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1. ‘Wat is waarheid?’ Het is, ook vandaag nog, de meest centrale vraag van de filosofie. 
Maar misschien is ze dat voor de moderne filosofie vooral als vraag. Of het met 
andere woorden zo zinvol is naar de waarheid te vragen. Ook op die manier staat de 
waarheid centraal in de filosofie, zeker in heel wat moderne filosofie. 

  
2. Toen, recentelijk nog, het postmodernisme nog een hype was, heeft men die vraag of 

het wel zinvol was naar de waarheid te vragen met een krachtig neen beantwoord. Wat 
een pretentie de waarheid in pacht te willen of te kunnen hebben! Dat heeft niemand. 
Meer nog: waarheid bestaat helemaal niet. En als ze bestaat, doet ze dat alleen als 
leugen, als fabel. Of is ze relatief, wat ongeveer op hetzelfde neerkomt: iedereen zijn 
waarheid, niemand DE waarheid, want zoiets is er nu eenmaal niet.  

 
3. Maar dit is dan wel de dominante waarheid van vandaag geworden, zo repliceert 

diegene die sceptisch blijft tegenover zoveel scepticisme. Want beweren dat er geen 
waarheid is, pretendeert natuurlijk ook iets waars te zeggen. Want als ik zeg dat ieder 
zijn waarheid heeft, spreek ik zelf al lang niet meer alleen mijn waarheid. Ik heb het 
dan over niets minder dan over DE waarheid, de waarheid van en voor iedereen, en 
over de waarheid van eenieders waarheid. Die uitspraak is het tegendeel van wat ze 
beweert. Ze lijkt relativerend en gescheiden, maar is volstrekt absoluut. 

  
4. Dit soort uitspraak (er is geen waarheid; ieder zijn waarheid) is in onze hedendaagse 

cultuur geen uitzondering maar regel. Het is een gemeenplaats die men ons om de oren 
slaat op straat en in de kroeg, op radio en tv, in de meeste ernstige uiteenzetting zowel 
als in de grootste kolder. Het is wat we weerhouden uit elk politiek, moreel, religieus 
of andersoortig debat: ‘ieder zijn waarheid’, de waarheid is van niemand.  

 
5. ‘Omdat de waarheid van mij is’, zo denken we er bewust of onbewust bij. DE 

waarheid is van MIJ: niet de relatieve, maar de absolute waarheid, de waarheid die 
voor iedereen geldt en waarvan alleen ik weet heb. Want al wie iets waars pretendeert 
te zeggen heb ik bij voorbaat door: wat hij ook zegt, ik weet al dat het relatief is, 
alleen zijn waarheid en dus zijn fabel is. Maar het weten dat dit door heeft, het mijne 
dus, is absoluut. En dat kan geen relativist mij afnemen. 

 
6. Ziehier het ‘absolute weten’. En dit, niet zoals het voorkomt bij pretentieuze 

heethoofden die zich boven alles en iedereen verheven wanen. Het is het soort weten 
dat we allen dagelijks met elkaar delen en waarin we zwemmen als vissen in het 
water. Het is het weten dat onze multiculturele samenleving rechthoudt en meeklinkt 
in de hitlijsten van onze diverse tolerantiediscoursen. Iedereen is tolerant ten aanzien 
van iedereen, alle culturen zijn vriend van alle culturen, omdat iedereen beseft dat 
identiteit en cultuur relatief zijn en niemand beseft dat uitgerekend dit besef zich 
boven alle bestaande identiteiten en culturen plaatst om die vervolgens aan de eigen 
identiteit en cultuur te ‘relateren’. We kunnen kennelijk maar tolerant zijn omdat we 
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dat zijn vanuit een absoluut standpunt dat alle andere aan zich relateert. We kunnen 
maar bekennen dat alles relatief is vanuit een punt dat aan de geproclameerde 
relativiteit ontsnapt en daarom ‘absoluut weten’ moet heten. 

     
7. Is het nog zinvol de vraag naar de waarheid te stellen? Meer dan ooit, zo blijkt. Maar 

het betreft dan wel niet de waarheid waar iedereen naar op zoek is, maar de waarheid 
waar iedereen van uit gaat. Een waarheid dus waar niemand naar zoekt, omdat allen 
doen alsof zij die al in hun bezit hebben, alsof het hun vanzelfsprekendste 
uitgangspunt is, al moeten ze wel onophoudelijk alles in het werk stellen om dit 
uitgangspunt verborgen te houden en het te doen voorkomen dat zij de 
pretentieloosheid zelf zijn. 

 
8. Dit is “de waarheid van de gemeenschap”. Niet de waarheid die er over de 

gemeenschap te zeggen valt, maar de waarheid zoals die opereert in die gemeenschap 
zelf: een verdoken absolute waarheid die iedereen met elkaar gemeen heeft omdat 
iedereen ze in gelijke, absolute mate voor elkaar verzwijgt en verdringt, en dit door 
zichzelf en elkaar voor te houden dat er helemaal geen absolute waarheid is en dat de 
waarheid – als zoiets al bestaat – relatief is. 

  
9. Wie zich vandaag de vraag naar de waarheid wil stellen, moet zich eerst en vooral 

buigen over het soort absolute waarheid zoals die heimelijk maar ongeremd in onze 
cultuur floreert. Die cultuur mag dan op het eerste gezicht wars zijn van grote 
waarheden, in zekere zin lijdt ze onder een teveel aan waarheid, onder een absolute 
waarheid die zich ongenoemd schuilhoudt in onze meest bescheiden vormen van 
weten, en daarom elk weten onhoudbaar absoluut maakt. 

 
10. Is er een uitweg? Is er een meer bescheiden, waarachtiger waarheid mogelijk? Een 

waarheid ‘NIETS DAN DE WAARHEID’, zonder valse pretenties, zonder een 
absolutistische verborgen agenda? Of moeten we, omgekeerd, juist voor onze 
heimelijke absolute waarheidspretentie uitkomen. Moeten we onverbloemd toegeven 
dat, als we iets beweren, dit simpelweg de waarheid, ‘NIETS DAN DE WAARHEID’ is? De 
waarheid in de radicale, absolute zin van het woord? 

 
11. De wetenschappen trachten een waarheid te formuleren die in de lijn van de eerste 

suggestie ligt. En in zoverre ze zich over objectieve zaken buigen, lijkt dit min of meer 
te lukken. Sinds de moderniteit – en zeker sinds Kant – heeft de wetenschap de 
pretentie opgeheven het over de essentie van de dingen te hebben. De dingen zelf 
ontsnappen ons, en in die zin moet het weten zijn absolute pretenties laten varen, maar 
er is niettemin een weten mogelijk – een ‘objectief weten’ – dat, in alle 
bescheidenheid, houvast biedt, al was het maar omdat, als je de werkelijkheid vanuit je 
wetenschappelijke bevindingen benadert, die ook gaat ‘werken’ zodat er iets mee te 
doen valt. Die bescheiden waarheidspretentie heeft ons een quasi grenzeloos technisch 
kunnen opgeleverd.  

 
12. Maar wat als de wetenschap het niet over objecten, maar het over het subject moet 

hebben? Over het subjectieve in de mens voor zover dat niet past in de format van de 
objectieve wetenschap? Het antwoord dat sinds kort weer allesoverheersend is 
geworden gaat dat subjectieve koste wat het kost toch ‘objectief’ trachten te 
benaderen. De menswetenschappen, die in de 20ste eeuw nog dachten van een eigen 
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ken- en waarheidsparadigma uit te gaan, schikken zich in de 21ste eeuw quasi integraal 
naar het ken- en waarheidsparadigma van de objectieve wetenschap. 

 
13. Al wordt op die manier de vraag alleen maar verder uitgesteld. Want wat als de 

wetenschap het over haar eigen subject moet hebben, over het punt van waaruit zij aan 
wetenschap doet? Dan botsen we opnieuw tegen de anomalie aan die we eerder 
beschreven. Het punt van waaruit ik (objectief) wetenschappelijk een object benader, 
staat per definitie buiten het te bestuderen object en onttrekt zich dus formeel aan een 
objectieve benadering. Ik kan niet buiten dat punt gaan staan om het ‘objectief’ waar 
te nemen, omdat het het punt zelf is van waaruit ik ‘objectief’ waarneem.  Zodra ik 
over dat punt iets moet zeggen, kan ik niet anders dan doen alsof dat punt geen 
probleem is, alsof het zijn problemen heeft opgelost en probleemloos uitgangspunt van 
weten is. In formeel opzicht is dit punt de plaats waar de kaarten al geschud zijn en 
een weten heerst dat zich enkel voor ‘absoluut’ kan houden.  

 
14. Hier komen twee vormen van ‘absoluut weten’ samen: dat van het alledaagse discours 

en het al even ‘absolute weten’ dat eigen is aan het subject van de (objectieve) 
wetenschap. Niet in staat ‘objectief wetenschappelijk’ over haar eigen subject te 
spreken, kan de wetenschap het absolute karakter van haar subject alleen loochenen en 
afzweren. Het kan alleen pretenderen niet in de val van het absolute weten te trappen. 
Maar dit is een uitgelezen manier om voluit in die val te trappen. Hoe meer we onszelf 
uit de waarheid die we claimen wegbannen, hoe meer we beweren dat de waarheid 
relatief is, hoe meer we ons een absolute, onaantastbare positie aanmeten.  

 
15. De ander uitweg die ik suggereerde om uit de impasse van het ‘absolute weten’ weg te 

komen – onverbloemd uitkomen voor de kennis van een absolute, voor iedereen 
geldende waarheid – is even problematisch. Dat blijkt alleen al uit de radicale, 
karikaturale waarheidsclaim die ons dagelijkse journaal beheerst. Voor de heersende 
fundamentalismen, bijvoorbeeld, is de waarheid geen vraag, maar een antwoord, een 
antwoord dat gereed ligt om pasklaar in realiteit omgezet te worden. De oplossing die 
zij voor alles wat in onze wereld problematisch is voorstellen, is ‘NIETS DAN DE 

WAARHEID’, de universele waarheid, de waarheid die dat universum van alle leugens, 
alle misvattingen en alle kwaad zal bevrijden.  

 
16. Fulmineren tegen de fundamentalisten loopt algauw het risico dat op die manier het 

probleem van de absolute waarheidspretentie op hen wordt afgeschoven zodat we 
mooi blind kunnen blijven voor het feit dat die pretentie precies ook óns probleem is. 
We kunnen er maar beter van uit gaan dat het óns ‘absolute weten’ is dat in het hunne 
een spiegelbeeld vindt. Misschien krijgen we van hen niets terug dat we hen niet zelf 
eerst hebben geleerd.  

 
17. Het ‘genie’ van het Westen bestond – en bestaat – erin, niet zozeer om elke andere 

cultuur te miskennen en hautain links te laten liggen, als wel om er juist open voor te 
staan. Het is dankzij die openheid dat het Westen alle andere culturen naar zich toe 
heeft gehaald en in een kader heeft geplaatst waar inderdaad alles relatief is, behalve 
dan dat kader. Dat fungeerde ongemerkt als referentiepunt waaraan alle anderen zich 
te relateren hadden.  

 
18. In die zin is het fundamentalisme ons symptoom, een symptoom waarin vooral óns 

probleem zichtbaar wordt, terwijl we het voor iets vreemds aanzien, iets dat helemaal 
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niet van ons is. Het fundamentalisme biedt ons de kans om ons probleem van ons af te 
schuiven, op een ander te projecteren en het daar zijn bestaansrecht te ontnemen.  

 
19. En wat is ons probleem? “NIETS DAN DE WAARHEID”. Niet dat we die maar niet weten 

te vinden, maar dat we die al altijd gevonden hebben, dat dit simpelweg ons 
uitgangspunt is: daar ligt ons probleem. We spreken in naam van een absolute 
waarheid die we in alles wat we zeggen meteen toedekken, wegmoffelen, verdringen. 

 
20. Het problematische van de waarheid ligt niet bij het object, maar bij het subject. Niet 

bij wat je zegt en weet, maar bij het punt van waaruit je dat doet. Dat punt moet, nog 
vóór het een voorwerp van weten kan worden, zijn aporetisch, onhoudbaar karakter – 
zijn grondeloosheid – ontkennen en doen alsof het zonder problemen is, alsof het het 
probleemloze, absolute uitgangspunt van elk weten is. Dit is het absolute weten dat én 
onze moderne wetenschap én ons niet-wetenschappelijke discours doorspookt.  

 
21. Wat is “de waarheid van de gemeenschap”? Dat ze de waarheid niet in pacht heeft. 

Daarin had het postmoderne discours (samen met zovele andere) gelijk. Maar om aan 
de valkuil te ontsnappen die klaar ligt zodra men dit boudweg gaat beweren, moet het 
probleem bij het subject gesitueerd worden. Want precies daar, in dat subject, ligt de 
‘echte’ waarheid van de gemeenschap: dat het niet helpt te zeggen dat ze de waarheid 
niet in pacht heeft, omdat het punt van waaruit ze spreekt een “absoluut weten” claimt. 
Exacter nog: dat de waarheid van de gemeenschap reeds aan haar ontsnapt op het 
niveau van haar subject, in het punt van waaruit die gemeenschap zich tot zichzelf en 
tot de rest van de wereld verhoudt.   

 
22. Vandaar dat elke moderne reflectie over het probleem van de waarheid uitkomt bij een 

deconstructie of decentrering van het subject. Het punt van waaruit we de waarheid 
claimen, ontsnapt aan die claim en deconstrueert daarom die geproclameerde 
waarheid.  

 
23. Heidegger, Lacan, Derrida en het hele project van de twintigste eeuwse continentale 

filosofie zou hier moeten aantreden om die stelling uit te werken. Ik houd het bij een 
summiere verwijzing naar een kunstwerk. Want misschien is het wel de raison d’être 
van een modern kunstwerk om de tragische structuur van het moderne weten aan het 
licht te brengen zonder die tragiek meteen op te heffen. Het kunstwerk dat ik hier even 
ter hulp roep is Lars von Triers film Dogville. 

 
24. Wat is “de waarheid van de gemeenschap”, in casu die van Dogville, het Amerikaanse 

dorp ten tijde van de Depressie. Dat de mensen daar een vrije gemeenschap vormen, 
een gemeenschap gebaseerd op het sociale contract dat haar leden vrij ondertekend 
hebben. Maar dat ze, zo toont de film, de ultieme grond van die vrijheid slechts 
ontwaren wanneer ze geconfronteerd worden met de “beautiful fugitive”, die helemaal 
buiten dat contract staat en appeleert aan hun gastvrijheid. Die gastvrijheid zal hen 
open doen komen voor de ‘gift’ die deze vluchtelinge is, en in haar wordt duidelijk 
hoe de ware grond van hun vrijheid een ‘gift’ is.  

 
25. De waarheid van hun vrije gemeenschap ligt niet in de zelfstandigheid van elk van de 

individuen die op vrijwillige basis met elkaar een (sociaal) contract zijn aangegaan. 
Die vrijheid is op het meest fundamentele niveau een gift, iets gratuit, een Grace 
(meteen ook de naam van de protagoniste). 
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26. De waarheid van Dogville ligt in het excentrische van zijn subject. Als vrije 

gemeenschap leeft het dorp van en op zichzelf, maar de film laat zien hoe het dat leven 
pas echt vindt in wat het krijgt van een absolute buitenstaander. Met name van Grace, 
die in hen het verlangen wekt. Een verlangen naar vervulling dat, precies door Grace, 
tot zijn waarheid teruggebracht wordt: dat met name het verlangen niet te bevredigen 
is. Grace staat voor het gegeven-zijn van de vrijheid, een gegeven-zijn dat de 
gemeenschap aan wie die gift te beurt valt, niet voor zichzelf kan toe-eigenen. 

 
27. Het eerste deel van de film laat zien hoe het vrije Dogville even in staat is te leven van 

de gift die aan zijn vrijheid ten grondslag ligt. Even heeft het weet van de ware grond 
van zijn vrijheid. Die vrijheid was een gegeven vrijheid, aan Dogville geschonken 
door het mooie ‘ding’ waar heel het dorp naar verlangde, door die “mooie 
vluchtelinge” die eenieders hart had veroverd door zich aan iedereen te geven. Maar 
de film laat zien hoe weinig men weet als men ergens denkt weet van te hebben. De 
gift die van Dogville een fantastische plek om te leven maakte, wordt vakkundig 
vernedert, misbruikt en verkracht. Dat Grace zich geeft, wordt gezien als een 
uitnodiging haar te nemen, en de film toont hoever die logica van het nemen in dit 
geval kan gaan.  

 
28. Het punt van waaruit Dogville zich een vrij dorp wist, het punt van waaruit het zich 

heer en meester over zichzelf wist, komt in de film bloot te liggen en blijkt een punt te 
zijn waar Dogville aan zichzelf ontsnapt. Waar het als het ware gegeven is aan 
zichzelf, gegeven vanuit een punt waar het zelf de hand niet op kan leggen.  

 
29. Dogville toont wat mogelijks gebeurt als men daar toch de hand op kan leggen, als het 

‘absolute weten’ waarvan men uitgaat zich ook absoluut waarmaakt. In plaats van de 
grond waarop het rust aan zich toe te eigenen, slaat het die grond – zijn subject, het  
punt van waaruit het opereert – van onder de voeten weg en verdwijnt het in de 
apocalyptische holocaust die het zelf ontketend heeft.   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


