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Brandom and Hegel on Objectivity, Subjectivity and Sociality: A Tune Beyond Us, Yet 
Ourselves

Dit proefschrift is een uiteenzetting en beoordeling van Robert Brandoms theorie van discursieve 
objectiviteit—een theorie die zegt schatplichtig te zijn aan de wijsbegeerte van G.W.F. Hegel. 
Hoewel Brandom zelf beweert dat hij in zijn poging om een theorie van objectiviteit af te leiden 
uit een theorie van sociale herkenning, geïnspireerd is door Hegel, is het mijn stelling dat zijn 
theorie meer weg heeft van die van J.G. Fichte en aan lijdt aan dezelfde problemen als die van 
Fichte.  Hegels eigen versie van een sociale theorie van objectiviteit daarentegen biedt een meer 
omvattend perspectief waarbinnen de interne problemen van Brandoms theorie zichtbaar worden 
en tevens een alternatief voor zijn theorie zich aftekent.

Het Eerste Deel begint met een overzicht van Brandoms pragmatistisch-semantische theorie dat 
laat zien hoe deze theorie getekend is door de problemen en bindingen die kenmerkend zijn in 
het denken van Kant en diens intellectuele nakomelingen.  Deze bindingen -- vooral aan het idee 
dat onze conceptuele capaciteiten onherleidbaar normatief zijn, maar dat deze normen niet 
zelfstandig zijn ten opzichte van onze discursieve praktijken -- brengen zowel Brandom als de 
traditie van Kant naar een eigen vorm van het objectiviteitprobleem.  Als conceptuele inhoud 
afhankelijk is van de normen die wij gebruiken, en als die normen zelf niet af te lezen zijn van de 
structuur van ultieme realiteit, hoe kunnen wij er dan op vertrouwen dat onze intentionaliteit niet 
alleen maar een constructie of alleen maar een uitdrukking is van een subjectief gevoel, houding 
of voorkeur?  Hoofdstuk 2 gaat in op Brandoms poging om deze vraag te beantwoorden door een 
gevoel van discursieve objectiviteit af te leiden uit het sociale karakter van discursieve 
praktijken, een poging die sterk doet denken aan Fichtes verantwoording in zijn Foundations of  
Natural Right.  Hoofdstuk 3 laat dan verder drie aan elkaar gerelateerde aspecten van Brandoms 
theorie zien, met name de aangenomen begrippen van zelfbewuste subjectiviteit, socialiteit, en 
waarheid.  Deze drie aspecten geven dan vorm aan de beoordeling van zijn theorie in Deel Drie.

Na een korte bespreking (in Hoofdstuk 4) van Brandoms inzicht in Hegel, geef ik in Deel Twee 
mijn eigen reconstructie van Hegels theorie van objectiviteit.  Hoewel Hegel, evenoals Fichte en 
Brandom, socialiteit beschouwt als beslissend voor de mogelijkheid van objectiviteit, geeft hij 
daarvan een andere verklaring.  Hoewel Fichte en Brandom beiden sociale praktijken met een "I-
Thou" structuur beschouwen als constitutief voor de objectiviteit van discursieve normen, plaatst 
Hegels theorie deze juist in sociale praktijken met een "I-We" structuur.  Dit verschil werkt zich 
dan door in Hegels begrip van zelfbewuste subjectiviteit en waarheid, resulterend in 
karakteriseringen van subjectiviteit, objectiviteit, en socialiteit die tegelijk robuuster en concreter 
zijn dan Brandoms reconstructies ervan.

Deel Drie bestaat uit vijf hoofdstukken die trachten aan te tonen dat Brandoms theorie niet alleen 
op belangrijke punten verschilt van die van Hegel, maar dat deze ook intern tegenstrijdig is op 
manieren die bij Hegel afwezig zijn.  Hoofstuk 6 stelt dat Brandoms begrip van zelfbewuste 
subjectiviteit -- de belangrijkste zaak waarin hij verschilt van Hegel en zelfs van Fichte -- zeer 
gebrekkig is; zijn theorie van discursieve sociale praktijken maakt het noodzakelijk voor hem om 
de constitutieve noodzakelijkheid van een robuuste vorm van zelfbewustzijn toe te geven, maar 
tegelijkertijd ontneemt die concessie hem de conceptuele middelen die nodig zijn om deze 
noodzakelijkheid begrijpelijk te maken.  Hoofdstuk 7 breidt deze kritiek uit naar de 



verhoudingen tussen zelfbewuste ego's, en stelt dat Brandoms theorie geen rekenschap kan geven 
van de mogelijkheid en noodzakelijkheid van tweede-persoon discursieve houdingen -- die hij 
zelf als niet essentieel beschouwt -- zelfs voor de "I-Thou" sociale praktijken waarvan hij de 
mogelijkheid van objectiviteit afleidt.  Hoofdstuk 8 stelt dat zelfbewustzijn en tweede-persoon 
houdingen beiden niet verklaard kunnen worden door middel van sociale praktijken met een "I-
Thou" sociaal structuur.  Het model van sociale praktijken waaraan Brandom de voorkeur geeft 
moet zelf ingebouwd zijn in sociale praktijken met een "I-We" struktuur, waarin discursief 
normatief gezag niet alleen toegekend wordt aan individuele beoefenaars maar ook gehouden 
wordt door discursieve gemeenschappen in hun geheel.  Ik stel in Hoofdstuk 9 dat een beslissend 
deel van Brandoms wijsbegeerte, dat hem juist belet om de redeneringen in Hoofdstukken 6-8 te 
erkennen, een zeer ambivalent begrip van de natuur is.  Bepaalde aspecten van zijn theorie gaan 
in de richting van nominalisme, terwijl andere aspecten hem juist leiden naar een soort "objectief 
idealisme."  Bovendien, anders dan in Hegels wijsbegeerte, ontbreekt het Brandom aan de 
mogelijkheid om ruimte te bieden aan teleologische verklaringen die deze ambivalentie zou 
kunnen oplossen.  Door het werk van Martin Heidegger aan te halen laat ik zien dat een 
verzoening mogelijk is, maar alleen als Brandom de aspecten van zijn theorie die ik heb 
bekritiseerd in Hoofstukken 6-8 prijsgeeft.

Deel Drie ontwikkelt dus twee lijnen van kritiek: ten eerste, dat Brandoms reconstructie van 
objectief discursieve praktijken te vrijelijk wegdrijft van robuuste, supra-discursieve sociale 
verhoudingen (met een "I-We" sociaal structuur); en, ten tweede, dat het te vrijelijk wegdrijft van 
een robuuste, zelfs teleologische theorie van de natuur en haar verhouding met menselijke ego's. 
In Hoofdstuk 10, de conclusie van het proefschrift, stel ik dat Hegels wijsbegeerte (zoals in Deel 
Twee weergegeven) rekenschap kan geven van beide lijnen van kritiek en ze samen kan brengen 
in een veelomvattend begrip van de verhouding tussen menselijke ego's, maatschappij en natuur, 
iets waartoe Brandoms wijsbegeerte niet voldoende in staat is.
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