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Het bronnenonderzoek toont mijns inziens aan dat de
geesteshistorische uitleg van verschillende posities en
tegenposities het meeste resultaat oplevert wanneer
men ervan uitgaat dat het denken wezenlijk
polemisch is.1

Homo cogitat, de mens denkt. Aldus weerklinkt een onschuldig axioma in de opening van het
tweede boek van Spinoza‟s Ethica. Dit denken hangt volgens de schrijver echter niet in het
luchtledige. Het is tegelijk met het lichaam uitdrukking van de substantie, dat wil zeggen van
de natuur als het wetmatige samenspel van krachten. Het gevolg is dat elk natuurlijk wezen
“zich verzet tegen alles wat het bestaan teniet zou kunnen doen”.2 Het denken, zo mag men
dan afleiden, is evenals het lichaam in ieder geval van nature betrokken in een strijd om het
bestaan – hoezeer het er in zichzelf ook naar mag streven gemoedsrust te vinden. Spinoza lijkt
in zijn filosofie dat te doen wat de meeste wijsgeren geneigd zijn te doen, namelijk dit
polemische karakter van het denken naar de zijlijn drukken, of in ieder geval uit het zicht
houden. Dat kan niet gezegd worden van de Grieks-Duitse geleerde Panajotis Kondylis
(1943-1998), wiens belangrijkste stelling luidt dat het denken wezenlijk polemisch is. Met
deze stelling verwijst hij naar de plaats van het denken in een wereld die kan worden
bestempeld als een „toestand van oorlog‟: in de zin van Hobbes een dreiging van strijd, niet
het daadwerkelijk vechten.3 Vanuit een geheel ander gezichtspunt kan men zeggen dat
Kondylis een „ontologie van het geweld‟ predikt, aansluitend bij bijvoorbeeld Friedrich
Nietzsche en vergelijkbaar met het werk van Michel Foucault in de jaren zeventig. 4 Ik zou
liever spreken van een „sociale ontologie van onenigheid‟. Deze benadering drukt wellicht het
beste uit wat men bedoelt als men zegt dat politieke filosofie niet alleen een filosofie van „de
politiek‟ of „het politieke‟ inhoudt, maar zelf ook politiek is, dat wil zeggen in dat wat zij doet
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wezenlijk betrokken is in de strijd om „politieke zaken‟ (res publica). Een „sociale ontologie
van onenigheid‟ wijst in Spinoza‟s zin op de worteling van het denken in een krachtenveld.
Het denken bewoont echter een wereld die het tegelijk op eigen wijze voortbrengt: het
wereldbeeld. Het denken van mensen (meervoud) in deze wereld neemt de vorm aan van een
verscheidenheid aan strijdige wereldbeelden. Deze ogenschijnlijk beschrijvende zinnen stellen
ons voor een bekende reflexieve paradox: ook dit is een wereldbeeld. Die paradox bevestigt
echter alleen maar de beschrijving, maar moet tegelijk erkennen dat in de meeste
wereldbeelden de beschrijving van de menselijke wereld in termen van strijd niet de
belangrijkste of meest vooraanstaande keus is. Het bezielende werk van Kondylis heeft voor
mij een belangrijke aanzet gegeven tot het verder uitdenken van een „sociale ontologie van
onenigheid‟. Het lijkt me dan ook passend om mij in het kader van deze uitgave nogmaals te
laven aan deze bron.5
Hoezeer Kondylis zich ook verdiept in het denken van anderen, en bovenal zoekt naar de
eerste beginselen daarvan, op de achtergrond bevindt zich altijd een in zijn ogen algemeen
geldige antropologie: een beeld van het menselijk handelen zoals dat altijd heeft gegolden. 6
Zo nu en dan steekt deze antropologie de kop op in een poging bepaalde wendingen in
gedachtegangen te verklaren. De antropologie die Kondylis verdedigt of vooronderstelt, is
algemeen geldig op grond van een louter „descriptieve‟ instelling: we kunnen vaststellen hoe
mensen zich hebben gedragen en zich op het ogenblik gedragen.
Een eerste uitwerking van deze antropologie moet zich concentreren op de tegenstelling
van vriend en vijand, of beter: vriendschappelijke en vijandelijke betrekkingen tussen
(groepen) mensen. Onder mensen kunnen allerlei vormen van vriendschap bestaan: van
intieme vriendschap via samenwerking naar vreedzame samenleving (of naast elkaar leven).
Daarentegen zijn ook vijandelijke betrekkingen in allerlei gradaties mogelijk: van het
hinderen van mensen in hun (eigensoortige) gedragingen, via onderdrukking en uitsluiting
naar regelrechte geweldpleging (zoals oorlog). Al dit handelen gaat gepaard met denkbeelden,
die als functie hebben deze handelingen te rechtvaardigen – dat wil zeggen hun nut of
noodzaak aan te tonen. Dat alles wil niet onmiddellijk zeggen dat professionele denkers zich
zonder meer aan deze functie van denkbeelden aanpassen: er is een spanningsverhouding
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tussen strategisch en zuiver denken, tussen „polemische consequentie‟ en „logische
consequentie‟.
Niettemin: in laatste instantie is denken polemisch. Denken verdedigt de aanspraken van
de levenswijze van de ene groep (wat mensen bindt; de vriendschappelijke betrekkingen van
haar leden onderling) tegen de aanspraken van een andere groep die op een of andere manier
een bedreiging vormt of geacht wordt te vormen voor deze levenswijze (en dus voor de
vriendschappelijke betrekkingen). De stelling dat denken polemisch is, houdt dus niet in dat
een denker alleen maar aan het strijden en bestrijden is. Integendeel, een denker kan zich
geheel en al wijden aan de constructieve opbouw van een wereldbeeld zonder ook maar een
moment te denken aan de polemische inhoud daarvan. Het gaat niet om de persoonlijke
oogmerken, maar om de objectieve functies die het denken heeft in de werkelijke wereld (de
wereld zoals die door de algemeen geldige antropologie wordt voorgesteld).
De „logische consequentie‟: ieder kan met vrij zwevende intellectuele belangstelling de
uitgeschreven wereldbeelden op innerlijke samenhang beoordelen, de begrippen en
argumenten napluizen op helderheid, geldigheid, houdbaarheid, of bepaalde uitgangspunten
tot de uiterste gevolgen doordenken enzovoort. Niettemin nemen mensen stelling en daar
verschijnt de „polemische consequentie‟. Niemand verschilt van mening met een ander door
de eenvoudige vaststelling dat men feitelijk anders denkt. Niemand zal altijd zo altruïstisch of
masochistisch zijn om de afwijkende mening van een ander onmiddellijk op te vatten als een
teken van een eigen vergissing. Men bewoont een wereldbeeld niet als een jas die men
aantrekt en ook weer kan uittrekken. De wereld die men in het denken bewoont is de wereld
die men bewoont. Alleen wie de wereld denkt als een door een gezichtspunt bepaalde uitleg
van de wereld kan openstaan voor de uitingen van anderen en kan de betrekkelijkheid van het
eigen gezichtspunt inzien. Deze openheid of ontvankelijkheid is niet ieder gegeven. En daar
blijkt wederom het polemische karakter van een communicatief of deliberatief werelbeeld
(openbaarheid) dat zich richt tegen wereldbeelden met absolute waarheidsaanspraken
(openbaring).

Het denken is wezenlijk polemisch: het zinnebeeld van de oorlog
Laten we even terugkeren naar een roemruchte discussie die ontbrandde ná de Koude Oorlog
die tussen twee grote wereldmachten woedde en die mede in naam van grote ideeën werd
gevoerd. Francis Fukuyama stond met zijn idee van „het einde van de geschiedenis‟
(overigens ontleend aan denkers als Hegel en Kojève) tegenover een andere spraakmakende
auteur, Samuel Huntington, die juist het voortduren van een wereldwijde strijd tussen
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religieus-ideologische kampen voorzag (de zogenaamde „botsing van beschavingen‟).
Volgens Fukuyama heeft de mensheid filosofisch haar hoogtepunt bereikt in de idee van de
vrijheid. Er is daarmee aan de strijd der ideeën een eind gekomen. Dat betekent niet dat er aan
alle oorlogen een einde is gekomen. Mensen strijden nog een tijdje door: deze strijd staat
evenwel niet meer in het teken van een nieuwe (politieke) idee. Er is dan ook voor denkers
geen emplooi meer. De strijd der ideeën lijkt voor niets geweest; ze moet dan op een tragische
vergissing van de mensheid berusten, die nu eindelijk is ingezien. Dit veronderstelt dat er
tussen filosofie en oorlog nooit anders dan een uitwendige, instrumentele verhouding heeft
bestaan. Huntington daarentegen wijst erop dat beschavingen diep geworteld zijn in culturele
en religieuze tradities die het zicht op het wereldtoneel bepalen en daarmee voor een moeilijk
of nauwelijks overbrugbare onenigheid zorgen die wel tot botsingen moet leiden.
Panajotis Kondylis sluit ongetwijfeld meer aan bij deze laatste gedachtegang en versterkt
deze nog eens door te wijzen op het verschijnen van de massa‟s (de schier almachtige
referentiepunten voor economie en politiek) en de naderende strijd van een alsmaar groeiende
wereldbevolking om schaarse bestaansmiddelen.7 De rol van het denken daarin kan niet
anders dan bescheiden zijn, maar omgekeerd zal het onontkoombare lot van de menselijke
werkelijkheid het denken vormen. Zijn inzicht is dat filosofie en oorlog intrinsiek
samenhangen: het denken is wezenlijk polemisch. De strijd der ideeën is geen dwaling maar
een essentieel bestanddeel van het menselijke bestaan. Zolang als er gevochten wordt door de
mensheid, zal er ook strijd der ideeën zijn – en omgekeerd, zolang als er gedacht wordt, wordt
er gevochten. Vanuit dit gezichtspunt is Fukuyama‟s opstel niet meer dan een nieuwe stap in
deze „eeuwige‟ strijd.
Kondylis heeft een indrukwekkende hoeveelheid studies voortgebracht, die grotendeels op
het terrein liggen van de geschiedenis van de ideeën, of beter: van de filosofische stelsels of
wereldbeelden.8 In de laatste jaren van zijn korte leven bewoog hij zich steeds meer in de
richting van een diagnose van de tegenwoordige tijdgeest.9 Zijn werk is van belang omdat hij
een middenweg zoekt tussen een „idealistische‟ en een „historisch-materialistische‟ opvatting
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van de geschiedenis van het denken. De idealistische opvatting meent de ideeën op zich te
kunnen bestuderen, onafhankelijk van de materiële omstandigheden waaruit ze ontstaan,
waarop ze betrekking hebben, of waarop ze inwerken. Het idealisme laadt zo de verdenking
op zich te verkondigen dat de ideeën eigenlijk over niets gaan en in ieder geval niets uitstaande hebben met het alledaagse menselijke bestaan. De historisch-materialistische opvatting
daarentegen herleidt de ideeën tot de materiële omstandigheden en lijkt daarmee eveneens aan
de ideeën zelf weinig gewicht toe te kennen.10 Zowel de loochening als de uitdrukkelijke
erkenning van elke weerspiegeling tussen ideeën en materiële omstandigheden, lijkt de eigen
werkelijkheid en werking van ideeën te miskennen.11
Een veel vruchtbaarder benadering is naar mijn idee om van geval tot geval te onderzoeken
hoe ideeën en materiële omstandigheden samenhangen. Dan krijgen de ideeën in hun context
het gewicht dat ze verdienen. We kunnen immers overal om ons heen al vaststellen dat ideeën
(overtuigingen, meningen, zienswijzen) niet los staan van menselijk leven: mensen zijn altijd
emotioneel en praktisch betrokken bij de ideeën die zij en anderen naar voren brengen. Het
temperament waarmee een idee wordt verdedigd of aangevallen kan wisselen. Hoe dan ook,
telkens blijkt dat mensen een belang hebben bij deze of gene idee of de weerlegging ervan. De
ideeën vertegenwoordigen een inzet in het maatschappelijke leven. En aangezien dit leven een
strijd is, is ook het denken wezenlijk polemisch.12 Dat is nu zo en dat zal ook altijd wel zo
geweest zijn. De stelling dat het denken wezenlijk polemisch is, maakte Kondylis onder
andere tot methodisch uitgangspunt van zijn studie over de Verlichting, en is het onderwerp
van dit opstel. Ik zal een uiteenzetting geven van de strekking van dit methodisch uitgangspunt. Ik ga daarbij vooral in op het zinnebeeld van de oorlog dat op de achtergrond van deze
stelling een rol speelt. Kondylis heeft dit uitgangspunt filosofisch proberen te onderbouwen in
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het reeds genoemde Macht und Entscheidung. Over het begrip van de oorlog zelf schreef hij
een aparte studie.13
Mijn opstel bespreekt drie aspecten van de stelling dat denken wezenlijk polemisch is.
Allereerst ga ik in op de verhouding tussen logica en polemiek, zoals deze aan de orde komt
in Kondylis‟ studie over de Verlichting. Vervolgens bespreek ik de grondslag die de auteur
voor zijn benadering heeft gegeven: in welke zin is denken betrokken op oorlog? Ten slotte
ga ik op zoek naar de theoretische wortels van Kondylis‟ opvatting van de oorlog als
zinnebeeld voor het denken.

Logica en polemiek
Wie met een open oog, dat wil zeggen met de sceptische blik van de positieve wetenschapper,
naar de teksten van filosofen kijkt, stelt vast dat deze verre van consistent zijn. Ze zijn niet
consistent gemeten aan gangbare logische standaarden. Kondylis laat aan talloze voorbeelden
zien dat filosofen er niet in geïnteresseerd blijken te zijn alle logische consequenties uit hun
denkbeelden te trekken. Mogelijke inconsistenties blijven zo vaak verborgen en komen pas
aan het licht als anderen de gehele gedachtengang reconstrueren. Maar ook dergelijke
reconstructies zijn niet onschuldig. De interpretaties van filosofen laten doorgaans een
soortgelijk beeld zien: interpreten pogen filosofische stelsels te reconstrueren met
verdoezeling van alle zwakke plekken en inconsistenties, dan wel een heel filosofisch stelsel
af te wijzen op grond van enkele inconsistenties. Het verdoezelen of benadrukken van
logische tegenstrijdigheden in het werk van een filosoof of filosofische stroming dient
uiteraard de positie van de onderzoeker. Het doet zo geen recht aan het feitelijk denken van
„mensen van vlees en bloed‟. Dergelijke benaderingen loochenen andere wezenskenmerken
van het denken dan de logische structuur, maar deze loochening dient een evident doel: de
aandacht afleiden van de eigen niet-logische motieven.
De logische inconsistenties of inconsequenties zijn in feite meer of minder direct verbonden met de materiële omstandigheden waarin ideeën wortelen (waaronder ook het bestaan van
andere, strijdige ideeën moet worden gerekend). Wil men de teksten van filosofen, zoals ze
feitelijk in elkaar steken, recht doen en wetenschappelijk verklaren, dan moeten de
inconsistenties en inconsequenties begrepen worden in plaats van weggepoetst. Dat is de inzet
van Kondylis‟ methodische uitgangspunt: we kunnen de zonden der filosofen tegen de logica
13
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slechts begrijpen of verklaren, als we ervan uitgaan dat het denken wezenlijk polemisch is.
Dit betekent: de polemische consequentie wint het uiteindelijk van de logische consequentie.
Op de achtergrond van dit methodische uitgangspunt bevindt zich evenwel ook een
filosofische evaluatie van de moderne Westerse filosofie die ons op het spoor kan brengen
van de eigen polemische inzet van Kondylis‟ denken.
De Nihilisten brengen de uiteindelijke logische gevolgen van het volledige eerherstel van de
zinnelijkheid14 aan het licht. Dit levert hen echter geen bewondering op maar verachting. Het
gaat immers niet om logische, maar om polemische consequentie en doeltreffendheid. Wie de
opkomende wereldbeschouwing moreel gezien in opspraak brengt, moet uitgesloten en
bestreden worden. Elk nihilisme verlamt de slagvaardigheid van een wereldbeschouwing, omdat
binnen de cultuur het streven naar zelfbehoud vervlochten is met het vaststellen van de zin van
het leven.15

Hij lijkt te zeggen: waren de moderne filosofen, ondanks het feit dat zij de theologie wilden
vernietigen, toch consequent logisch blijven doordenken op hun uitgangspunten, dan waren ze
in het nihilisme geëindigd. En dat zou hun eigen positie hebben ondergraven; vervolging is
misschien niet eens nodig.16 Ze offerden daarom de logica aan de polemiek. Het goede of
nuttige gaat boven de waarheid (zie Plato‟s Politeia, 378a). De logica lijkt zo voor Kondylis
op gespannen voet te staan met de polemische aard van filosofische ideeën. Degene die dit
zichtbaar maakt, moet datgene doen wat het moderne denken weigert te doen: de logische
consequenties wèl trekken. Kondylis voltooit de Verlichting door haar als noodzakelijke
verduistering te ontmaskeren. Een zuiver logisch en dus niet-polemisch denken is dan
mogelijk, maar wellicht niet „in deze wereld‟.
Een tweede belangrijke punt in de aangehaalde tekst is de verklaring die hij voor het
opofferen van de logica geeft, een verklaring die existentieel (het voortbestaan betreffend) van
aard is. Wereldbeelden, waaraan filosofen hun bijdrage leveren, staan in dienst van het
zelfbehoud: ze verwoorden de bestaansvoorwaarden en de betekenis van het bestaan van een
groep en schermen deze ook langs de weg van een woordenstrijd af van die van een andere
groep (de vijand).
Deze uitspraken over de moderne filosofie (aannemende dat ze waar zijn) laten ook de
conclusie toe dat de filosoof in deze zin niet vrij is in zijn denken. De filosoof kan zich pas in
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inzet van het Verlichtingsprogramma. De Verlichtingsdenkers brengen de “Sinnlichkeit” in stelling tegen de
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15
Die Aufklärung..., blzn.493-495.
16
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History, The University of Chicago Press, Chicago/London 1953 laat Strauss minutieus de nihilistische
consequenties van het moderne politieke denken zien – tegen de indruk van de filosofen zelf in die vaak
aangeven de voortzetting van de traditie op een of andere manier voor te staan.
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vrijheid en in alle redelijkheid aan de logica overgeven als hij zich volledig veilig waant, dan
wel niet meer bereid is om het leven tegen elke prijs te verdedigen. Het lijkt Kondylis niet
alleen te gaan om het ontwikkelen van een methode om de geschiedenis van de ideeën op
wetenschappelijke wijze te beschrijven – een methode die hij descriptief decisionisme
noemt17 –, maar ook om een stellingname in de filosofie. De methode maakt inzichtelijk
waarom de filosofie nooit aan haar aanspraak, zuiver denken te zijn, kan beantwoorden. Ze
berust echter tevens op het postulaat zelf de enig mogelijke vorm van zuiver denken te zijn.
Paradoxaal genoeg evenwel laat Kondylis niet na deze methode tegen andere opvattingen te
verdedigen: ook het zuivere denken moet zich door polemische uitstapjes compromitteren ...18
Het methodische uitgangspunt van zijn studie formuleert Kondylis als volgt:
De beste wijze om een bepaalde filosofie in de geschiedenis van de geest te begrijpen is
bijgevolg een helder zicht te krijgen op de tegenstander en te overwegen wat zij bewijzen moet
of wil om deze tegenstander buiten gevecht te stellen. In de polemiek van ieder tegen ieder, dan
wel van de wijsgerige partijen onderling, ontstaat afhankelijk van het doel van de polemiek of
het ideaal dat hier voor ogen zweeft, het veelvoud aan variaties op een en hetzelfde onderwerp,
dat wil zeggen op de grondvraag waaromheen de polemiek draait.19

De rol van de logica in de opbouw van filosofische stelsels of wereldbeelden bestaat erin de
formele mogelijkheden te bepalen, waarvan de denkers dan een al of niet consistent gebruik
kunnen maken. De mate waarin en de wijzen waarop van deze formele mogelijkheden van de
structuur van potentiële gedachtegangen gebruik wordt gemaakt, hangt geheel en al af van de
polemische inzet van de filosofen in kwestie. Het is dus heel wel mogelijk dat een
spanningsverhouding tussen logica en polemiek ontbreekt. Dat zal het geval zijn wanneer
logische consequentie polemisch gezien het meest effectief is. Dit geval doet zich evenwel
zelden voor.
Laat ik voor een goed begrip van dit methodische uitgangspunt een van de vele
voorbeelden aanhalen die Kondylis in zijn studie over de Verlichting geeft. Voltaire brengt
tegen de christelijke leer van de Voorzienigheid argumenten in die een beroep doen op de rol
van het geluk en het toeval in de geschiedenis. Tegelijk bestrijdt hij het bestaan van
goddelijke ingrepen in de geschiedenis (wonderen) met een beroep op algemene
natuurwetmatigheden. In logisch opzicht is Voltaire‟s opvatting inconsistent; in polemisch
17

Macht und Entscheidung, blzn.7-13. Over het verband tussen descriptief decisionisme en het verzaken aan de
drang tot zelfbehoud, zie blzn.117 en 123, en mijn artikel `Het oog dat van zichzelf wegkijkt. Kondylis versus
Buve: over de mogelijkheden en grenzen van het descriptief decisionisme', in Krisis 47, 12(1992)2, blzn.72-93.
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opzicht daarentegen is hij zeer consequent.20 De samenhang van deze onderling strijdige
argumenten is alleen te begrijpen als we voor ogen houden dat Voltaire het christelijke
wereldbeeld bestrijdt. Pas als deze strijd gestreden is, valt het nieuwe wereldbeeld uiteen in
elkaar bestrijdende partijen die hun munitie ontlenen aan de logische strijdigheden die dan
ineens wel ten volle zichtbaar worden.21
Deze uiteenzetting lijkt afbreuk te doen aan de zo pregnante stelling dat het denken
wezenlijk polemisch is. We kunnen immers onderscheid maken tussen de polemische
consequentie van een filosofie èn de logische structuur van het denken of de logische
(in)consequentie van een denker onafhankelijk van de vraag in welke polemiek dit denken
betrokken is. Dat zou betekenen dat het polemische karakter van het denken een uitwendige
eigenschap is, waarvan de betekenis afhankelijk is van het gebruik dat gemaakt wordt van de
logische elementen van het denken. Dan kan het nog zo zijn dat in feite altijd een polemisch
gebruik van gedachten wordt gemaakt, toch kan men dan niet meer zeggen dat het denken
wezenlijk polemisch is.
Kondylis versterkt deze indruk nog eens wanneer hij in dezelfde paragraaf spreekt over de
vermeende invloed van de Verlichting op de Franse Revolutie. Zijn gedachten zodra ze in
woord of geschrift geuit zijn als zodanig krachten die een werking hebben en daarmee ook
gevolgen – in dit geval een revolutie? Of zijn gedachten instrumenten die afhankelijk van hun
uitleg tot wapens in een strijd worden?22 Kondylis pleit voor de laatste interpretatie van de
Verlichting.23 Hier lijkt dan het denken en de strijd aan elkaar uitwendige zaken te zijn:
De poging door revolutionairen om de ideeën van Verlichtingsdenkers in werkelijkheid om te
zetten “vindt plaats in de strijd en door strijdende personen, en de strijd heeft de eigen logica
waaraan de logica van de teksten of van de reeds bestaande overtuigingen zich moet
onderwerpen wil ze nog in het spel een rol blijven spelen”.24

De stelling dat het denken wezenlijk polemisch is, wordt zo tot een weinig zeggende uitspraak
die geen enkel weldenkend mens zal ontkennen: dat degenen die strijden niet geïnteresseerd
zijn in de eigen logica van een filosofische tekst maar alleen in de tactische of strategische
betekenis van bepaalde ideeën, of zelfs alleen maar van de daarin gebezigde woorden of
formules. Maar dit kan nooit enige verklaring of enig begrip opleveren van de geschiedenis
van het denken zelf!
20

Die Aufklärung..., blzn.445-446. Zie voor andere voorbeelden blzn.251-252, 370, 494, 518, 525 en 580.
Die Aufklärung..., blz.433.
22
Deze dubbelzinnigheid is geen uitzondering; we vinden haar terug in het voorwoord van een door Kondylis
uitgebrachte anthologie, Der Philosoph und die Macht, a.w., blz.11.
23
Die Aufklärung..., blzn.31 e.v.
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Kortom, wil de stelling dat denken wezenlijk polemisch is, enige zin of verklaringskracht
hebben dan moeten we haar strikt onderscheiden van de stelling dat gedachten afhankelijk van
de omstandigheden in een concrete strijd een belangrijke rol als wapentuig kunnen gaan
spelen. De stelling moet van belang zijn voor juist die filosofische teksten die ogenschijnlijk
zijn geschreven los van elke feitelijke strijd of oorlog, en waarvan de schrijvers op geen
enkele wijze tijdens het schrijven betrokken waren in een of ander niet-ideëel gevecht.
Kondylis maakt dit onderscheid overigens niet altijd even duidelijk. Hij kan in een louter
empirische zin veronderstellen dat geen enkele filosoof ooit gedacht en geschreven heeft in
omstandigheden waarin hij niet op een of andere wijze in een strijd betrokken was. Niettemin
kunnen we dit onderscheid ook in Kondylis‟ termen maken. Genoemde opmerkingen over
ideeën als wapens hebben immers betrekking op de werkingsgeschiedenis van ideeën. Wat
Kondylis bestrijdt is dat de werking van ideeën veroorzaakt is door deze ideeën zelf (of een
eigenschap daarvan):
Dat ideeën een werking hebben, betekent slechts dat bepaalde mensen zich op die ideeën
beroepen […].

En pas
de ernst van de omstandigheden maakt de werking van ideeën tot een ernstige zaak.25

De stelling dat denken wezenlijk polemisch is, moet met andere woorden méér betekenen dan
alleen dat er van gedachten een polemisch gebruik wordt gemaakt. Polemiek, en dus oorlog of
strijd, moet een wezenlijk en dus constitutief moment zijn in het denken zelf. Deze
pregnantere stelling werkt Kondylis beter uit in zijn Macht und Entscheidung.

Filosofie en oorlog
Kondylis zal het uiteraard eens zijn met het onderscheid tussen denken aan de ene kant en
oorlog in de strikte betekenis van het woord aan de andere kant. 26 Denken is uiteraard iets
anders dan het uitvechten van een conflict in een fysieke krachtmeting (tussen ongewapende
mensen of tussen bewapende strijdkrachten). Als filosofie oorlog is, dan moet oorlog
zinnebeeldig worden verstaan. Het gaat zelfs niet eens om de uitwendige verhouding tussen
het denken of een denker en feitelijk zich voordoende fysieke krachtmetingen of gewapende
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Die Aufklärung..., blz.32.
Deze wezenlijke tegenstelling tussen filosofie en oorlog heeft echter in de filosofie zelf de gedaante
aangenomen van een tegenstelling tussen een op pacificatie, dialoog, verzoening en eenheid gericht denken en
een op strijd, stellingname, verkettering en tegenspraak gericht denken.
26
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strijd.27 Die verhouding kan niet anders dan contingent zijn. Als denken wezenlijk polemisch
is, dan moet er afgezien van het verschil of de tegenstelling tussen geestelijke en lichamelijke,
mentale of fysieke werkelijkheid, een overeenkomst zijn tussen denken en oorlog. Die
overeenkomst is gelegen in het doel: het afwenden van een vijandelijke bedreiging van het
eigen lichamelijk-geestelijke bestaan.28
Het bewijs van deze stelling draait om twee punten. Ten eerste moet aangetoond worden
dat het denken wezenlijk gericht of berokken is op een vijand: zonder vijand, geen denken.
Ten tweede moet duidelijk worden gemaakt waarom het denken niet anders kan dan streven
naar de vernietiging, verzwakking of onderwerping van de vijand. De erkenning van het
eeuwige bestaan van de vijand (dat wil zeggen de onweerlegbaarheid van een tegenpositie) of
van zijn gelijkwaardigheid (relativisme) betekent het einde van de waarheidsaanspraak van
het denken. Ik begin met de belangrijkste argumenten van Kondylis voor het eerste punt.
Het menselijke bestaan neemt noodzakelijkerwijs een eindige gestalte aan. Deze gestalte
houdt in dat uit de wereld alleen dat wordt gehaald wat voor een bijzonder menselijk bestaan
van belang is, en dat alles wat geen belang heeft, wordt genegeerd. Dat betekent dat de wereld
voor een bijzonder menselijk bestaan altijd een bepaalde of begrensde wereld is, die
uitgesneden is uit een „oorspronkelijke‟, ongedifferentieerde wereld. De bepalende factor bij
de scheiding tussen Vorwelt en Welt (datgene wat de concrete inhoud van het wereldbeeld is)
is als het ware het zaadje waaruit het denken ontspruit, de „idee‟ die een „oorspronkelijke‟
Entscheidung markeert. Zo berust het moderne „natuurwetenschappelijke‟ wereldbeeld op de
idee dat er geen bovennatuurlijke wezens zoals engelen of demonen bestaan; deze wezens en
de daarbij horende verschijnselen behoren niet tot de wereld. Gegeven het feit dat er meerdere
wereldbeelden mogelijk zijn, kan de eindigheid van elk wereldbeeld aanleiding zijn tot strijd
– bijvoorbeeld over het al of niet bestaan van bovennatuurlijke wezens. De concrete inhoud
van een wereldbeeld is contingent: de „oorspronkelijke‟ wereld waarin een menselijk bestaan
een beslissing neemt en zichzelf een bepaalde gestalte geeft, is een gegeven dat telkens
wisselt. In ons voorbeeld kan dat het al of niet aanwezig zijn van bepaalde onbegrijpelijke
natuurverschijnselen inhouden. De eindigheid van het menselijke bestaan is evenwel geen
voldoende, hoogstens een noodzakelijke voorwaarde voor het wezenlijk polemische karakter
27

Dit is slechts zelden het geval. Thukydides reconstrueerde in zijn boek over de Pelopponesische Oorlog een
dialoog tussen woordvoerders van Athene en Melos, die plaats vond onder de dreiging door Athene de stad in te
nemen en te vernietigen. Deze dialoog is opgenomen in Der Philosoph und die Macht, a.w.
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Dat is het doel van de oorlog volgens de klassieke formulering van Clausewitz. De meest minimale
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overwinning te vernietigen. Aldus de formulering van C.v.d.Goltz, Das Volk in Waffen. Ein Buch über
Heerwesen und Kriegführung unserer Zeit, Berlijn 18995, geciteerd in Theorie des Krieges..., blz.119.
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van het denken. Het is immers in beginsel denkbaar dat tegenstellingen die hierdoor ontstaan,
kunnen worden overwonnen. Het is denkbaar dat tegengestelde wereldbeelden naast elkaar
voortbestaan zonder in strijd te geraken.
De eindige gestalte die het menselijke bestaan noodzakelijkerwijs aanneemt, oftewel de
Entscheidung die aan elk wereldbeeld ten grondslag ligt, wordt bepaald door het zelfbehoud:
het streven deze bijzondere gestalte te behouden en aan de „oorspronkelijke‟ beslissing vast te
houden. Juist dit behoudende moment in het menselijke streven zijn bestaan een gestalte te
geven, maakt het menselijke bestaan wezenlijk gevaarlijk. Het gaat niet alleen om een
dierlijk, instinctief zelfbehoud – het vermijden van levensbedreigende situaties –, maar ook
om een streven de wereld te behouden waarvan de mens denkt dat deze voor zijn voortbestaan
van belang is. Op dit punt overstijgt Kondylis een louter bio-sociologische verklaring: het
ideële moment is van het begin af aan al medebepalend. De wereld is altijd al door de mens
mede geconstitueerd: de wereld is altijd al wereldbeeld. Daarom ontstaat tegelijk met het
instinct van zelfbehoud een streven tot behoud van de wereld die door de „oorspronkelijke‟
beslissing is geconstitueerd. Vijand is alles wat de „oorspronkelijke‟ beslissing aan het
wankelen brengt: wat de uitvoering van de beslissing belemmert, wat de resultaten van de
beslissing ondermijnt, en wat de uitbreiding van de macht, die inherent is aan het menselijke
streven tot zelfbehoud, in de weg staat.
Het denken is wezenlijk polemisch omdat dit denken (dat altijd een denken van de wereld
is zoals die door een „oorspronkelijke‟ beslissing is geconstitueerd) eindig is en als eindig
denken doorlopend aan het gevaar is blootgesteld weerlegd te worden. De mens is in
Kondylis‟ ogen zeker geen altruïstische falsificationist die zijn vermoedens graag voor betere
laat vallen. Het polemische karakter van het denken vertaalt zich veeleer in strategisch en
tactisch denken dat naar wegen zoekt de weerlegging te ontlopen of nog beter: de weerleggers
te verslaan. Het zoeken naar de grondslagen van een wereldbeeld (een beslissing die al lang
genomen is) is dan geen vrijblijvende oefening in denken, maar zal in dienst staan van een
strijd tegen een vijand. Zonder vijand is immers de noodzaak afwezig om de grondslag van
een wereldbeeld te denken. Het denken wordt met andere woorden in het leven geroepen en
voortgedreven door het bestaan van tegenspraak – en deze bestaat op grond van de
mogelijkheid van vijandschap.
Het streven naar zelfbehoud, zoals dat de mens eigen is, houdt meer in dan alleen het actief
zoeken naar de bevrediging van noodzakelijke levensbehoeften en het instinctief reageren op
gevaren uit de omgeving. Het menselijke zelfbehoud is tegelijk een machtsaanspraak die de
wereld (inclusief andere menselijke wezens) betreft. Die machtsaanspraak is uiteraard het
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beste zichtbaar in duidelijk antropomorfe wereldbeelden. Maar ook de meest zuiver
wetenschappelijke benadering van de wereld vooronderstelt nog een beeld van de wereld
waarin deze toegankelijk is voor het menselijke kennisvermogen – nog afgezien van het recht
dat de wetenschapper zich toeëigent om toegang tot die wereld te krijgen.
Het menselijke streven naar zelfbehoud is dus niet een drang om een abstract „zelf‟ te
behouden of een verlangen naar louter macht, maar is altijd al verbonden met een inhoud: het
is gericht op behoud van datgene wat al aanwezig is aan menselijke wereld. 29 Dit heeft twee
gevolgen die wederom factoren zijn die maken dat het denken wezenlijk polemisch is.
Allereerst heeft een „naakte‟ machtsaanspraak doorgaans geen duurzame uitwerking: niemand
zal de machtsaanspraak van een ander zonder meer aanvaarden. Een machtsaanspraak staat
altijd tegenover een andere machtsaanspraak. De ene machtsaanspraak kan zich pas
doorzetten tegen een andere als deze een beroep kan doen op „iets machtigers‟. Omdat een
conflict altijd een strijd is om een toekomstige „mogelijke wereld‟ (hoe klein de verschillen
tussen de concurrerende „mogelijke werelden‟ ook zijn), zet zich met een overwinning ook
een wereldbeeld door. Het doorzetten van de ene machtsaanspraak tegen de andere wordt met
andere woorden gerechtvaardigd door de superioriteit van de ene wereld boven de andere.
Is de rechtvaardiging van een machtsaanspraak eenmaal gegeven dan zijn er vervolgens
ook mensen wier eigen machtsaanspraken zich voegen naar deze machtsaanspraak: soldaten,
ambtenaren en wijsgeren stellen hun eigen leven in dienst van een wereldbeeld. De rest volgt
dan vanzelf. Voor het ontstaan van een wat hechter wereldbeeld is het onvermijdelijk dat
mensen het idee van een behoud van een individueel zelf verliezen en in plaats daarvan hun
machtsaanspraken aanpassen en inpassen in de machtsaanspraken van anderen. Deze
dienstbaarheid, die voor denkers kan bestaan in het verdedigen of louter herhalen en verfijnen
van bestaande beginselen (de funderende elementen van een wereldbeeld), heeft de schijn
mee niet langer polemisch te zijn. Dit is een onschuldfantasie: de wijsgeer verwerkelijkt
wellicht niet langer zijn eigen machtsaanspraken en ziet daarmee „zichzelf‟ niet als een
polemisch denker. Maar voorzover als hij een wereldbeeld blijft verdedigen (wat hij doet door
die wereld te denken), staat hij in dienst van de bestrijding van een vijand van hogere orde.
Wezenlijk polemisch aan denken is niet alleen dat het zich in dienst stelt van een eigen of
vreemde machtsaanspraak, en daarmee het behoud nastreeft van een door eindigheid
gekenmerkt wereldbeeld, maar ook dat het oordeel over de wereld en daarmee over andere
mensen inhoudt dat het ook een veroordeling kan zijn. Een veroordeling is een handeling die
29

Er zijn uiteraard voortdurend uitzonderingssituaties en grensgevallen mogelijk waarin wel het naakte, fysieke
zelfbehoud in het geding is.
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een vijand beoogt of uitlokt. Kenmerkend voor denken is het oordeel over de elementen van
wereldbeelden in termen van waar of onwaar, goed of kwaad, juist of onjuist, meer of minder
waardig enzovoort. De maatstaven voor dergelijke oordelen zijn uiteraard inherent aan een
wereldbeeld en uitvloeisels van een „oorspronkelijke‟ beslissing die achteraf gerechtvaardigd
wordt. Wat de fundering van een wereldbeeld heet, is in feite een poging het wereldbeeld te
objectiveren en de elementen van het wereldbeeld te idealiseren.
Het zoeken naar een objectieve grondslag van het eigen wereldbeeld staat evenwel in
functie van de poging het vijandige wereldbeeld te „ontwerkelijken‟: de vijand moet zich
vergissen. Het idealiseren van elementen van een wereldbeeld houdt in dat de materiële,
contingente grondslag van een wereldbeeld (zijn feitelijke ontstaansgeschiedenis) wordt
geloochend. Anders gezegd: de bijzondere gedachten die onmiddellijk betrokken zijn op
contingente situaties (de gedachten die bij mij opkomen als ik met een situatie wordt
geconfronteerd) worden gezien als belichamingen van algemenere ideeën. Het paradigma (een
bijzonder geval dat tot voorbeeld voor andere gevallen wordt genomen) wordt tot algemene
regel of tot beginsel verheven. Vanaf dat moment staan andere afwijkende gevallen in het
teken van dergelijke regels of beginselen: ofwel als louter afwijking (uitzonderingen) ofwel
als verwerpelijke gevallen (die niet aan regel of beginsel beantwoorden). Dat betekent
evenwel dat de beoordeling van feitelijke gevallen in de geobjectiveerde en geidealiseerde
termen van een wereld een polemische activiteit is die de reeds genoemde voortzet en vooral
in de alledaagse praktijk uitbreidt. In onze dagelijkse beslissingen passen we de
uitgangspunten van ons wereldbeeld toe en herhalen of zelfs versterken we de polemiek van
het wereldbeeld: in de bevestiging dat ons leven waarachtiger en beter is dan dat van anderen.
Als het denken de vernietiging van de vijand in een wezenlijke zin tot doel heeft, betekent
dat niet dat denken geen andere wezenskenmerken heeft. Denken is ook logisch, dat wil
zeggen: volgt regels van logische aard. Het betekent wel dat indien er een conflict ontstaat
tussen logisch en polemisch doel, het laatste in beginsel of in laatste instantie de overhand
krijgt. De logica is dienstbaar aan het doel, de vernietiging van de vijand, en wordt daaraan
indien nodig opgeofferd. En omgekeerd betekent dit dat zolang als aan het bereiken van het
hoofddoel niet hoeft te worden getwijfeld of dit doel niet in gevaar komt, de logica de vrije
hand krijgt.
Het bewijs voor deze hypothese probeert Kondylis te leveren in zijn Macht und
Entscheidung. Het belangrijkste argument dat hij aandraagt is een empirische weerlegging
van het tegendeel van zijn hypothese. Indien het denken niet wezenlijk polemisch zou zijn
geweest, dan was de mensheid op het vlak van de wereldbeelden al lang tot overeenstemming
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gekomen en zou elke politieke vijandschap zijn overwonnen. Een gemeenschappelijk
wereldbeeld laat immers toe dat men geschillen op grond van gemeenschappelijk aanvaarde
beginselen kan oplossen: een dergelijk wereldbeeld kan in een rechtsstelsel of andere
instellingen die conflicten oplossen, worden belichaamd. Welnu, een dergelijke vereniging
van wereldbeelden bestaat niet. Het bestaan van meerdere wereldbeelden impliceert echter
noodzakelijk een beslissing voor het ene of andere wereldbeeld – tenzij men, zoals Kondylis,
op een afstand kan toekijken en de beslissingen van anderen beschrijft.30
Gegeven het feit dat iemand een beeld van de wereld heeft en gegeven het feit dat er
meerdere wereldbeelden zijn, kunnen we vervolgens niet anders concluderen dan dat een
wereldbeeld op de een of andere manier noodzakelijk verband houdt met de ideële
vernietiging van een vijand, of anders gezegd: de vernietiging of onderwerping van de ideeën
van de vijand. Iemand hangt een wereldbeeld aan, omdat hij op de een of andere manier
andere wereldbeelden verwerpt. En men kan dan ook zeggen: een wereldbeeld denken is
tegelijk en in wezenlijke zin de onderwerping, de minachting of zelfs vernietiging van
vijandelijke denkbeelden.
Het loochenen van dit polemische element in het denken van een wereldbeeld houdt
onvermijdelijk een nihilisme is: het ontkennen van het bestaan van objectieve waarden of
normen op grond waarvan een beslissing voor het ene wereldbeeld ten koste van andere
gerechtvaardigd kan worden. Het positieve bewijs dat Kondylis in Macht und Entscheidung
wil leveren, is dat het onmogelijk is dit polemische element te loochenen.31
In een „sociale ontologie van onenigheid‟ die van deze gedachtegang de uitkomst is, erkent
het denken bovenal zijn plaats in de wereld temidden van andere, afwijkende denkbeelden. De
waarnemende blik ziet een veelheid van denken, maar ontsnapt zelf niet aan deze sociale
ontologie. Ook Kondylis verdedigt zich tegen kritiek en polemiseert tegen „normativisme‟ en
30

Een betrokkenheid in de strijd betekent daarom dat men deze afstandelijke, beschrijvende houding als een
vorm van „nihilisme‟ moet verwerpen en moet aanvaarden dat de vraag naar „het beste regiem‟ niet verdwijnt
ook al strijden meerdere wereldbeschouwingen om erkenning van hun waarheidsaanspraken. Het beschrijven
van het voortduren van de ideeënstrijd bewijst nog niet dat de ideeënstrijd uiteindelijk niet op grond van een aan
het denken eigen logica kan worden beslecht. Zie voor sterke argumenten tegen de historicistische en
positivistische positie van Kondylis: Leo Strauss, Natural Right and History, a.w. Omgekeerd vooronderstelt
Strauss‟ kritiek het vasthouden aan het wezenlijk polemische karakter van het denken.
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Een idee die tot wereldbeeld wordt uitgewerkt, belichaamt een waarde, die dan noodzakelijk een onwaarde
met zich mee brengt waar de eerste zich tegenover stelt. De waarde constitueert een wereld; de onwaarde een
`Vorwelt' die als lagere en voorafgaande fase in een ontwikkeling wordt gethematiseerd of zelfs tegenover de
wereld als vijand wordt geplaatst. Het scheiden van waarde en onwaarde, wereld en voorwereld is noodzakelijk
omdat de mens wortelt in contingente strijdverhoudingen (krachtsverhoudingen tussen mensen, natuurlijke
wezens en verschijnselen). Zijn zelfbehoud eist een beslissing (of het ondersteunen van een beslissing). De
gevolgen van die beslissing moeten vervolgens als maatschappelijke instituties worden opgebouwd en
gerechtvaardigd. Dat laatste doet de filosofie.
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„militant decisionisme‟. De denker zal – en dat geldt eigenlijk voor ieder mens - het eigen
wereldbeeld allereerst en vanzelfsprekend als waarheid zien, omdat hij alleen vanuit deze
worteling kan denken. De „sociale ontologie van onenigheid‟ blijft in deze zin altijd een soort
uitwendige aanmaning aan het denken zijn eigen optische illusies niet al te letterlijk te nemen.
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