was techniek steeds een 

“ontbergend verbergen” waarin het zijn zich articuleert. Het was zoals de poëzie en 

de antieke natuurfilosofie een vorm van “tevoorschijn brengen” van het zijn in het 

zijnde. In de moderne techniek wordt het zijnde echter niet meer ontbergend 

verborgen maar net op opgevorderde wijze ontborgen. Het zijnde, als ook de mens, 

wordt opgevorderd slechts tot wat nuttig en beschikbaar is. De mens bevindt zich op 

weg naar de volkomen “verdinglijking” tot grondstof van zichzelf, maar vergeet dit 

en vestigt zich als heerser van de wereld. De mens ontmoet zichzelf nergens meer in 

waarheid (Tuinen, 2004: 99) en ontwijkt de “eigenlijke” blik op het bestaan. Het 

gevaar dat hieruit volgt, is echter de logische voorwaarde voor de terugkeer van 

deze waarheid van het zijn in het zijnde. In het gevaar groeit volgens Heidegger 

steeds het reddende. In een bliksemend licht zou dan de “Lichtung” zelf oplichten. 

Een nieuwe beschikking zou bestaan in een gelatener, schroomvalliger en 

terughoudender zijnswijze. Gelatenheid is een van de grondstemmingen van het 

bezinnende denken. (Tuinen, 2004: 99) Heideggers visie op het subject onderscheidt 

zich van de Kantiaanse versie in die zin dat de mens voor Heidegger geen “animal 

rationale” is, maar eerder een extatisch wezen dat zich door het zijn laat aanspreken. 

De vraag naar het zijn en de ontologische differentie tussen het zijn en het zijnde is 
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in het humanisme reeds op voorhand geblokkeerd, aangezien deze volgens 

Heidegger wezenlijk tot de metafysica behoort. Het humanisme wil het wezen van 

de mens steeds vastleggen als een zijnde, zonder oog te hebben voor het zijnde. 

(Tuinen, 2004: 100-101)  

Sloterdijk heeft een complexe verhouding tot Heidegger. In de “kritiek van de 

cynische rede” stelt hij dat Heidegger het “nihilisme” uitbreidt tot het utopisch-

morele gebied. Het is naar de mening van Sloterdijk een tweede liquidatie van de 

metafysica in die zin dat het leven in zijn “eigenlijkheid” vrij is van doeleinden. Men 

dient voorbij goed en kwaad te denken. (Sloterdijk and Davids, 1984: 328) Hij noemt 

Heideggers existentiële ontologie een “filosofische schelmenstreek”. Deze filosofie 

maakt de mensen van alles wijs om ze zo ver te brengen dat ze zich niets meer laten 

wijsmaken. Het is een kynisme van de doeleinden die het cynische leven terug zou 

kunnen opwarmen. (Sloterdijk and Davids, 1984: 337) Sloterdijk ziet Heideggers 

antimetafysica als een van de weinig overgebleven mogelijkheden van kritiek en 

plaatst zich met zijn “progressieve lezing” van Heidegger in de  Franse traditie, met 

in bijzonder Derrida en Foucault. (Tuinen, 2004: 101) 

In Foucaults archeologie zijn de mogelijkheidsvoorwaarden van de kennis, in 

tegenstelling tot bij Kant, niet gebonden aan het subject, maar liggen deze verborgen 

in een denk- en wetenschapspraktijk waarbinnen het subject tot stand komt en 

waarin het geen funderende functie heeft. (Tuinen, 2004: 117) Foucault pleit echter 

niet zoals Nietzsche voor de bestialiteit van de mens, maar stelt eerder zoals 

Heidegger dat de “humanitas van de mens niet hoog genoeg geplaatst is”. Het 

verdwijnen van de humanistische mens betekent een afscheid dat in de plaats van 

ons te bevrijden hindert bij de vormgeving van onze eigen toekomst. Volgens 

Foucault is er nog geen ruimte genoeg voor bevrijdingsfilosofieën. Een ander 

denken is volgens Foucault pas mogelijk als de mens verdwijnt van het schouwspel 

en de positie van de mens binnen het humanisme scherpgesteld is.  

In “Regels van het mensenpark” onderzoekt Sloterdijk de status van het 

humanisme in de informationele samenleving. (Tuinen, 2004: 122) Een eerste functie 

van het humanisme, die eveneens het wezen ervan beschrijft, bestaat er in dat het 

volgens hem een “vriendschap-stichtende telecommunicatie  is  via het medium van 
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het schrift”. (Sloterdijk et al., 2000: 18) Boeken zijn immers een dikker soort brieven 

aan vrienden. Het schrift lanceert een verleiding tot de verte, met doel de onbekende 

vriend als zodanig te ontmaskeren en hem te bewegen toe te treden tot de 

vriendenkring. Alle vormen van humanisme kan men volgens Sloterdijk 

terugvoeren op dit model van literair genootschap. Dit omwille van het 

communautaire fantasiebeeld150 tot voorbestemde solidariteit van hen die ertoe zijn 

uitverkoren te kunnen lezen. (Sloterdijk et al., 2000: 20) Deze functie is volgens 

Sloterdijk definitief verdwenen door de opkomst van de massacommunicatie en het 

internet. De literatuur is een gewone subcultuur onder andere subculturen 

geworden. (Tuinen, 2004: 122) De coëxistentie van de mensen in de huidige 

samenleving kunnen we bijgevolg aanduiden als postliterair, postepistolair en 

derhalve posthumanistisch. (Sloterdijk et al., 2000: 22) De tweede functie is het 

temmen en telen van de mens. Humanisme is steeds de geëngageerde strijd voor het 

terughalen van de mens uit de barbarij151. Het is steeds een pleiten voor een 

verborgen stelling, nl. “juiste lectuur maakt tam.” (Sloterdijk et al., 2000: 23-24) Als 

credo heeft het dat mensen “dieren onder invloed” zijn en dat het daarom beslist 

noodzakelijk is hen aan het juiste soort beïnvloedingen bloot te stellen. (Sloterdijk et 

al., 2000: 24) De catastrofen uit de 20ste eeuw dwingen ons echter tot reflectie. Dit 

was alvast zeker het geval bij Heidegger, die direct na de tweede wereldoorlog in 

zijn brief “Über den Humanismus” zich de vraag stelt of we de mens en zijn 

humanistische zelfbepaling wel opnieuw als oplossing moeten aanprijzen. De mens 

met zijn metafysische en militante zelfverheffing is immers zelf het probleem. In 

onze humanistische verblinding doen we de mens tekort. Een werkelijke bepaling 

van de mens hangt nauw samen met Heideggers ontologische differentie. Het 

wezenlijke is niet wat de mens is, maar waar hij is. (Tuinen, 2004: 124) Het wezenlijke 

is het “Zijn” als dimensie van het ek-statische van de ek-sistentie. (Sloterdijk et al., 

2000: 29) Heidegger houdt volgens Sloterdijk toch vast aan het klassieke humanisme, 

aangezien hij de functie van het vriendschap sluiten verplaatst van het pedagogisch 

                                                 
150 Sloterdijk ziet het ook wel als een sekte- of clubfantasie. De gehumaniseerden als een sekte van 
gealfabetiseerden. (Sloterdijk et al., 2000: 20) 
151 Bij Ortega ligt dit er dubbel en dik op. Door middel van een hervorming van de universiteit of via 
interdisciplinaire instituten en technieken kan men de mens terug “cultuur” brengen, opdat hij geen 
massamens of barbaar meer zou zijn. Zie supra, luik II. 
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terrein naar het centrum van de ontologische bezinning. (Sloterdijk et al., 2000: 29) 

Het afwachtend luisteren naar wat vanuit het “Zijn” zelf gedicteerd zal worden, 

dwingt de mens tot horen van nabij waardoor de mens nog “horiger” zou zijn dan 

een klassiek humanist. (Sloterdijk et al., 2000: 30) Sloterdijk vervolgt met een 

antropologische revisie van Heideggers “Lichtung”, de extatische open plek waar de 

mens door het “Zijn” wordt aangesproken. Met Nietzsche toont hij aan dat deze 

plek ook steeds een plaats is van strijd, beslissing en selectie. Met de genese van de 

homo sapiens ontstaat, in termen van Foucault, een biopolitiek van 

zelfdisciplinering. (Tuinen, 2004: 124) Het temmen en opvoeden van de mens, het 

domesticeren, is steeds ook een selecteren. Als we dit verbinden aan het humanisme 

komen we tot de stelling dat het lezen van de klassieken ook steeds een “uitlezen” of 

selecteren is. De macht van de wetenschap zorgt ervoor dat de “maakbaarheid” van 

de mens steeds groter wordt. (Tuinen, 2004: 125) Met de moderne antropogenetica is 

dit al zo ver gevorderd dat volgens Sloterdijk steeds meer mensen aan de “actieve of 

subjectieve kant van  de selectie belanden” en er nood is aan een “codex van 

antropotechnieken”. (Sloterdijk et al., 2000: 39) Dit heeft een verandering van 

binnenuit als gevolg, nl. dat mensen niet meer slechts elkanders vrienden zijn. De 

mens is voor de mens nu ook de hogere macht geworden. (Tuinen, 2004: 126) Het 

klassieke humanisme beschrijft Sloterdijk ook als het “fundamentalisme van de 

westerse cultuur”. Ten minste, dit is het lange tijd geweest, aangezien het nu geen 

cultuurpolitieke of biopolitieke rol meer speelt. Het zijn nu de wetenschap en de 

techniek waar de belangrijke beslissingen worden genomen en hier dient men 

volgens Sloterdijk waakzaam te zijn, aangezien het niet vanzelfsprekend goed 

verloopt als de mens de touwtjes in handen heeft. (Tuinen, 2004: 126) Dat hét 

humanisme haar functie heeft verloren, betekent nog niet dat er geen sociaal-

politieke dimensie binnen een humanisme denkbaar is. In de lijn van Foucault is ook 

voor Sloterdijk de erfenis van Kant, nl. de kritische ondervraging van het heden en 

onszelf positief te waarderen. (Tuinen, 2004: 128) 
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2. Een humanisme na hét humanisme? 

 

De vraag van Jean Beaufret: ”Comment redonner un sens au mot 

‘humanisme’”? aan Heidegger wordt door deze met twee onmiddellijke 

replieken beantwoordt :  “Deze vraag komt voort uit de opzet aan het woord 

“humanisme” vast te houden. Ik vraag me af of dat nodig is. Of is het 

onrecht dat al dergelijke termen aanrichten niet duidelijk genoeg? – Uw 

vraag veronderstelt niet alleen dat u aan het woord “humanisme” wilt 

vasthouden, maar ze geeft tevens toe dat dit woord zijn zin heeft 

verloren.(Sloterdijk et al., 2000: 27)  

 

Heideggers strategie was dat het woord humanisme moest worden opgegeven om  

de werkelijke opgave van het denken weer in haar aanvankelijke eenvoud en 

onontkoombaarheid te kunnen ervaren. (Sloterdijk et al., 2000: 27) We kunnen ons 

de vraag stellen of Sloterdijk na Heidegger nog een betekenis kan geven aan een 

humanisme na hét humanisme? Hoe moet Sloterdijk zich na Heideggers 

ontologische opwaardering van de humanitas, Nietzsche’s biopolitieke uitdaging van 

de Übermensch, Foucaults structuralistische decentrering van de mens, Derrida’s 

deconstructie van het antropocentrische discours en Deleuze en Guattari’s anti-

humanistisch machinaal constructivisme, nog gaan verhouden tot de ideologie van 

emancipatie d.m.v. “Bildung”, dat is de discipline van het lezen en schrijven? 

(Tuinen, 2007: 1) Tegenwoordig worden auteurs als Nietzsche, Foucault, Deleuze en 

Derrida vaak als antihumanisten omschreven. Deze term kunnen we alvast zeker 

niet op Sloterdijk toepassen, omdat deze met o.a. het concept “homeotechniek” tot 

een positief begrip komt van humaniteit. In een tijd waar het boek achterhaald is 

door het exces aan bio- en informatietechnologie zijn noch de humanistische 

domesticatie, noch Heideggers “gelatenheid” plausibele strategieën. (Tuinen, 2007)  

De mens staat in “de Lichtung” immers niet met lege handen als hoeder, maar als 

product van het gebruik van de techniek. (Tuinen, 2004: 138) Voor Sloterdijk is niet 

“het Zijn” essentieel, maar net de techniek. Sloterdijks alternatieve vorm van 

“gelatenheid” valt samen met het moment van inzicht in de “homeotechniek”. Deze 

soort techniek staat in contrast met wat Sloterdijk noemt de “allotechniek” die een 
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vereenvoudiging van de natuur inhoudt en een uitbuiting van de natuur mogelijk 

maakt. De extrapolatie van ervaringen uit deze techniek naar de toekomst toe is de 

oorzaak van angst voor bepaalde technieken als klonen. Volgens Sloterdijk zijn we 

zodanig getekend door dit allotechnische denken, dat zelfs een sterk moreel 

reflectief bewustzijn niet voldoende is om de desastreuze ontwikkelingen en 

gevolgen af te wenden. Enkel een nieuw begrip van techniek is hiervoor de 

noodzakelijke voorwaarde, nl. een homeotechnologisch denken. In dit denken wordt 

voor het eerst het simuleren van de natuur mogelijk. Er is in tegenstelling tot wat 

Heidegger schrijft over techniek, hierbij geen sprake van een “opvorderend 

ontbergen”. Het is immers geen techniek waarbij het heersend subject objecten 

instrumenteel inzet voor eigen doelen in de vorm van een operatie. Sloterdijk 

spreekt eerder van een coöperatie. (Tuinen, 2004: 140) Homeotechniek biedt voor het 

eerst de mogelijkheid dat de menselijke zelfgeboorte wat betreft haar 

kunstmatigheid samenvalt met de eerste “natuurlijke geboorte”.(Tuinen, 2004: 137-

138) De gelatenheid van het gehoorzamen aan het zijn wordt bij Sloterdijk 

vervangen door een open staan voor nieuwe technologische ontwikkelingen. 

(Tuinen, 2004: 139) Dit open staan zorgt voor een kunstmatige simulatie van het 

natuurlijke ontbergen in de evolutie en is daarom steeds een intelligentieversnelling 

en het is in deze coöperatieve versnelling dat Sloterdijk een “matrix” ziet van een 

humanisme na het humanisme. (Tuinen, 2004: 140) 

 

3. De rol van de media en de journalistiek 
 
 
De rol van de media speelt in Sloterdijks werk een grote rol. Zeker in “Regels van 

het Mensenpark” zijn de middelen om te temmen en telen van uiterst belang. Het 

antieke humanisme kan men dan ook opvatten als een stellingname in een 

mediaconflict. Het medium “boek” werd dan als verzet gezien tegen de media van 

het “ontremmend amusement”, bijvoorbeeld het amfitheater, als ontmenselijkende, 

ongeduldig oplaaiende sensatie. De betekenis van deze mediakeuze ligt in het 

terugdringen van de eigen mogelijke bestialiteit en in het afstand scheppen tussen 

zichzelf en de bestialiserende tendensen in de theaters. (Sloterdijk et al., 2000: 24-25) 
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Met de opkomst van de moderne massamedia, de radio, televisie en 

internetrevolutie zijn de huidige samenlevingen posthumanistisch geworden. De 

literatuur is als een subcultuur onder andere culturen gedegradeerd. (Sloterdijk et 

al., 2000: 22) Wat vaststaat, is dat de vraag hoe de mens tot een ware of werkelijke 

mens kan worden onontkoombaar als een mediavraag gesteld wordt, als we onder 

media de communale en communicatieve middelen verstaan, door het gebruik 

waarvan de mensen zichzelf vormen tot wat ze kunnen en zullen zijn. (Sloterdijk et 

al., 2000: 25) 

Na de polemiek rond Sloterdijks “Regels van het Mensenpark” stelt Sloterdijk 

dat er in de journalistiek een ontwikkeling is van alarmisme naar schandalisme. Met 

alarmisme heeft Sloterdijk weinig moeite, aangezien het vaak beter is een keer te 

veel te “snateren” dan een keer te weinig, maar af en toe moet men waarschuwen 

voor de waarschuwer. Hedendaagse journalisten tonen volgens Sloterdijk aan dat de 

kritiek dood is en slechts tot opwindingsproducten op de smal geworden markt van 

de publieke aandacht verworden is. De aanstichter hiervan is volgens Sloterdijk 

Habermas die de journalisten een handleiding tot verkeerd lezen heeft gegeven. 

(Sloterdijk et al., 2000: 14-15) Ook in de “Kritiek van de Cynische Rede” wijst hij op 

problemen met wat hij daar noemt het “mediacynisme”. De media, zelfs in minimale 

interpretatie van informatieleveranciers, doen in zeker opzicht hetzelfde als de 

oorspronkelijke Verlichters, alleen nu in een tweevoudige ontremde vorm. Ten 

eerste buiten ze de catastrofen uit vanwege de grote nieuwswaarde van slecht 

nieuws en ten tweede raakt ons bewustzijn volledig overstroomd door informatie 

die ons steeds kouder laat. (Tuinen, 2004: 161) 
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C.  Het verlichtingshumanisme en interdisciplinariteit 

 
Het verlichtingshumanisme was een rationalistisch humanisme. In de “Kritiek van 

de Cynische Rede (1983) toont Sloterdijk aan dat de kritiek zichzelf in een 

onmogelijke situatie heeft gebracht. In elke rationele kritiek zit steeds een mogelijk 

dogmatisme verscholen. De rationele kritiek op de hedendaagse kennisverwerving 

dat deze leidt tot een extreme opeenhoping van kennis met een crisis in cultuur en 

universiteit als gevolg, kan interdisciplinariteit als oplossing voorop schuiven. Dat 

interdisciplinariteit tot een dogmatische houding kan leiden, vinden we terug op 

verschillende niveaus. Op persoonlijk niveau worden personen die over alles wat 

weten sterk beloond waardoor dilettantisme bevorderd wordt. Op het academisch 

niveau kan het zijn dat een individueel wetenschapper interdisciplinair werkt om 

zijn aanzien te verhogen en op die wijze over meer macht te beschikken. Ook 

institutioneel gaat men bijvoorbeeld een interdisciplinair centrum aan een 

universiteit verbinden om op die wijze meer financiële fondsen te verkrijgen. Op 

maatschappelijk niveau betekent interdisciplinariteit dat wetenschappelijke 

resultaten meer en beter gepopulariseerd en verspreid worden en dus politiek 

bruikbaarder. Politici kunnen zich dan meer beroepen op de wetenschappelijke 

kennis om hun macht te bevorderen. Interdisciplinaire kennis en macht kunnen dus 

steeds in nauwe relatie gevonden worden. De cynicus zal interdisciplinariteit steeds 

met een scheef glimlachje als oplossing voorop stellen. Volgens Sloterdijk zal 

interdisciplinariteit de rationele kritiek niet redden. Interdisciplinariteit is eerder een 

academische fetisj om toch te kunnen blijven geloven in het verlichtingshumanisme. 

Het is een middel om de dwangmatige ernst in het wetenschapsbedrijf te laten 

volharden en bijgevolg de vrijpostigheid op de universiteit verder in onderdrukking 

te houden. De mens moet het bos door de bomen kunnen zien om het proces van de 

temmende en telende functie van het humanisme te vervullen. Interdisciplinariteit 

helpt de mens een weg te vinden in het overmatig aanwezig zijn van 

maatschappelijke impulsen en intellectuele bronnen opdat deze zijn bestialiserende 

neigingen kan onderdrukken. 
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Deze vorm van humanisme is echter ten val volgens Sloterdijk en of 

interdisciplinariteit in zijn “humanisme na hét humanisme” een rol speelt kunnen 

we niet direct afleiden. Hij heeft het wel over een coöperatie in de “homeotechniek”, 

maar stelt niet dat deze van interdisciplinaire aard zou zijn. Universiteiten spelen 

immers voor Sloterdijk slechts een marginale rol in de hedendaagse samenleving, 

zeker wat betreft zijn “humanisme na het humanisme”. Hierdoor kunnen we 

afleiden dat de universitaire oplossing “interdisciplinariteit” bij hem geen belang zal 

opwekken. Hij zal er misschien zelfs om lachen. 
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V. Besluit : Bijdrage van Ortega en Sloterdijk aan de 

problematiek en haar mogelijke oplossing 

“interdisciplinariteit” 

 

De belichting van de problematiek van de kennisaccumulatie vanuit twee figuren uit 

de cultuurfilosofie, Ortega en Sloterdijk, hebben hun vruchten afgeleverd.  

Het eerste luik diende als een kader waarin we verscheidene thema’s 

behandelden. Ik heb zoveel mogelijk getracht alle, door mij relevant geachte 

bronnen erin te verwerken, waardoor het misschien een heel compact luik is 

geworden. Ik wil hierbij, zoals ik reeds in de inleiding gesteld heb, benadrukken dat 

dit echter wel een bescheiden selectie is van bronnen. Wat betreft de problematiek, 

hebben we heel wat thema’s doorlopen : De versplintering van de kennis, een 

cultuur- en universiteitscrisis en de stelling dat het verlichtingsproject, dat we 

overigens hebben beperkt tot de sterk humanistisch kantiaanse invulling, hierdoor 

gefnuikt zou zijn. We hebben gezien dat de voorgestelde oplossing, nl. 

“interdisciplinariteit”, helemaal geen eenduidig begrip is, en dat het zelf een aantal 

problemen verondersteld : het probleem omtrent het invullen van de motivering 

voor interdisciplinair onderzoek, omtrent de definiëring en de organisatie van 

interdisciplinariteit en omtrent de verhouding tussen het belang van de verspreiding 

en de hedendaagse media. Wat betreft het verlichtingshumanisme, zagen we hierbij 

dat de eenheid die vroeger door religie, filosofie, of ideologie aan de mens 

gegarandeerd werd, verdwenen is, en dat het de taak is van de wetenschappen om 

die eenheid nu zelf te realiseren. “Interdisciplinariteit” wordt hier dus gezien als de 

oplossing om het verlichtingshumanisme terug op het goede spoor te brengen. 

Verder zagen we ook dat het verlangen tot een “unificatie van de wetenschappen” 

in de literatuur omtrent interdisciplinariteit vaak terugkomt. Dit tegenover de 

hedendaagse tendens, oa. vertegenwoordigt door Weingart, om van deze “unificatie 

van de wetenschappen” af te zien. Weingart pleit immers voor een meer 

pragmatische invulling van interdisciplinariteit, die de innovatieve functie van de 

wetenschappen zou bevorderen en complementair zou zijn met disciplinariteit. 
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Wat betreft het tweede luik is het opmerkelijk dat het verband tussen Ortega 

en interdisciplinariteit weinig in de literatuur gezien wordt. Dit hoewel hij sterk de 

nadruk legt op de problematiek, bijvoorbeeld in het hoofdstuk “de barbaarsheid van 

het specialisme” van zijn hoofdwerk. Daarenboven is het nog opmerkelijker hoe 

Ortega het verband tussen interdisciplinariteit en de unificatie van de 

wetenschappen aanhaalt. Hoewel deze tendens tot unificatie in de missie van de 

universiteit nog sterk utopisch was, is deze in zijn instituut meer bescheiden, relatief 

en praktisch georiënteerd. Elke wetenschap start immers bij het observeren van 

losse, divergente fenomenen waarin dan een zekere eenheid wordt gezocht. In elke 

gevestigde eenheid ontdekt of benadrukt het intellect echter opnieuw diversiteit. 

Eenheid en diversiteit waren hoofdthema’s voor Ortega, die steeds naar een 

synthetisch compromis zocht tussen "het ene en het vele”. Hij gaat dus, net als 

Weingart, polarisaties bv. tussen wetenschap en onderwijs of specialisatie en 

unificatie, vermijden. Het herstellen van een evenwicht tussen deze, is volgens 

Ortega een manier om de crisis in het onderzoek en onderwijs, maar ook de meer 

algemene historische crisis van de civilisatie, te overstijgen. Interdisciplinariteit is de 

manier om de vraag “Wat is de mens?” te beantwoorden. Het is de manier om de 

menselijkheid van de mens te herwinnen. Graham stelt dat Ortega zich verzette 

tegenover een radicaal en willekeurig nihilisme dat meent dat de mens niets is. 

Ortega gaat op de vraag naar wat de mens is, socratisch antwoorden dat hij het niet 

weet, maar dat hij in verbondenheid met een reeks specialisten dit zal uitzoeken. Hij 

ziet interdisciplinariteit dus als mogelijkheid om het verlichtingshumanisme op het 

goede spoor te brengen.  

Sloterdijk breekt de samenhang tussen Verlichting en humanisme echter 

middendoor.  Hij stelt dat in elke rationele kritiek steeds een mogelijk dogmatisme 

zit verscholen. Ook in de kritiek op de hedendaagse kennisverwerving met haar 

oplossing interdisciplinariteit, kan dogmatisme zich ontpoppen. Dit dogmatisme 

kunnen we zelfs op elk niveau van de problematiek van de kennisaccumulatie (cf. 

inleiding) situeren. Zowel op individueel, academisch en maatschappelijk niveau. 

Interdisciplinaire kennis staat niet los van macht en vormt steeds een ideologisch 

middel om toch te kunnen blijven geloven in het verlichtingshumanisme dat haar 
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temmende en telende functie op die wijze kan behouden. De vraag of 

interdisciplinariteit het verlichtingshumanisme terug op het goede spoor kan 

brengen is, als we het eens zijn met Sloterdijk, een verkeerde vraag. De enige vraag 

die we nog kunnen stellen is of interdisciplinariteit nog een functie kan vervullen in 

een humanisme na het humanisme, en indien ja, over welke vorm van 

interdisciplinariteit hebben we het dan. Zou deze misschien kunnen samenvallen 

met Weingarts pragmatische vorm die het over opportunisme heeft en politiek 

gebruik van interdisciplinariteit? Het lijkt er wel op, maar dit blijft op het impliciete 

niveau. Wat echter wel duidelijk is, is dat Ortega als voorloper van 

interdisciplinariteit, en Sloterdijk als criticus van het verlichtingshumanisme, wel 

degelijk iets te vertellen hebben over de steeds voortschrijdende problematiek van de 

opeenhoping van de kennis en haar mogelijke oplossing, nl. “interdisciplinariteit”.  
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