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Voorwoord

H. van Dam

Zo'n twaalf jaar nadat het Studium Generale van de Universiteit Utrecht
baanbrekend aandacht besteedde aan het postmodernisme als cultureel
verschijnsel1, lijkt de tijd rijp een balans op to maken van de mate waarin
het postmoderne zich in de cultuur heeft ingenesteld.
Hiertoe biedt de aflevering `Eeuwwende 2000' uit de eeuwwendencyclus
een uitstekende aanleiding. Hoe postmodern is onze cultuur bij de nade-
ring van de millenniumwende?
Onder de titel `Postmodernism Revisited' wordt aan een divers gezelschap
wetenschappers gevraagd hierop een antwoord to geven. Vanwege de om-
vang van het aantal to bestrijken disciplines is het onderzoek in tweeen
geknipt, waarbij in het eerste deel de claims van de wetenschappen, en in
het tweede deel de claims van de kunsten zullen worden nagegaan.
In deze bundel is een neerslag van het eerste deel opgenomen: `de claims
van de wetenschappen'.

Wat allereerst opvalt, is dat de speelsheid waarmee het onderwerp twaalf
jaar geleden werd behandeld, plaats heeft gemaakt voor de ernst van een
`midlife crisis'. Kreeg men twaalf jaar geleden nog twinkelingen in de
ogen bij de gedachte aan de mogelijkheid een nieuw vrijheidsdomein to
kunnen betreden na het opruimen van de rigide modernistische dwang-
neurosen, nu is men `sadder and wiser'. Men is er 6f van doordrongen dat
de vrijheid geenszins vanzelfsprekend is en dat het voor het hol van de
leeuw moet worden weggesleept, 6f men beseft dat het automatisch be-
twijfelen van standaarden een onvruchtbare vrijblijvendheid ten gevolge
heeft. Hebben we nu to maken met een doorleefd postmodernisme, waarin
we het precaire samenspel tussen vrijheid en aanpassing kunnen waar-
nemen, of is er sprake van een moegestreden generatie revolutionairen en
een nieuwe lichting van restaurateurs? Of, een derde mogelijkheid, zijn
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we `het postmodernisme voorbij' en moeten we ons, zoals een spreker het
uitdrukte, inmiddels post-postmodern noemen?
Een ding is duidelijk: het drietal sprekers dat nog een compromisloos
relativisme verdedigt, vindt een drietal sprekers tegenover zich waarbij
een herbezinnig op de mogelijkheid van een vaste bodem centraal staat.
Zo staat het `we moeten absoluut relativist zijn' van de Amerikanist Hans
Bertens lijnrecht tegenover het `hebben van een contact met de werke-
lijkheid zoals deze is' van de historicus Frank Ankersmit. En het we
moeten steeds opnieuw beginnen zonder de illusie van enig houvast' van
de filosoof Willem van Reijen, vindt het `vervangen van oude standaarden
door subtielere nieuwe standaarden' van de sociaal-psycholoog Carl
Rhode tegenover zich. Ook het `voortdurend openstaan voor de ongearti-
culeerde Ander' van de filosoof Heleen Pott, vindt tegenover zich de
`onveranderlijke feiten die als wasknijpers onze theorieen aan de wer-
kelijkheid vasthouden' van de chemicus Andre Klukhuhn.

Wellicht kan het tweede deel van dit programma: `de claims van de kuns-
ten', de schijnbare paradox verhelderen waarin de wetenschappen ons ten
aanzien van het postmodernisme achterlaten.

Teksten gebundeld in Modernen versus Postmodernen. W. Hudson en W.L.
van Reijen (red.). HES, Utrecht 1986.
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Het postmodernisme als democratisering:
de Verlichting wordt vervolgd
J. W. Bertens

Ik ga bij wijze van inleiding eerst een samenvatting geven van de roman
Ratner's Star [de ster van Ratner] van de schrijver Don DeLillo. DeLillo
is een van die Amerikaanse schrijvers die altijd voorkomen op door an-
dere Amerikaanse schrijvers samengestelde lijsten van belangwekkende
auteurs en iets dergelijks geldt voor Ratner's Star dat hoog scoort op de
lijsten met favoriete boeken van andere schrijvers. DeLillo en zijn boek
zijn beroemd in kleine en, naar ik vrees, elitaire kring. De cult-status van
het boek is overigens, dunkt mij, meer to danken aan de originaliteit
ervan dan aan de leesbaarheid, en er is dan ook geen reden om morgen-
ochtend om zeven uur voor de winkel to gaan liggen om een exemplaar to
bemachtigen.
De hoofdpersoon van Ratner's Star is het veertienjarige wiskundige genie
Billy Twillig, die - als de roman begint - net de, overigens niet-
bestaande, Nobelprijs voor wiskunde in ontvangst heeft mogen nemen.
Als Billy terug is in de Verenigde Staten wordt hij min of meer ontvoerd
en overgevlogen - in een Sony 747 - naar een groot centrum voor weten-
schappelijk onderzoek, ergens in de Amerikaanse woestijn. Daar aange-
komen hoort Billy dat hij, met zijn bijzondere wiskundige gaven, ver-
ondersteld wordt mee to werken aan de oplossing van een probleem waar
alle geleerden die zich er mee bezig hebben gehouden, hun tanden op
hebben stuk gebeten. De briljante wiskundige Endor heeft zich zelfs uit
depit teruggetrokken in de woestijn, waar hij inmiddels huist in een door
hemzelf gegraven hol. Endor houdt zich in leven met een dieet van
wormen en mompelt onsamenhangende maar vermoedelijk visionaire
dingen tegen zijn schaarse bezoekers.
Het raadsel, dat Endor tot deze Johannes de Doper-achtige opstelling
heeft gebracht, is een uit getallen bestaande code die de aarde heeft
bereikt vanuit de diepte van het heelal - de boodschap moet zijn
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oorsprong ergens in de buurt van de ster van Ratner hebben. Na nogal wat
curieuze avonturen, die overigens nergens toe li jken to dienen, slaagt Billy
er inderdaad in de code to kraken. De mysterieuze reeks getallen blijkt
niet, zoals veel geleerden min of meer verwachtten, de sleutel tot het
heelal to bevatten, een sleutel die bij wijze van ontwikkelingshulp in de
universele taal van de mathematica aan de mensheid wordt meegedeeld
door een superieure beschaving diep in de ruimte. De reeks getallen blijkt
niets meer dan een tijdstip aan to geven.
Op dit punt aangekomen, moet ik Billy's oplossing van het raadsel ver-
binden met de claims van een bizarre natuurkundige, een zekere Mohole,
die beweert dat hij in het heelal zones heeft ontdekt waar de zogenaamd
universele wetten van de theoretische fysica niet van toepassing zijn.
Zoals Mohole, die in alle bescheidenheid deze zones naar zichzelf ver-
noemd heeft, niet zonder reden tegen zijn collega's opmerkt: The essence
of my brand of relativity --that in a mohole the laws of physics vary from
one observer to another - is at odds with every notion of the universe that
displays a faith in nature'.
Het blijkt dat het tijdstip dat aangegeven wordt in de boodschap van
Ratners ster, het moment aangeeft waarop de aarde een mohole in zal
gaan. Wat verder blijkt is dat de boodschap in prehistorische tijden van
de aarde zelf verzonden moet zijn door een zeer hoogontwikkelde mense-
lijke beschaving die iets in de buurt van Ratners ster als reflector heeft
gebruikt om een toekomstige generatie voor deze mohole to waarschuwen
en die zelf door een mohole is teruggeworpen naar een prehistorisch
niveau.
Als Billy dit alles ontdekt heeft, is de tijd daar dat de aarde de mohole zal
binnentrekken. In het slothoofdstuk van het boek vluchten Billy's collega's
in volledige paniek naar alle kanten om de op handen zijnde catastrofe to
ontlopen, een catastrofe die wordt ingeleid door een theoretisch onmoge-
lijke en dus geheel onvoorziene zonsverduistering. Billy zelf, die nog maar
veertien is en bovendien klein van stuk en tenger, heeft het in de ge-
vechten om vervoermiddelen tegen zijn volwassen collega's of moeten
leggen, en gaat op het enige vervoermiddel dat over is, een driewieler, op
weg naar het hol van Endor, in het besef dat Endor de boodschap wel de-

10
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gelijk had begrepen en zich juist daarom in de woestijn en in prive-
visioenen had terug getrokken.
Het zal duidelijk zijn dat een situatie waarin, zoals Mohole het zelf
formuleert, de wetten van de natuurkunde per waarnemer verschillen,
nogal onoverzichtelijk is. Om het in wat andere termen to zeggen, het
verzeild raken in een mohole betekent het einde van alle representatie, dat
wil zeggen van voorstellingen van de werkelijkheid die op een zekere
mate van consensus, of idealiter zelfs op volledige consensus berusten.
Er zijn nogal wat mensen die het idee hebben dat met de opkomst van het
postmodernisme de aarde in een mohole is beland en die zich beijveren
om de mensheid zo snel mogelijk uit dit onvoorstelbaar zwarte gat to
loodsen. Anderen houden daarentegen wel van een pretje en zien hun
kans schoon om, hetzij uit schalksheid, hetzij daartoe aangezet door een
onprettig karakter, de bloemetjes nu eens flink buiten to zetten onder
bescherming van het gegeven dat in een mohole niemand meer weet wat
`bloemetjes' zijn of waar `buiten' precies is. Hoe het ook zij, de mohole
van het postmodernisme heeft sinds het midden van de jaren tachtig,
zowel onder journalisten als in academische kringen, voor een heleboel
opwinding en ook voor brood op de plank gezorgd en het einde van de
discussie is nog niet in zicht, ook al wordt hier en daar beweerd dat het
postmodernisme op zijn eind zou lopen. Laat ik daar alvast over zeggen
dat dat een uit de lucht gegrepen gerucht is: het postmodernisme verheugt
zich in een uitstekende gezondheid.
We zijn, tegen het eind van de twintigste eeuw, voor wat betreft onze
voorstellingen van de werkelijkheid wel het een en ander gewend. Op een
aantal niet onbelangrijke terreinen staan onze representaties al geruime
tijd onder zware druk. De consensus die in de jaren vijftig nog bestond
- althans leek to bestaan - over onze morele en esthetische voorstellingen
van de werkelijkheid is allang uiteengevallen. Wij zijn het niet meer met
elkaar eens over wat goed en kwaad of mooi en lelijk is. Maar ook op het
gebied van de wetenschap zijn we niet zo zeker meer van onze represen-
taties sinds wetenschapsfilosofen als Kuhn en Feyerabend er op hebben
gewezen, dat bij het vaststellen van wetenschappelijke waarheden insti-
tutionele belangen een grote rol spelen. Anders gezegd, wat `waar' is
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wordt soms eerder bepaald door een wetenschappelijke machtsstrijd dan
door de feiten. Zeker de werkelijksvoorstellingen die tot stand komen via
de hermeneutische traditie, dat wil zeggen via interpretatie - van
bijvoorbeeld teksten -, hebben een groot deel van het gezag dat ze eens
hadden verloren. Wij leven met het besef dat het voor wat betreft veel
terreinen van zowel leven als wetenschap niet mogelijk is de beperkingen
van plaats en tijd to ontstijgen. Anders gezegd, onze representaties van de
werkelijkheid waarin we leven, worden nu eerder gezien als produkten
van tijd en plaats dan als totaal onafhankelijk daarvan en hebben dus ook
een plaatselijke en tijdelijke geldigheid. DeLillo's mohole is dus niet eens
zo spectaculair. Wat frappeert is dat DeLillo de representationele crisis
waar we ons sinds het midden van de jaren zestig onmiskenbaar in bevin-
den, uitbreidt tot de vlaggeschepen van de exacte wetenschap: de theo-
retische fysica en de astronomie. Als ook daar consensuele representatie
wegvalt, wat blijft er dan nog over?

Laat ik u geruststellen met de mededeling dat ikzelf vrij veel vertrouwen
heb in de theoretische fysica en evenzeer in de onveranderlijke, tijdloze
waarheden die die fysica denkt vastgesteld to hebben. Ofschoon de be-
wijsvoering ervoor zich enigszins aan mijn waarneming onttrekt, geloof
ik heilig in het feit dat de snelheid van het licht constant is en de
juistheid van de tweede wet van de thermodynamics ervaar ik vrijwel
dagelijks. Maar laat ik daaraan toevoegen dat ik ook denk dat wij ethisch,
esthetisch, en hermeneutisch inderdaad in een mohole verzeild zijn
geraakt. Het is duidelijk dat ik niet de enige ben die dat denkt. Wij
hebben in de afgelopen jaren allemaal kunnen lezen en horen dat in deze
postmoderne tijd een absoluut eclecticisme domineert, dat alles wat onze
westerse samenlevingen cohesie verleende, en wat die samenlevingen
stuurde, is weggevallen - kortom, dat we leven in een postmoderne perio-
de waarin anything goes. Men doet maar raak, als men daartoe tenminste
zowel de energie als het temperament bezit.
Het is echter een ernstig misverstand om to denken dat de representatio-
nele crisis, waar wij ons onmiskenbaar in bevinden, elke vorm van con-
sensus totaal heeft ondermijnd. Het is zelfs een klassiek misverstand dat

12



Het postmodemisme als democratisering: de Verlichting wordt venrolgd

3

we bij elke ingrijpende representationele crisis zien terugkeren. De
Russische schrijver Dostojewski bijvoorbeeld, trok uit de represen-
tationele crisis van de intellectuelen in zijn tijd een soortgelijke gevolg-
trekking. Als God dood is, zo dacht hij - met andere woorden, als die
voorstelling van de werkelijkheid die we in het traditionele christendom
vinden wordt opgegeven - dan zijn we letterlijk aan de heidenen over-
geleverd. We zien dan ook hoe een moreel bewogen student - het ging
toen anders toe op universiteiten dan nu - het voorheen goddelijke recht
in zijn eigen menselijke hand neemt, en met een bijltje een boosaardige
oude vrouw de schedel inslaat. Als de goddelijke opperrechter uit beeld
verdwijnt, zo suggereert Dostojewski, zullen we allemaal het recht in
eigen hand nemen en vervallen tot een staat van gewelddadige anarchie.
Bij een crisis in zijn voorstelling van de werkelijkheid, ziet de gemiddelde
mens al snel de apocalyps opdoemen. Ik wil er overigens graag op wijzen
dat in Dostojewski's roman het kwaad in de vrouw wordt gesitueerd. We
zien dat een wel zeer traditionele representatie van de vrouw geheel intact
blijft, een representatie die we al vinden in het verhaal waarin Eva zich
laat verleiden door de slang en vervolgens Adam meesleept in de zonde-
val. Kortom, zelfs de meest fundamentele crisis haalt niet alles overhoop.
Het is een merkwaardig fenomeen dat veel mensen, en zeker cultuur-
critici, gefascineerd zijn door apocalyptische ideeen. Crisissen in onze
voorstelling van de werkelijkheid leiden traditioneel tot het idee dat alles
op losse schroeven is komen to staan en dat als gevolg daarvan nu alles
ook daadwerkelijk zal veranderen. Toegespitst op het postmodernisme, dat
wordt gezien als radicaal eclectisch, antihierarchisch en wars van elke
consensus, leidt dit tot het idee dat het toekennen van betekenis en
waarden aan handelingen, gedragingen, voorwerpen, waarbij inbegrepen
kunstvoorwerpen, een kwestie van persoonlijke voorkeur is geworden, dat
er geen breed aanvaarde uitgangspunten meer zijn die het toekennen van
betekenis en waarde reguleren. In de meest radicale variant hiervan volgt
iedereen zijn of haar eigen ethische, esthetische en zelfs cognitieve
voorstelling van de werkelijkheid. In beschrijvingen van het postmoder-
nisme komen we dan ook veelvuldig ad jectieven als anarchistisch en nihi-
listisch tegen. U heeft uit de titel van dit verhaal al begrepen dat ik hier
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zal argumenteren dat het postmodernisme geen van beide is, maar gezien
moet worden als een nieuwe ronde in het proces van wereldwijde demo-
cratisering dat onder invloed van de Verlichting op gang is gekomen in de
tweede helft van de achttiende eeuw.

Om dat aannemelijk to maken zal ik schetsen op welke verschillende
wijzen de term postmodernisme gehanteerd wordt. Er zijn, grofweg, drie
verschillende niveaus van abstractie waarop de term gehanteerd wordt. Op
het eenvoudigste niveau verwijzen de termen postmodern en postmoder-
nisme naar een complex van antimodernistische strategieen, die zich voor
het eerst manifesteren in een aantal kunsten in de jaren vijftig - in
bijvoorbeeld het werk van John Cage in de muziek en dat van Robert
Rauschenberg en Jasper Johns in de schilderkunst - en die zich in de
jaren zestig in alle kunsten doorzetten. Dat wil niet zeggen dat in alle
kunsten de term op dezelfde manier gebruikt werd. Laat ik een paar voor-
beelden geven. In de schilderkunst was het modernisme gedefinieerd als
een tendens in de richting van complete autonomie, van totale anti-
representationaliteit. Modernistische schilders verwijderden geleidelijk
aan alles uit hun werk wat niet met de activiteit van het schilderen zelf to
maken had. Zij streefden er niet meer naar de werkelijkheid weer to ge-
ven of bijvoorbeeld historische scenes uit to beelden, maar concen-
treerden zich steeds meer op de techniek van het schilderen zelf en op de
mogelijkheden die het medium bood. Zij beperkten zich, met andere
woorden, steeds meer tot de formele aspecten van het schilderen, tot het
oplossen van vorm-technische problemen. Deze ontwikkeling, die tot de
abstracte schilderkunst leidde, vond een voorlopig hoogtepunt in de
conceptuele kunst van de jaren zestig. Het was voldoende om de oplossing
van een artistiek probleem to schetsen zonder daadwerkelijk tot uitvoering
over to gaan.
Het postmodernisme dat tegen dit modernisme rebelleert, introduceert
juist weer de verhalende elementen die het modernisme rucksichtslos had
verwijderd. Vanuit het formalistische, antirepresentationele modernis-
tische standpunt geeft het postmodernisme de zoektocht naar de essentie
van het schilderen op en keert lafhartig terug naar voorstellingen van de
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werkelijkheid. Vanuit het postmoderne perspectief gaat het echter om een
golf van verzet tegen het elitaire, technocratische karakter van moderne
kunst, tegen een elitisme dat achter de eis van technische expertise een
diepe minachting voor zowel de werkelijke wereld als het publiek ver-
bergt. Modernistische kunstenaars zijn uitsluitend steriel in dialoog met
elkaar en met de schildertraditie. De modernistische kunstenaar werkt in
een geblindeerde ivoren toren.
Het postmodernisme in de architectuur vertoont een duidelijke verwant-
schap met dat in de schilderkunst. Voor Robert Venturi, Denise Scott
Brown, Robert Stern, Charles Jencks en andere theoretici is moder-
nistische architectuur de puristische en puriteinse, uitsluitend naar
zichzelf verwijzende, architectuur van het Bauhaus -Mien van der Rohe,
Gropius - en van de latere zogeheten Internationale Stijl. Net als moder-
nistische schilders zijn modernistische architecten voornamelijk bezig to
experimenteren met de mogelijkheden die hun materiaal hun biedt. In
hun obsessie met die mogelijkheden en hun obsessie met vorm zijn ze
volstrekt niet geinteresseerd in wat het publiek van hun ontwerpen vindt
- het publiek kan immers die ontwerpen niet beoordelen - en zijn uit-
sluitend in dialoog met elkaar. Postmoderne architectuur keert dit elitaire
en technocratische purisme de rug toe en staat weer ornamentering, fri-
voliteiten en vooral verwijzingen naar eerdere perioden toe. Anders
gezegd, ook in de architectuur worden weer verhalende en historische
elementen binnengehaald. Omdat postmoderne bouwwerken weer naar de
werkelijke wereld mogen verwijzen en daar dingen aan mogen ontlenen,
kunnen zij de relatie met zowel de omringende architectuur alsook het
gewone publiek herstellen. Moderne architectuur minachtte die relatie.
Een prachtig voorbeeld daarvan - dat wil zeggen, prachtig als voorbeeld,
niet als gebouw - is de Neudeflat hier in Utrecht. De Neudeflat staat op
zichzelf en onderhoudt geen enkele relatie met zijn omgeving. Hetzelfde
geldt voor veel stadsvernieuwing uit de jaren zestig. Moderne kubussen
werden gedachteloos tussen historische gevels geplaatst. Meer recente,
postmoderne stadsvernieuwing is herkenbaar nieuw, maar aangepast aan
haar omgeving. Er is geen sprake van een klakkeloze imitatie van de oude
omgeving, maar van een relatie met die omgeving. Postmoderne architec-
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tuur is bescheidener, gericht op dialoog, op compromissen, en niet
schaamteloos dominant zoals moderne architectuur dat is.
In de literatuur en de fotografie ligt de zaak anders, ofschoon ook daar
sprake is van een verzet tegen de elitaire pretenties van het modernisme.
In beide artistieke disciplines is het postmodernisme, althans in eerste
aanleg, juist een verzet tegen het verhalende karakter van literatuur en
fotografie en zwenkt het in de richting van puur formalisme en van zelf-
reflexie. Maar hoewel dit formalisme lijkt op dat van het modernisme in
de schilderkunst, moeten we een scherp onderscheid maken. De gericht-
heid op pure vorm van dat modernisme kwam voort uit het idee dat het
weergeven van de werkelijkheid beneden de waardigheid van de echte
kunstenaar was. Het weergeven van de werkelijkheid kon aan competente
ambachtslui als Rien Poortvliet worden overgelaten - de echte kunstenaar
had andere dingen aan zijn hoofd. De gerichtheid op vorm van de post-
moderne literatuur en fotografie kwam voort uit het idee dat de authen-
tieke werkelijkheid niet weer to geven was. Laat ik dat illustreren aan de
hand van de postmoderne fotografie.
De fotografie heeft altijd al problemen gehad met de weergave van de
werkelijkheid, en wel omdat dat to gemakkelijk was. Het feit dat iedereen
dat knopje bovenop een fototoestel kan indrukken en tot alleszins accep-
tabele reproducties van de werkelijkheid kan komen, was in de modernis-
tische periode voor de fotografie een grote handicap: iets dat zo banaal
was en geen enkele technische expertise vereiste, kon geen kunst zijn. Om
toch hun discipline als kunst erkend to krijgen adopteerden fotografen
een aantal typisch modernistische strategieen, waarmee zij voor zichzelf
impliciet de status van kunstenaar claimden. Een van die strategieen, die
ontleend werd aan de moderne schilderkunst, behelsde een gerichtheid op
vorm, op pure vlakverdeling. Een andere richtte zich op het modernisme
in de literatuur, en op het idee van de literaire modernisten dat literatuur
inzichten kan verschaffen in de authentieke werkelijkheid die op een
andere wijze niet verkregen kunnen worden. Zo suggereerden modernis-
tische fotografen dat `serieuze' foto's ons plotselinge inzichten konden
verschaffen in een grotere en diepere werkelijkheid terwijl amateur-
kiekjes alleen maar het oppervlak van die werkelijkheid vastlegden.
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Anders gezegd, serieuze foto's waren representationeel veruit. superieur
aan het eenvoudige handwerk. De ontzetting waarmee onlangs werd ge-
reageerd op de onthulling dat een beroemde foto van Parijse geliefden uit
de jaren dertig in scene was gezet, illustreert het enorme belang dat aan
de representationele authenticiteit van dit soort foto's nog steeds wordt
gehecht.
De postmoderne fotografie, bijvoorbeeld het werk van de Amerikaanse
fotografen Shirley Levine, Richard Prince en Cindy Sherman, verwerpt
volledig het idee dat foto's ons inzicht in de werkelijkheid zouden kunnen
verschaffen. Postmoderne fotografie valt juist die verheerlijking van
authenticiteit en originaliteit aan. Zij valt authenticiteit aan vanuit de
overtuiging dat authenticiteit nooit bestaan heeft, dat alle representatie
van de werkelijkheid, door wie dan ook, cultureel gecodeerd is en dat
kunstwerken, inclusief foto's, nooit de werkelijkheid zelf, maar alleen
maar een voorstelling van de werkelijkheid kunnen weergeven. Levine
heeft, op basis van dit uitgangspunt, bijvoorbeeld foto's van Edward
Weston geherfotografeerd en van haar eigen signatuur voorzien. Zij
benadrukt daarmee dat, net zoals zij haar onderwerp `steelt' van Edward
Weston, Weston zijn onderwerp - in dit geval een foto van zijn zoon die
poseert als een Grieks standbeeld - `steelt' van een in de cultuur cir-
culerende voorstelling van de werkelijkheid. Wat zij wil aangeven is dat
foto's nooit de authentieke werkelijkheid weergeven, maar dat compositie,
keuze van onderwerp, belichting, enzovoort allemaal bepaald worden door
een cultureel discours dat niemands eigendom is. En omdat kunst geen
authentieke werkelijkheid kan weergeven, is de kunstenaar ook niet meer
die uitzonderlijk begiftigde medemens, dat artistieke genie, dat een beter
inzicht in die werkelijkheid had dan gewone doorsneeburgers als u en ik.
Modernistische kunstenaars zagen zich veelal als een intellectuele voor-
hoede - de antennes van het menselijk ras, zoals de Amerikaanse dichter
Ezra Pound het eens verwoordde - en bovendien stelden zij hun kunst en
de diepe waarheden die in die kunst waren neergelegd, tegenover de Plat-
te bourgeoiscultuur die de overgrote meerderheid van hun tijdgenoten in
haar greep had. Voor postmoderne kunstenaars zijn die waarheden een
vorm van zelfbedrog en is die vlucht in een eigen wereld, ver van het
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ordinaire volk, een uiting van een ongepaste elitaire opstelling. Post-
moderne kunstenaars claimen niet meer over profetische gaven to be-
schikken of op een andere manier de wijsheid in pacht to hebben. Kunst
is niet meer iets verhevens waar we met ontzag over moeten spreken,
maar is gewoon geworden.
Ik heb gezegd dat het postmodernisme in de schilderkunst een terugkeer
naar voorstellingen van de werkelijkheid en naar verhalende elementen
inhoudt. Ik moet daar nu aan toevoegen dat dat niet zo maar verhalende
elementen en voorstellingen van de werkelijkheid zijn. Die terugkeer naar
representatie heeft een sterk ironiserende ondertoon en behelst niet zozeer
het afbeelden van de werkelijkheid alswel het verwijzen naar, en aanhalen
van, wi jzen waarop de werkelijkheid door vroegere generaties kunstenaars
is afgebeeld. Ook hier, evenals in het literaire postmodernisme, wordt de
werkelijkheid die wordt afgebeeld tegelijkertijd ontmaskerd als kunst-
matig. De zogenaamde werkelijkheid van de oude meesters was altijd de
werkelijkheid gezien vanuit een specifiek cultureel perspectief, de
werkelijkheid zoals die zich voordeed aan mensen die een specifieke
culturele code met elkaar deelden. Bovendien was de weergave van die
dus al gecodeerde werkelijkheid ook nog het produkt van een samenstel
van artistieke conventies. Anders gezegd, elke weergave van de werke-
lijkheid is in feite een verhaal over die werkelijkheid, een verhaal dat tot
stand komt door middel van de waarden en normen die onze waarneming
sturen en onze selectie bepalen, en een verhaal dat daarnaast ook nog
bepaald wordt door de conventies met behulp waarvan wi j die weergave
creeren - op een doek, in een foto, in een roman, enzovoort.

Dit heeft me in feite al op het tweede, meer abstracte, gebruik van de
term postmodernisme gebracht. Op dat meer abstracte niveau worden de
cultuur- en sociaal-filosofische consequenties getrokken uit het feit dat
de wereld waarin wij leven misschien wel helemaal, maar in elk geval in
belangrijke mate, bepaald wordt door de verhalen waar we in geloven en
die we doorgeven aan onze kinderen. Laat ik een paar simpele voorbeel-
den geven. Sinds mensenheugenis is een van de basisgegevens van de
westerse cultuur, waar ik me gemakshalve maar toe beperk, dat vrouwen
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inferieur zijn aan mannen. Er wordt niet ontkend dat vrouwenhun eigen
kwaliteiten hebben, maar die kwaliteiten zijn altijd als van minder belang
beschouwd dan die van mannen. Ik hoef u er maar aan to herinneren dat
het nog niet zo lang geleden is dat vrouwen hun intrede deden in de
politiek, dat het stemrecht pas aan vrouwen werd verleend na de Eerste
Wereldoorlog, dat meisjes in de vorige eeuw niet geacht werden to stude-
ren, dat getrouwde vrouwen tot aan het eind van de vorige eeuw volko-
men afhankelijk van hun echtgenoot en in feite rechteloos waren. Nu zijn
er twee mogelijkheden: of vrouwen zijn inderdaad inferieur aan mannen
als het bijvoorbeeld om het nemen van politieke en financiele beslissingen
gaat, of ze zijn dat niet. Voor zover ik weet is er geen enkele reden om
aan to nemen dat ze het wel zijn. En dat betekent dat die inferioriteit een
mythe is, iets dat mannen door de eeuwen heen zichzelf en ook vrouwen
hebben wijsgemaakt. Kortom, het is niet meer dan een verhaal, maar het
is wel een verhaal dat de werkelijkheid waarin wij leven nog steeds voor
een flink deel bepaalt. Een ander voorbeeld. Eveneens sinds mensen-
heugenis ziet de westerse cultuur zichzelf als superieur aan andere cul-
turen. U zult misschien willen tegenwerpen dat andere culturen diezelfde
neiging hadden en hebben, maar dat versterkt het voorbeeld alleen maar.
De dragers van die westerse cultuur, blanke westerlingen, zagen zichzelf
dan ook als superieur aan iedereen die tot een andere cultuur hoorde en
een andere huidskleur had. Op basis van die veronderstelde superioriteit
hebben Europeanen eeuwenlang andere, niet-Europese, volken aan zich
onderworpen en vervolgens onder de duim gehouden. Zoals u weet, heb-
ben onze voorouders in Nederlands-Indie daar ijverig aan meegedaan. Het
feit dat de Engelsen, de Nederlanders, de Fransen, er diep van-overtuigd
waren dat hun cultuur superieur was aan die van de inlanders die ze aan
zich onderwierpen, rechtvaardigde bovendien die kolonisatie. Zij brach-
ten de enige ware beschaving en het enige ware geloof aan volken die in
duisternis wandelden en zonder hun hulp gedoemd zouden zijn om dat to
blijven doen. Het brengen van de westerse beschaving naar diegenen die
daar helaas nog van verstoken waren gebleven was, zoals de Britten dat zo
fraai zeiden, de `white man's burden' [de last en de taak van de blanke
man]. Ook hier geldt dat blanken wel of niet superieur kunnen zijn aan
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niet-blanken. Als zij dat niet zijn dan zijn er een heleboel dingen gebeurd
op basis van wat niet meer dan een mythe is, een verhaal dat blanken
zichzelf graag mogen vertellen. De hele wereldkaart is op basis van dat
verhaal grondig veranderd, om nog maar to zwijgen van het feit dat tal-
loze mensen zijn vermoord, als slaaf verscheept en onderdrukt.
Op dit niveau van het postmodernisme worden de verhalen die culturen
zichzelf vertellen als verhaal ontmaskerd. Als we het koele licht van de
rede laten schijnen over alle verhalen die in onze culturen de ronde doen,
dan blijft daar bitter weinig van over. Alles, of vrijwel alles, wat we als
natuurlijk en vanzelfsprekend zien, als iets dat altijd zo geweest is, blijkt
helemaal niet natuurlijk en vanzelfsprekend to zijn maar blijkt to zijn
geconstrueerd. Wat altijd natuurlijk en vanzelfsprekend leek to zijn, zoals
bijvoorbeeld de inferioriteit van vrouwen of van niet-blanken, blijkt
alleen maar een culturele constructie to zijn, een verhaal dat voor de
waarheid is doorgegaan.
Nu komt vanzelfsprekend de vraag op waarom zulke verhalen zo lang
voor de waarheid kunnen doorgaan, waarom ze zo natuurlijk lijken, zo
vanzelfsprekend. Het antwoord ligt in feite voor de hand: omdat ze het
belang dienen van diegenen die ze vertellen - althans dat belang lijken to
dienen. Wat deze verhalen met elkaar gemeen hebben is, dat ze bepaalde
voorrechten toekennen aan de groep die die verhalen vertelt en alle
anderen van die voorrechten uitsluiten. Als vrouwen, zoals in de vorige
eeuw vrijwel elke man beweerde, niet met geld kunnen omgaan, dan is
het redelijk dat, als een vrouw trouwt, haar man onmiddellijk exclusieve
zeggenschap over de gezamenlijke bezittingen krijgt - ook al heeft de
vrouw een erfenis van vijf miljoen binnengebracht. Om het anders to
zeggen: zulke verhalen, zulke culturele constructies, hebben to maken met
macht. Ze zijn instumenten waarmee anderen uitgesloten kunnen worden
van de macht en waarmee anderen ook daadwerkelijk worden uitgesloten.
Bij nadere beschouwing blijken de grote verhalen die de westerse cultuur
gestuurd hebben en in grote mate hebben bepaald en dat nog steeds doen,
een kleine elite van blanke mannen to bevoordelen en in het centrum van
de macht to houden. Vanuit het perspectief van die verhalen blijkt de
wereldbevolking eruit to zien als een soort piramide, met aan de top een
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kleine groep goed opgeleide blanke mannen - tot niet zo lang geleden
goed opgeleide blanke mannen uit aristocratische milieus - daaronder de
veel grotere groep wat minder goed opgeleide blanke mannen, daaronder
de nog weer grotere groep van blanke vrouwen, enzovoort, enzovoort.
Voor onze voorouders die in de periode van de moderniteit leefden,
waarin het kolonialisme zijn grootste expansie beleefde, was die piramide
de natuurlijke en vanzelfsprekende stand van zaken. Sterker nog, ik mag
u eraan herinneren dat nog in 1960 niemand zich druk maakte om het
Zuidafrikaanse apartheidsregime. Het was immers het volste recht van de
blanke Zuidafrikaners om de macht to onthouden aan een grote meerder-
heid van zwarten? Voor het postmodernisme is die piramide een kunst-
matige constructie, die diende om de exorbitante macht die een zeer
kleine groep op basis daarvan kon uitoefenen, to bestendigen. Het feit dat
binnen een periode van twintig jaar het apartheidsregime het meest
verwerpelijke regime ter wereld kon worden, terwijl er in diezelfde
periode in het Oeganda van Idi Amin zo'n half miljoen mensen vermoord
werden en er in Cambodja naar schatting twee miljoen slachtoffers door
de Rode Khmer gemaakt werden, geeft aan hoe krachtig de afrekening
met die mythe van blanke mannelijke superioriteit was, hoe krachtig er
afgerekend werd met de voorstelling van de werkelijkheid die de westerse
cultuur eeuwenlang had gekoesterd, een afrekening die zowel buiten die
westerse cultuur als binnen die cultuur zelf plaatsvond.
Het postmodernisme vervangt de grote verhalen door kleine verhalen.
Anders gezegd, verhalen die van zichzelf claimen dat ze tijdloos zijn en
eeuwigheidswaarde hebben en bovendien van universele toepassing zijn,
worden vervangen door verhalen die gebonden zijn aan tijd en plaats en
die hoedanigheid ook uitdragen. In plaats van allesomvattende, universele
waarheden, beperkt het postmodernisme zich tot plaatselijke waarheden,
waarheden die voor een specifieke plaats en een specifieke tijd geldig
zijn. Het is duidelijk dat dergelijke waarheden sociale constructies zijn,
afspraken over wat waar is - ook al zal niet iedereen zich voortdurend
bewust zijn dat het om afspraken gaat. Vanuit dit perspectief hebben
waarheden die claimen dat ze voor alle tijden en alle plaatsen gelden, een
onderdrukkend karakter. Zij maken immers alle andere waarheden voor
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leugens uit. Alle verhalen of discoursen - vertogen - zoals de Franse
historicus Foucault ze noemde, moeten naast elkaar kunnen bestaan en
geen enkel discours mag de mond worden gesnoerd. Dat is in feite de
enige algemene regel, een algemene `waarheid,' zo u wilt, die erkend
wordt: er mag niets uitgesloten worden. Het enige dat uitgesloten wordt
is het uitsluitingsprincipe, en de enigen die uitgesloten worden zijn
degenen die anderen zouden willen uitsluiten. Het anders-zijn van
anderen moet worden geaccepteerd en getolereerd, alleen diegenen die het
anders-zijn van anderen niet accepteren, die, met andere woorden, zich-
zelf als absolute norm stellen, worden niet getolereerd.
Het is duidelijk dat dit impliciet een pleidooi is voor optimale vrijheid en
optimale gelijkwaardigheid. Dit komt ons natuurlijk zeer bekend voor.
Was vrijheid, gelijkheid en broederschap niet de leus van de Franse
revolutie en van de Verlichting waar die revolutie op teruggreep? En zo
ja, waarom laten sommige postmoderne filosofen, zoals bijvoorbeeld
Jean-Francois Lyotard, zich zo laatdunkend uit over de Verlichting?
Laat ik me beperken tot de globale vaststelling dat voor Lyotard en ook
voor andere postmoderne filosofen die Verlichting sterk totalitaire
trekken had. Ik denk dat we het daarmee eens kunnen zijn. De Verlich-
ting was het werk van een kleine, elitaire groep die het beeld dat ze van
zichzelf had centraal stelde in haar ideeen en idealen. Het is vanzelf-
sprekend geen toeval dat de derde term in de leus `broederschap' is en
geen `zusterschap.' Het idealisme van de Verlichting wordt dus zeer sterk
getekend door een hoogburgerlijk, rationalistisch mensbeeld, of liever
gezegd manbeeld, dat enorme groepen mensen uitsloot. De Verlichting
werkte als het soort uitsluitingsmechanisme dat het postmodernisme juist
bestrijdt. Maar er moet ook geconstateerd worden dat geleidelijk aan meer
mensen tot die Verlichting werden toegelaten. In de loop van de vorige
eeuw is het kiesrecht in de diverse westerse naties uitgebreid tot uit-
eindelijk alle mannen mochten stemmen. Na de Eerste Wereldoorlog
hebben ook vrouwen het stemrecht verworven, ook al ging elke uitbrei-
ding van dat kiesrecht gepaard met apocalyptische visioenen van conser-
vatieve heren die voor hun ogen de wereld zagen vergaan, nu diegenen
die daar zo manifest ongeschikt voor waren, mochten gaan meebeslissen
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over het lot der natie. De Verlichting is niet zo statisch als postmoderne
filosofen haar graag mogen afschilderen. Binnen die Verlichting zijn
steeds behoudende en vooruitstrevende krachten met elkaar in discussie
geweest, en die discussie, over het kiesretht, over het recht op onderwijs,
over de mensenrechten, heeft geleid tot een dynamiek die het mogelijk
maakte dat de Verlichting zichzelf een aantal malen als het ware heeft
bijgesteld. Het postmodernisme is de meest recente bijstelling van de
Verlichting. Zij is de meest recente ronde in het proces van globale
democratisering dat met de Verlichting op gang is gekomen. In deze
nieuwste ronde moet het Westen het idee laten varen dat het perfecte,
algemeen geldende mensbeeld dat van een kleine westerse, dus blanke,
elite is, en moet het Westen accepteren dat de verhalen van andere cul-
turen gelijkwaardig zijn aan het westerse verhaal. In deze ronde van de
Verlichting heft de Verlichting zichzelf in zekere zin op om op to gaan in
een meer omvattende versie van zichzelf.

Dat proces is overigens zeker niet onomstreden. Het is een aantal cul-
tuurcritici niet ontgaan dat dat proces samengaat, en misschien wel gelijke
tred houdt, met een aggressieve uitbreiding van het kapitalisme. Sinds de
jaren vijftig, toen de discussie over het postmodernisme voorzichtig
begon, heeft het kapitalisme ontegenzeggelijk enorme terreinwinst ge-
boekt. Bovendien heeft het ook terreinwinst geboekt daar waar het al
stevig verankerd was. Ook daar waar het kapitalisme vanaf zijn ontstaan
gedomineerd heeft, zijn allerlei sectoren van de samenleving, die nog niet
zo lang geleden enclaves binnen het kapitalisme vormden, voor de lokroep
van dat kapitalisme bezweken. We hebben commerciele televisiezenders,
die er nog maar een aantal jaren geleden niet waren. Terwijl Fanny
Blankers-Koen nog gewoon een hardlopende huisvrouw was, doen tegen-
woordig Amerikaanse basketbalmiljonairs mee aan de Olympische Spelen.
Om echte amateursport to zien moet je gaan kijken bij wedstrijden van
achtjarige voetballertjes en vijfenveertigjarige hockeyers. Allerlei bladen
- om nog maar to zwijgen van de commerciele televisiezenders - exploi-
teren seks voor commerciele doeleinden. Musea en tentoonstellingen
worden opzichtig gesponsord. Universiteiten hebben to horen gekregen
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dat ze ondernemend moesten worden. Op de televisie verkoopt Oprah
Winfrey tegen grof geld de levensverhalen van getraumatiseerde mensen
- en, niet to vergeten, hun emoties - en zien we hoe Nederlandse presen-
tatoren, zoals Paul Witteman, hetzelfde doen terwijl ze de indruk trachten
to wekken dat ze niet hetzelfde doen. Voor alles lijkt een markt to zijn en
als er een markt is, is het goed. Dat is een constatering waar niet veel
tegen in to brengen is. Wat is de relatie tussen het postmodernisme en het
feit dat het kapitalisme alomtegenwoordig schijnt to zijn geworden? Is er
iiberhaupt een relatie?
Die is er. Hoe merkwaardig dit ook klinkt, ook hier is sprake van een
soort democratisering, of, om het wat voorzichtiger to zeggen, het weg-
vallen van wat nog niet zo lang geleden messcherpe scheidslijnen waren,
zoals tussen datgene wat niet getoond kon worden - op de televisie bij-
voorbeeld - en dat wat wel getoond kon worden. Als we televisiepro-
gramma's uit de jaren vijftig terugzien, staan we versteld over de
braafheid ervan, de volstrekte naieve onschuld die eruit spreekt. Zo is ook
de scheidslijn tussen datgene waarover je niet publiekelijk sprak - je
eigen seksualiteit, je innerlijke trauma's, je diepste verlangens - en
datgene waar je wel over kon spreken, grotendeels verdwenen. Ook hier
geldt dat er niets meer uitgesloten wordt, behalve datgene dat zelf uit wil
sluiten. Antisemitische of anderszins racistische uitingen zijn nu streng
verboden, terwijl ze dat in bijvoorbeeld 1936 bepaald niet waren, en ze
zijn streng verboden omdat ze verkapte uitsluitingsmanoeuvres zijn.
In deze nieuwe situatie, waarin vrijwel niets meer uitgesloten is, zijn veel
dingen die vroeger tot het priveleven behoorden, tot het publieke terrein
gaan behoren. Omdat ze tot het publieke terrein zijn gaan behoren, kun-
nen ze, door wie dat wil, tot handelswaar worden gemaakt. Je zou dus
kunnen argumenteren dat de postmoderne democratiseringsgolf die in de
afgelopen dertig jaar over ons heen is gekomen, de speelmogelijkheden
van het kapitalisme aanzienlijk heeft verruimd, en het kapitalisme als het
ware heeft uitgenodigd om zich to storten op alles wat wij tot voor kort
als strikt prive of in elk geval als niet-commercieel zagen. Anderzijds
moet ook worden vastgesteld dat het kapitalisme grote baat heeft gehad
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bij die verruiming van de mogelijkheden, en we kunnen ook rustig aan-
nemen dat het die verruiming uit eigen belang heeft gestimuleerd.
Er zijn commentatoren die deze schaduwzijde van de ontwikkelingen van
de laatste dertig jaar veel zwaarder laten wegen dan het algemene proces
van democratisering dat ik heb beschreven. Zij zien die democratisering
als niets meer dan een fopspeen die ons, zonder dat we dat zelf merkten,
in de mond is geduwd en waar we nu gedachteloos op sabbelen terwijl we
ons met meer serieuze zaken zouden moeten bezighouden. Ofschoon die
schaduwzijden erkend moeten worden - en wie wel eens televisie kijkt
zal dat ook graag doen - is het de vraag of we het anti-elitaire proces van
emancipatie van de laatste vijfentwintig jaar of moeten doen als meer
schijn dan werkelijkheid. Ik zelf denk van niet. Zoals u hebt gehoord,
wordt onder de postmoderne bedeling niemand meer verondersteld voor
anderen to denken. Wat u ervan denkt laat ik dan ook graag aan u over.
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Postmodern extremisme
Vernietiging van de Rede - redding van de fiiosofie

W.L. van Reijen

Wie het door zo velen verfoeide woord `postmodern' in de mond neemt,
spreekt onvermijdelijk over het `moderne'. Suggereert het voorvoegsel
`post' dat het bij het postmoderne alleen om een tijdperk gaat dat op het
moderne volgt? In de onoverzichtelijk geworden hoeveelheid literatuur
over het postmoderne worden op deze vraag, zoals men kan verwachten,
controversiele antwoorden gegeven. Sommige filosofen, zoals Lyotard,
menen dat het postmoderne, bijvoorbeeld in de essays van Montaigne, al
aanwezig was v66r er sprake was van het moderne. Anderen kiezen voor
een puur historische fasering; weer anderen zelfs voor een identiteit van
modern en postmodern. Ik zal mij in mijn bijdrage niet ophouden met een
presentatie van academische meningsverschillen, maar de these verdedi-
gen dat het postmoderne een verschijnsel in de filosofie is, dat een radi-
cale oppositie tot het moderne inhoudt.
Na een korte toelichting bij de begrippen `modern' en `postmodern' (1)
schets ik die lijnen in de filosofieen van Nietzsche (2) en Heidegger
(3) die in verband met het postmoderne worden gebracht. In de vol-
gende paragraaf behandel ik de kritiek die Habermas op Nietzsche en
Heidegger, als verantwoordelijken voor het ontstaan van het postmoderne,
heeft (4). In paragraaf 5 stel ik de punten uit Lyotards Le Differend aan
de orde, eerst zijn taalfilosofie (5a), en daarna de filosofie van het subject
(5b). Hierop volgt de kritiek van Manfred Frank op Lyotards zogenaamde
sociaal-darwinisme (6). Ik rond mijn betoog of met enkele kanttekeningen
bij postmoderne kunstwerken (7).

1. `Modern' en `postmodern'

De vraag wat het moderne inhoudt, is niet al to moeilijk to beantwoorden.
`Modern' noemen we: 1) de veronderstellingen dat onze wetenschappelijke
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kennis voortdurend groeit en dat wij ze ook steeds meer kunnen, willen
en moeten toepassen. Deze visie is gebaseerd op de fundamentele over-
tuiging dat onze kennis op vaste grondslagen staat, dat wil zeggen aan-
toonbaar `waar' (bewijsbaar) is. `Modern' is het verder 2) om er vanuit to
gaan dat wij uit onze wetenschappelijke kennis morele oordelen kunnen
afleiden. Dit idee ligt niet alleen ten grondslag aan het installeren van
ethiekcommissies (die zich, met het oog op abortus en euthanasie, bezig-
houden met de vraag wanneer het leven begint en wanneer het opgehou-
den is) en aan het doen van ethisch onderzoek, maar ook aan de legiti-
matie van bestuur en beleid. `Modern' is het 3) om het ingrijpen in
natuurlijke processen (van dijkbouw tot kunstmatige inseminatie), in
politieke en sociale structuren en processen op basis van wetenschappe-
lijk onderzoek (bijvoorbeeld WRR) to calculeren en to legitimeren.
Tenslotte en 4) is het `modern' om individuen als autonoom denkende en
handelende personen voor to stelllen.
Postmoderne filosofie uit ten aanzien van de houdbaarheid van deze vier
claims scepsis.

Voor wat betreft de eerste veronderstellig heeft de wetenschapsfilosoof
Kuhn (die men zeker niet van sympathieen met het postmoderne kan ver-
denken) er al op gewezen dat er van groei van kennis, zoals de vaak
gebruikte metafoor van de vollopende emmer suggereert, geen sprake kan
zijn. Hi j geeft de voorkeur aan het beeld van de vuurtoren die zijn licht
laat schijnen. In de lichtbundel wordt nu het ene gedeelte van het land-
schap zichtbaar, dan weer het andere. Wetenschap maakt in een zeker
tijdsbestek iets specifieks tot hoofdthema en benadert dat met specifieke
methodes. Dat verandert van tijd tot tijd. In ruil voor het zien van iets
nieuws verliezen we wat anders. Kuhn meent dat specifieke visies, die wi j
moeten hanteren om de veelheid aan informatie zinvol to ordenen, de zo-
genaamde paradigma's, sommige dingen verklaarbaar maken, maar in ruil
daarvoor andere uit het gezichtsveld laten verdwijnen. We herdefinieren
dan de verschijnselen waarmee we niets aankunnen als uitzonderingen of
storingen.
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Ook wint het gezichtpunt terrein dat onze Westeuropese - Noordatlan-
tische vorm van kennis een historisch en cultureel specifiek verschijnsel
is, dat allesbehalve universeel genoemd kan worden. Het kan succesvol
worden genoemd, omdat we er zeer speciale dingen mee kunnen maken
en controleren. De bedoeling hiervan is het aangenamer en veiliger maken
van onze wereld. Maar het is intussen allerminst duidelijk of deze vorm
van kennis en de dynamiek van haar toepassing niet uiteindelijk meer
buiten controle laten raken of zelfs tot zelfvernietiging zullen leiden. In
andere culturen is niet zelden zeer veel zorgzamer omgegaan met de na-
tuurlijke bronnen van het bestaan en de sociale relaties. Ook zijn de
grondslagen van onze kennis geenszins zo zeker als de modernen sugge-
reren.
Met betrekking tot de tweede claim van de modernen, stellen postmoder-
ne filosofen de vraag of morele kwesties niet eerder een zaak van intuities
en traditie zijn dan van wetenschappelijke, analytische argumentatie. De
regels van het wetenschappelijke vertoog en dus van argumentatie, zijn
namelijk afhankelijk van definities van wat rationeel is. Maar ook als we
niet willen accepteren dat het begrip van rationaliteit volstrekt `technisch',
dat wil zeggen geconstrueerd is, blijft de tegenovergestelde opvatting, dat
het sociaal-cultureel bepaald is (westers, protestant, mannelijk, fallologo-
centristisch) niet minder omstreden.
Voor wat betreft de derde claim neemt de plausibiliteit van het idee van
de calculeerbaarheid volgens postmoderne filosofen steeds verder af. Gro-
te ingrepen hebben steeds vaker onvoorziene consequenties, niet zelden
leiden ze zelfs tot het tegenovergestelde dan het beoogde resultaat.
Nu blijven acties en hun effecten in historisch opzicht altijd voor velerlei
uitleg vatbaar, maar de jacobijnse terreur en de moord op, de aan de mis-
standen van het absolutisme onschuldige, Lodewijk de XVIe, het misluk-
ken van de programma's van de Verlichting, van het idealisme en van het
marxisme dat ontaardde in het stalinisme, laten - volgens Lyotard - zien
dat er van een vooruitgang en emancipatie in de geschiedenis op basis van
interventies geen sprake kan zijn.
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Postmoderne filosofen, maar niet alleen zij, relativeren de these van de
autonomie van het subject. Foucaults provocerende opmerking over de
`dood van het subject' doelt op dit einde van de voorstelling van een
soeverein individu, zoals dat door de verlichtingsfilosofie is gekoesterd.
Wanneer het inderdaad zo is dat er geen opgaande lijn in onze Noord-
atlantische, op de ontwikkeling en toepassing van kennis gebaseerde, be-
schaving to vinden is, en wanneer wij afscheid moeten nemen van het
idee van persoonlijke autonomie, dan bevinden wij ons in het hart van het
debat tussen modernen en postmodernen. Als modellen voor de historische
dynamiek blijven de cirkelbeweging en de sprong over. Voor wat betreft
ons zelfbeeld moeten wij ons vertrouwd maken met de voorstelling dat de
spanningsverhoudingen van autonomie en heteronomie en van continui-
teit en discontinulteit, maatgevend voor ons denken en handelen zijn.

Ik wil mijn analyse van de huidige, postmoderne situatie voorbereiden
door de overwegingen van twee filosofen, Nietzsche en Heidegger, aan to
halen die veelal verantwoordelijk worden gesteld voor datgene wat som-
migen als de malaise van onze tijd zien: vrijblijvendheid en willekeur.
Filosofisch gezien gaat het dan vooral om de lichtzinnige prijsgave van
rationaliteit en van democratische en emancipatorische verworvenheden.
Wie zoals, volgens Habermas, Heidegger, Bataille en Foucault, in het
voetspoor van Nietzsche filosofische reflectie inruilt voor het schrijven
van literatuur, terwijl hij pretendeert filosofie to bedrijven, maakt zich
niet alleen schuldig aan een category mistake, maar ondergraaft de grond-
vesten van ons democratisch bestel. Wie niet vasthoudt aan de criteria van
een rationeel betoog, maar lichamelijke ervaringen tot leidraad van een
uiteenzetting maakt; wie extase en grensoverschrijdingen tot media voor
de vorming van sociale en individuele identiteit wil maken, levert zich
over aan de retoriek en demagogie van goeroe's en volksmenners. In de
kunst leidt de overname van dit perspectief tot het onorigineel geachte
citeren van vroegere bouw-, schilder- en schrijfstijlen. De kunst heeft
dan haar avant-garde functie verloren. Zij kan geen uitdrukking meer
geven aan de ideeen van humaniteit, openheid en overzichtelijkheid die
in een democratisch bestel in de kunst moeten worden uitgedragen.

30



Postmodern extremisme.
Vemietiging van de Rede - redding van de filosofie

Mijn opvatting luidt dat de belangrijkste karakteristiek van de post-
moderne kunst nu juist niet het op het eerste gezicht waarneembare
ratjetoe van stijlelementen is, maar dat het steeds weer om uiterst
zorgvuldig gecomponeerde tegenstellingen, tegenspraken en antagonis-
tische krachten gaat.
Laat ons echter eerst de filosofische aspecten van de strijd aan de hand
van enkele - hier sterk verkort weergegeven - overwegingen van
Nietzsche en Heidegger nader onder de loep nemen.

2. Nietzsche

In een kort geschrift `Uber Wahrheit and Luge im aupermoralischen Sinn'
schrijft Nietzsche (1844-1900):

In de een of andere uithoek van het in talloze schitterende zonnen-
stelsels uiteengespatte heelal was er eens een planet waarop slimme
dieren de kennis uitvonden. Het was de meest hoogmoedige, uit leugens
en bedrog bestaande minuut van de `wereld-geschiedenis', maar gelukkig
maar een minuut. Nadat de natuur een paar keer in- en uitgeademd had
verstarde de planeet en de slimme dieren moesten sterven. Zo'n fabel
zou iemand hebben kunnen verzinnen en toch nog niet echt hebben dui-
delijk gemaakt hoe jammerlijk, schaduwachtig en vluchtig, doelloos en
willekeurig het menselijk intellect in de natuur verschijnt. Er waren
eeuwen waarin het niet bestond en als het ermee afgelopen is zal er
niets veranderd zijn. (I: 875)

Nietzsche citeert hier niet alleen ironisch de `wereldgeschiedenis' waar de
Verlichting zo'n hoge dunk van had, hij breekt met de grondslagen, dus
met de systematische claims van fundering en betrouwbaarheid van ons
kennen. Dat verduidelijkt een andere, beroemd geworden passage.

Wat is waarheid? Een mobiel leger van metaforen, metonymien, antro-
pomorfismen, kortom een verzameling van menselijke orientaties die
poetisch en rhetorisch verheven en opgesierd worden, in overdrach-
telijke betekenis gebruikt worden en die, na lang gebruik, betrouwbaar
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en verbintelijk worden geacht. Waarheden zijn illusies waarvan men
vergeten heeft dat ze dat zijn. Metaforen die verbruikt en zonder
overtuigingskracht zijn, munten die hun beeldenaar hebben verloren (...)
(I: 880-881)

Kennis is volgens Nietzsche niets anders dan een praktisch toepasbaar
middeltje. Iets dat bruikbaar is bij de strijd om het zelfbehoud. Maar de
bruikbaarheid van een middeltje geeft geen uitsluitsel over de waarheid
van de voorstellingen die er aan ten grondslag liggen. Zoals wij vele zaken
praktisch kunnen hanteren, zoals auto's en computers, zonder een flauw
benul van technologie to hebben, zo kunnen wij wel de ervaring opdoen
dat iets werkt, zonder dat het betekent dat wij de theorie daarachter op
waarheid kunnen toetsen. Met het strenge begrip van theorie zijn noties
verbonden als `objectiviteit' en eeuwige geldigheid. Maar het is intussen
duidelijk dat wetenschappelijke oordelen aan permanente revisie bloot-
staan en dat ooze kennis aan een bepaald perspectief gebonden is. Dat
betekent volgens Nietzsche dat de oordelen die wij als wetenschappelijk
vaststaand beschouwen toch niets anders dan conventies zijn. Conventies
zijn nodig om (burger-)oorlogen en andere conflicten to vermijden. Die
zijn op hun beurt echter weer het gevolg van het feit dat mensen in
grotere verbanden zijn gaan leven. Dat heeft ons, zo meent Nietzsche,
ertoe genoopt om een verschil tussen `waarheid' en `leugen' to maken.
Maar daarbij gaat het in feite alleen om een pragmatische onderscheiding
die op geen enkele wijze de filosofische claim op absolute waarheid recht-
vaardigt. Dit geldt temeer, omdat wij op geen enkele wijze zicht hebben
op het verband tussen onze (taalmatige) oordelen en de materiele werke-
lijkheid waarover ze uitspraken doen. Wij hebben alleen tekens, klanken
die naar elkaar verwijzen. Over hun onderlinge orde (grammatica) kunnen
we iets zeggen, maar niet over hun band met de dingen. Die kunnen we
immers ook alleen weer in taal vatten. De taal is to zien als een gesloten
universum. In feite bepaalt dan ook de grammatica wat wij als structuur
en als wetmatigheid van processen in de natuur beschouwen. Van de rela-
tie van subject en predicaat die de kern van ieder oordeel vormt, kunnen
wij principieel niet weten of die in de werkelijkheid we] zo bestaat.
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Volgens Nietzsche wordt zelfs de wet van oorzaak en gevolg door onze
taalstructuur als reeel gegeven gesuggereerd, en kunnen wij er nooit
achter komen of het hier om meer als een uiterst consequente en geraf-
fineerde vorm van zelfbedrog gaat. En dat geldt, zegt Nietzsche, eveneens
voor het geloof aan het bestaan van God. Nietzsche: `wij geloven aan God,
omdat wij nog aan de grammatica geloven.' Op de werkelijkheid die ach-
ter de grammatica ligt, hebben wij geen enkel zicht dan door de gramma-
tica heen.
Nietzsche verbindt deze visie op een wat dubbelzinnige wijze met het
verschil tussen waarheid en schijn. Als we niet echt kunnen bepalen of
onze oordelen waar zijn, zegt Nietzsche, dan verliest het verschil tussen
zijn en schijn iedere betekenis; schaffen we met andere woorden de
waarheid af, dan schaffen we ook de (valse) schijn af, die alleen als
contrast met het ware bestaat. In deze afschaffing ziet Nietzsche een grote
bevrijding van het alledaagse zelfbedrog, van de onhoudbare illusie dat
de geschiedenis een `zin' zou hebben, dat er vooruitgang zou zijn en van
de de misvatting dat `de moraal' zou bestaan. Wat dat laatste betreft,
merkt Nietzsche op dat er geen morele fenomenen zijn, maar alleen more-
le interpretaties (dus subjectivistische opvattingen) van verschijnselen
bestaan. Het dubbelzinnige ligt in de combinatie van deze visie met
Nietzsches andere opvatting dat alles schijn is. Tegen deze schijn, die niet
meer belast is met de traditionele waarheidsvraag, zegt Nietzsche volmon-
dig `ja'. Wij weten nu immers dat de vraag naar de criteria waarmee wij
een verschil kunnen maken tussen juiste oordelen en onjuiste, niet kan
worden beantwoord. De vraag naar het verschil tussen `ware' schijn en
`valse' schijn kan niet meer worden gesteld. `Schein wie ich es verstehe ist
die wirkliche and einzige Realitat der Dinge.' De schijn die blijft, is de
oppervlakte. `De Grieken', zegt Nietzsche, `waren oppervlakkig aus Tie-
je.' Zij wisten (diep in hun hart) dat de vraag naar datgene wat onder de
oppervlakte verborgen is, beter niet kan worden gesteld. Dat geldt dus ook
voor de vraag naar de relatie tussen verschijning (schijn) en werkelijk-
heid.
Maar de bevrijding van de vooroordelen waarmee de traditie ons heeft
opgezadeld, maakt ons niet gelukkig, integendeel. Het inzicht dat God
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dood is', maakt ons tot tragische figuren, temeer omdat wij het zijn die
hem gedood hebben. Deze singuliere daad veroordeelt ons tot voortdurend
heldendom, tot het ja' zeggen tegen het leven met al het genot en al het
lijden dat erbij hoort.
Wie dit heldhaftige niet kan opbrengen, daalt of tot het niveau van de
`letzte Mensch', de onderste mens. Deze staat als een schaap op de wei en
geniet van zijn kleine geluk in een knus hoekje. In de `Vorrede' bij zijn
Also sprach Zarathustra vertelt Nietzsche hoe hij op een dag langs een
kudde gelukkig uitziende schapen kwam. Hij dacht, ik moet toch eens
zo'n schaap vragen waarom het zo gelukkig is. Zo gezegd, zo gedaan. Het
schaap, zegt Nietzsche, keek mij aan en wilde antwoorden, maar voor het
zover kwam, had het de vraag alweer vergeten. Geen geheugen, zo luidt
de boodschap, dat is de voorwaarde voor geluk. Het geheugen kan, zo
licht Nietzsche in Vom Nutzen and Nachteil der Historie fur das Leben
toe, nuttig maar ook belastend zijn. De traditie heeft vaak veel weg van
de druk van een nachtmerrie. Wie vrij wil zijn (en dat moeten we zijn als
we in overeenstemming met Nietzsches aristocratische ideaal van het `ja'-
zeggen tegen genot en lijden willen leven), moet de last van de traditie
afschudden - sterker nog: die traditie vernietigen. Dat is wat Nietzsche
bedoelt als hij spreekt over het `filosoferen met de hamer'. Wij slaan met
het nieuwe denken op de oude afgodenbeelden en wat hol klinkt wordt
verbrijzeld. `Wat wankelt', zegt Nietzsche, `dat moeten we ook nog een
duwtje geven.' Nadat de oude waarden ontwaard zijn, moet er een nieuwe
waardering worden ingevoerd. `Umwertung aller Werte' luidt het slag-
woord. Daarmee zijn we terug bij de kwestie van de schijn.
Apollo is bij uitstek de god van de schijn - van de kunst. De kunst die,
zoals in het geval van het schilderij van Zeuxis, druiven zo echt voor-
stelde, dat zelfs vogels erdoor werden misleid. Het kunstwerk als bedrie-
gelijke schijn dus, maar natuurlijk ook als schone schijn. Als god van de
kunst is Apollo ook de god van de individuatie, van afgrenzing en omlij-
ning, dus van de beheersing. Zijn tegenhanger is Dionysius, de god van
de overschrijding van de grenzen, van de roes en de extase. Dionysius
overschrijdt zelfs de grens van leven en dood. Hij wordt ieder jaar bij een
bacchanaal door menaden verscheurd en later herboren. Als belofte van
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de wedergeboorte, van de verzoening van leven en dood, van de verzoe-
ning van alle tegenstellingen, blijft hij een belofte: de `komende god'.
Nietzsche constateert dat de kunst al vroeg in de Griekse cultuur eenzijdig
op de door Apollo belichaamde waarden is vastgelegd. Hij verdedigt de
these dat het accent meer op het dionysische moet worden gelegd. Dat
houdt wel een gevaar in. Zelfs levensgevaar, want wanneer wij ons niet
hoofdzakelijk laten leiden door de Rede, maar ook door driften en be-
geerten, dan wordt de toekomst oncalculeerbaar. Ook tegen dit gevaar,
tegen deze onzekerheid moeten wij `ja' zeggen. `Wir hangen auf dem
Riicken eines Tigers in Traume versunken', zegt Nietzsche. Wij dromen
- ja, waarvan dromen wij? Van de Rede of van een gevaarlijk leven vol
lust (`und alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit') en vol van
het angstaanjagende genot van de dreigende ondergang? Nietzsche consta-
teert dat er op de uitspraak dat wij meegesleurd worden door onze driften
(op de rug van een tijger), twee reacties mogelijk zijn. Laat ons hangen,
roept de kunstenaar - maak ons wakker roept de filosoof.
Het is duidelijk dat Nietzsches sympathieen aan de kant van het diony-
sische liggen, ook als hij kunst beschouwt als een combinatie van het
apollinische en het dionysische. In ieder geval is Nietzsche ervan
overtuigd dat de Rede niet alleen een veel to eenzijdig beeld van de
werkelijkheid geeft, maar ook dat zij teveel vragen stelt waarop geen
antwoord mogelijk is. Een van die vragen is die naar de zin van ons
bestaan en van de geschiedenis. Tegen de achtergrond van deze beperking
van de claims die de Rede kan laten gelden, kan Nietzsche zijn veel
geciteerde uitspraak doen: `dat het bestaan van de wereld alleen als
esthetisch fenomeen gerechtvaardigd is. Een formulering die alleen al
daarom vragen oproept, omdat `rechtvaardigen' wil zeggen: met argu-
menten iets verdedigen en kunst (zelfs in het geval van literatuur en
poesie)3 wil zeggen: iets laten zien. Heeft hier de Rede toch het laatste
woord? Ik herinner aan de leidraad waar Nietzsche zich aan vashoudt: `das
Leben unter der Perspektive der Kunst, die Kunst unter der des Lebens
zu betrachten.'
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Gevaarlijk leven, dat is de kern van Nietzsches aristocratische en kunste-
naarsideaal. Het is ook de kern van zijn leer van de `ewige Wiederkehr des
Gleichen' uit 1881, ontworpen 6000 voet jenseits von Mensch and Zeit'.
Hier wordt onvoorwaardelijk geeist dat wij volmondig `ja'-zeggen tegen
de zinloosheid van het bestaan en van de geschiedenis. Voorzichtigheid is
hier gepast. Wij horen maar al to vaak een ja' dat niets anders is dan het
`I-a' van een ezel. Wij horen niet minder vaak woorden die de waarheid
articuleren, zoals: al wat rechtlijnig is liegt, iedere waarheid is krom en
de tijd is een cirkel, zoals een dwerg die mompelt. De mensen maken het
zich, zoals de dwerg, makkelijk, ze praten maar wat na. Maar het komt er
op aan, om ja' uit een gevoel van sterkte to zeggen, om het noodlot vol-
ledig to accepteren (amor fati), om to aanvaarden dat de `Wille zur Macht'
regeert, een wil die geen genade kent. Om alle onzekerheid to aanvaarden.
`Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts?' vraagt Nietzsche. Het zal
dan ook niet verbazen dat hij de wereld, het noodlot en de daarin heer-
sende onzekerheid, in de metafoor van het labyrint vat. Het labyrint, de
constellatie van onoverzichtelijkheid, van de bedwelmende cirkelbewe-
ging en van de vasthoudendheid; van het uitgeleverd zijn aan een monster
en van moed is het beeld dat Nietzsche in zijn greep houdt op het moment
dat zijn grote liefde voor Cosima Wagner, de vrouw van Richard Wagner,
hem overmant en hij ten prooi valt aan de waanzin. Hij noemt Cosima
zijn Ariadne en identificeert zichzelf en Richard Wagner beurtelings met
Dionysius en met Theseus. `Jij bent een labyrinth', zegt hij tegen Cosima,
`ik ben in je verdwaald en de draad kwijt.'

3. Heidegger

Heidegger (1889-1976) wordt door Habermas niet minder dan Nietzsche,
verantwoordelijk geacht voor de bedreiging die van het postmoderne voor
de democratie uitgaat. Dat heeft minder dan men misschien denkt, to
maken met het feit dat Heidegger zich ooit actief voor het nationaal-
socialisme heeft ingezet. Habermas merkt wat dat betreft op, dat niemand
kan garanderen dat hij zich destijds niet ook zou hebben laten misleiden.
Ook ligt de periode van Heideggers werkzaamheden als rector van de
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universiteit van Freiburg/Br. (21 april 1933 - 12 april 1934), lang voor de
periode waarin de internationale agressie van het nationaal-socialisme en
de gruwelen van de holocaust zichtbaar werden.
Heidegger heeft duidelijk gehoopt op een nationale en-- politiek gezien -
conservatieve revolutie. Een revolutie tegen de republiek van Weimar,
waaraan Heidegger vooral een hekel had omdat hij meende dat de katho-
lieke clerus en een decadente bourgeoisie het daarin voor het zeggen
hadden en bovendien nog een communistische overname van de macht
dreigde. Heideggers politieke sympathieen golden de (cultureel conser-
vatieve) `Jugendbewegung' en de kritiek op de groeiende invloed van
techniek en technologie. In dit opzicht, en geopolitiek gezien, wantrouwde
Heidegger de VS en Rusland in gelijke mate. Zoals vele tijdgenoten zag
Heidegger in deze grote machten de knijpers die Duitsland in de tang
zouden kunnen nemen en daarbij de ware erfgenaam van de Griekse cul-
tuur, Duitsland, zouden vernietigen.
Heidegger pleitte desondanks voor een revolutie. Hij vergiste zich echter
massief toen hij in de nationaalsocialistische parti j een bondgenoot voor
zijn revolutie vermoedde. (Die partij vergiste zich omgekeerd niet in
Heidegger, die hem ervan verdacht een `priv6-nationaalsocialisme' to
belijden.) Heideggers revolutie was een beweging die een absoluut nieuw
begin (`Neuanfang') nastreefde. Maar in feite was dat nieuwe begin een
oud begin. De Grieken die aan het begin van de cultuur van het avond-
land staan, hadden volgens Heidegger een cruciale fout begaan en daar-
mee het begin van de filosofie en de cultuur gecorrumpeerd.
Filosofie moet de vraag naar het Zijn stellen. Dat wil zeggen dat de
filosofie niet al die vragen moet stellen die wij min of meer expliciet in
het alledaagse leven en systematisch in de vakwetenschappen stellen: vra-
gen naar eigenschappen van dingen en wetmatigheden van processen. Fi-
losofie moet de vraag naar het Zijn als zodanig stellen, naar datgene wat
de dingen laat zijn wat ze zijn. Deze vragen kunnen niet in het gangbare
taalgebruik worden gevat en antwoorden kunnen niet in de gebruikelijke
vorm van oordelen worden gegeven. In feite zijn er geen `antwoorden',
zoals we die traditioneel kennen, maar alleen vragen. `Fragen', zegt
Heidegger, `ist die Frommigkeit des Denkens.' Het is niet toevallig dat
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Heidegger voor de karakterisering van zijn denken een term kiest die
associaties met de religieuse sfeer oproept. Veel metaforen die Heidegger
- vooral in zijn later werken - gebruikt, zijn gerelateerd aan voorstel-
lingen die met het `goddelijke' (en dat is voor Heidegger per se niet het
christelijke) to maken hebben. Heidegger zoekt hier toenadering tot
datgene wat Holderlin met zijn hymnes aanspreekt. Een heil dat ons
denken en doen richting moet geven zonder dat ook maar enige zekerheid
bestaat dat het ons ten deel zal vallen. De goden, zegt Heidegger samen
met Holderlin, `wenken'. Maar dit `wenken' is niet iets dat goden net zo
doen als mensen, zo of en toe, als iets wat ze in een bijzondere situatie
doen, als iemand komt of vertrekt. `God zijn' en `wenken' is hetzelfde.
Goden kunnen niet anders zijn dan als `wenken'. Op deze wijze, meent
Heidegger, wordt ook duidelijk dat goden tegelijk aanwezig en afwezig
zijn. Ze zijn afwezig als aanwezigen en omgekeerd.
De Griekse filosofen hebben nu helaas de kans verzuimd de vraag naar
het Zijn au serieux to nemen; ze meenden weliswaar deze vraag to stellen,
maar hebben in feite nooit andere vragen gesteld dan die naar het Zijnde
(wat losjes gezegd: de dingen). Daarmee is de spanningsverhouding tussen
Zijn en Zijnden verloren gegaan. Het domein van het Zijnde is als de
enige realiteit ervaren en in oordelen gevat. Het Zijn werd vergeten
(`Seinsvergessenheit') en, zo voegt Heidegger er aan toe, heeft ons ver-
geten. Dit `vergeten zijn' komt tot uitdrukking in al de ellende die over
ons wordt uitgestort.
Wat ons rest, is de poging het verzuimde begin opnieuw to beginnen. Dat
betekent niet alleen actief een nieuw begin to verwerkelijken, maar ook
- paradoxaal - ons aan de macht van het begin over to geven; het begin
macht over ons to geven. Dat is noodzakelijk omdat het begin bij de
Grieken daardoor gecorrumpeerd is, dat wi j alle macht naar ons toe ge-
trokken hebben. De vraag naar het Zijn is gemist, omdat de fascinatie
door middel van kennis macht over het Zijnde to kunnen verkrijgen zo
groot bleek to zijn. Het ontwikkelen van het soort kennis dat wij weten-
schappelijk noemen en het uitoefenen van macht met behulp daarvan,
verhindert systematisch het innemen van de ambigue positie ten opzichte
van het Zijn, die Heidegger de enige gepaste acht. In Heideggers woorden:
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`(...) der Anfang ist die ferne Verfugung uber uns', en: `(...) wir mussen
uns entschlossen fugen'. Ten opzichte van alles wat praktisch is, de pro-
duktie van goederen, manipulatie van het landschap en de samenleving,
kunnen wi j eenduidige posities innemen - en als we effectief willen
handelen, zullen we dat wel moeten. Daardoor zijn we als het ware ver-
blind geraakt. We huldigen de opvatting dat het innemen van eenduidige
posities ten koste van alles moet worden bevorderd. Dat verhindert,
volgens Heidegger, nu precies dat we deze praktische instelling slechts als
een uiterst beperkte visie en manier van omgaan met de wereld en onszelf
zien. Wij streven naar het: `(...) beruhigte Behagen einer gefahrlosen
Beschaftigung zur Forderung eines blo3en Fortschritts von Kenntnissen'
(SddU) en de daarbij behorende toepassing die een behaaglijk leven, dat
ook al door Nietzsche veracht werd, mogelijke maakt.

Het is een enorme desillusie voor Heidegger geweest om to moeten vast-
stellen dat het nationaal-socialisme weliswaar een `Aufbruch', politiek en
sociaal een nieuw begin, riskeerde, maar de werkelijk fundamentele taak
van een nieuwe `Anfang' liet liggen. Deze `Anfang' eist bij Heidegger niet
anders dan bij Nietzsche, het opgeven van het zoeken naar kenmatige en
praktische zekerheid. Het eist, al in Sein and Zeit, het zich openstellen
voor het `Sein zum Tode', voor de mogelijkheid van het `niet-zijn', voor
het ervaren dat Zijn wezenli jk `ti jdeli jk-zi jn' is. Desgevraagd antwoordde
Heidegger dan ook op de vraag wat het belangrijkste woord van de titel
Sein and Zeit was: `und'. De radicale breuk met de traditie die Heidegger
al in Sein and Zeit aanzet en zijn eigen overwegingen die daarop volgen,
heeft hi j zelf als een `Handaufhebung gegen Gott' gekenmerkt. Heidegger
citeert nadrukkelijk Nietzsches uitspraak: `God is dood.' In de plaats van
de dode christelijke God treden de vele goden, die de ambiguiteit van
`Selbstbehauptung' en `sich fugen' mogelijk maken, en daarmee het
krachtenpotentiaal vormen waaruit verzet tegen het monotheistische, ra-
tionalistische bestel kan putten. Het zou echter een misvatting zijn om to
menen dat dit verzet dezelfde structuur zou kunnen hebben als datgene
wat wij in het alledaagse leven daaronder kunnen verstaan. Het zal nooit
eenduidig, doelgericht, efficient of berekenbaar zijn. Het blijft in de
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dubbele betekenis van het woord: `fragwurdig'. `Waard' om gevraagd to
worden (feitelijk het enige wat het waard is om naar gevraagd to worden)
en dubieus. Dat laatste natuurlijk gezien vanuit een bestel waarbinnen
men, zoals Max Weber al wist, van alles de prijs en van niets de waarde
weet. De tijd van ons bestel kenschetst Heidegger dan ook, met Holderlin,
als een `durftige Zeit'. De goden hebben zich teruggetrokken, zijn ge-
vlucht. Maar, niet anders dan Dionysius, hun vertrek is tegelijk de belofte
van de terugkeer - van een toekomst, ook al blijft die onzeker. De `God
die komt' blijft een God die komt. Wij kunnen zijn verschijnen niet af-
dwingen, ons alleen gedecideerd overgeven aan het idee van het komen
van de goden. Dit betekent inderdaad niets anders dan het opgeven van
de traditionele filosofische claims. Filosofie die zich van het begin of aan
tenminste 66k - en na de Verlichting hoofdzakelijk - als fundering van
menselijke kennis, en mede daarom als ondersteuning van de verwezen-
lijking van een humaner politiek en sociaal bestel heeft begrepen, heeft
vanuit deze visie afgedaan. Sterker nog: het klassieke idee van de Rede als
medium waarin alles transparent wordt, moet worden vernietigd omdat
het de hoogmoed van de mens, die alles denkt to kunnen en moeten be-
heersen, en de effectieve dominantie van het beheersingsdenken bevor-
dert. In de plaats van de filosofie treedt het `Denken'. Een `Denken' dat
geen `denken over ...', maar eerder een `denken aan ...' is. Het is misschien
nog meer een denken van...', namelijk een `denken van het Andere' (gen.
subj.) in die zin dus dat het denken door het Andere gebeurt. Het Andere
denkt ons. Een formulering die herinnert aan een andere provocerende
uitspraak van Heidegger, namelijk dat het eerder zo is dat de taal ons
spreekt, dan dat wij de taal spreken. Wij kunnen dat analoog formuleren
als `het spreken van de taal'.
Voor Heidegger bestaat er een sterke analogie tussen de af- en aanwezig-
heid van de goden en de tijd. Heidegger sluit aan bij Aristoteles'
beroemde overweging over de tijd, waarin het heet dat het verleden er
niet is, omdat het er niet meer is, de toekomst er niet is, omdat zij er
nog niet is, en het `nu' er even evident ook niet is, omdat het op het mo-
ment waarop het aangesproken wordt er ook al niet meer is. De tijd lijkt
er dus eerder niet to zijn als wel to zijn. Ze is er: als niet-zijn.
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Toch betekenen de aan- en afwezigheid van de goden en van de tijds-
dimensies, dus de aandacht voor paradoxen en ambiguiteiten, geenszins
dat er alleen maar gezwegen en gemediteerd zou kunnen worden. Er is
wel degelijk iets to zeggen.

Das ursprungliche Sagen macht weder nur unmittelbar offenbar, noch
verhullt es einfach nur schlechthin, sondern dieses Sagen ist beides in
einem and als dieses Eine ein Winken, wo das Gesagte auf Ungesagtes,
das Ungesagte auf Gesagtes (...) weist, das Widerstreitende auf den
Einklang, der er ist, der Einklang auf den Widerstreit, darin er allein
schwingt. (GA 39: 129 ex.)

Het is niet to ontkennen dat Heidegger er een conservatief to noemen in-
stelling ten aanzien van wetenschap, techniek en technologie op nahoudt.
Hi j ziet in het concept van de Logos, zoals dat in de vroege Griekse filo-
sofie is ontwikkeld, de eerst stag op de weg naar de ondergang, omdat het
`Logische' als het eenduidige de voorwaarde is voor het beheersingsden-
ken dat niet alleen alles onderwerpt en uiteindelijk destrueert, maar ook
zichzelf vernietigt. Nu had Nietzsche al geconstateerd: `Alles was besteht,
ist wert, dap es zugrunde geht', maar Heidegger ziet in de mogelijkheid
van kritiek op de `Logos' toch een `Aufgabe'. De `Anfang' blijft, juist
omdat hij gemist werd, een opgave. Ook al lijkt het om een mission im-
possible to gaan. Wij stuiten hier op een denkmotief waar Heidegger
geenszins het monopolie van heeft. Hoe erger het verval en de destructie
zijn, des to meer wordt door de vernietiging en in het licht van de
dreigende ondergang duidelijk dat er nog iets `Anders' is. Het is geen
toeval dat dit perspectief zowel in conservatieve als in links -revolutionaire
kringen opgeld doet. Revolutionaire denkbeelden die een absolute breuk
met de bestaande toestanden voorstellen, moeten niet alleen duidelijk
maken dat de verderfelijke omstandigheden geenszins zo hermetisch tegen
kritiek afgeschermd zijn als beweerd moet worden, om to verklaren waar-
om ze zo'n lange geschiedenis hebben en zo stabiel zijn, maar ook het
bestaand stelsel in zijn geheel confronteren met het totaal `Andere'.
Reformeren van fundamenteel corrupte toestanden heeft geen zin. Walter
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Benjamins type met het'destructieve karakter' weet dat. Hij onderzoekt,
niet anders dan Nietzsche en Heidegger, de wereld onder het gezichts-
punt wat het waard is om vernietigd to worden - en dat is alles. Dat lukt
des to beter naarmate hij geen concrete fantasie over het `Andere' heeft.
De ware revolutionaire fantasie heeft geen blauwdruk van de toekomst.
Net zoals in Sein and Zeit overheerst hier de door Heidegger aan
Kierkegaard ontleende metafoor van de sprong. Wi j weten in dit geval
waar we uitspringen, maar niet waar we naartoe springen. Is het het
Niets? Het `Sein zum Tode' is in ieder geval Heideggers eigen metafoor
hiervoor. De heldhaftigheid van deze onderneming is door Nietzsche niet
minder bezworen dan door Heidegger. Wij moeten ons `entschieden' [ge-
decideerd] opstellen ten opzichte van het `er niet zijn', de angst voor het
onbepaalde op ons nemen. Juist als wij ons de mogelijkheid van het `er
niet zijn' voor ogen houden, worden wij `erschlossen' [opengesteld] voor
het Zijn.
V66r ik nader inga op de filosofie van Lyotard, zal ik Habermas' kritiek
op Nietzsche als `draaischijf van het postmoderne' en Heidegger, weer-
geven, omdat Habermas weigert op Lyotard to reageren. Voor de moderne
kritiek op Lyotard zal ik daarom Franks schotschrift Die Grenzen der
Verstdndigung als uitgangspunt nemen.

4. Habermas' kritiek op Nietzsche en Heidegger

Habermas schenkt in Der philosophische Diskurs der Moderne uitvoerig
aandacht aan Nietzsches `esthetisch geinspireerde "Vernunftkritik"'
(1985: 93). Hij stelt vast dat Nietzsche de grondslagen van het ratio-
nalisme, waar zowel de politiek linkse- als de rechtse vleugel van de
hegelianen nog op voortbouwden, in de lucht wilde jagen en beschouwt
Heidegger en Bataille als de wettige erfgenamen van dit antihumanisme
(1.c.), omdat ook zij de premisse van de in subjecten gewortelde
`Vernunft' opgeven.4
Op zijn bekende, bondige wijze schetst Habermas de situatie: Hegel denkt
de `Vernunft' als `verzoenende zelfkennis van de absolute geest'. De linkse
hegelianen zien `Vernunft' als het medium voor de bevrijdende toe-
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eigening van mogelijkheden die in het teken van de Verlichting zijn
ontwikkeld, maar niet aan iedereen ten goede zijn gekomen. De rechtse
hegelianen zien in het vasthouden aan de `Vernunft' de compensatie voor
het Teed dat de ontwikkeling van de moderne, kille, geseculariseerde
samen-leving onvermijdelijk veroorzaakt (1985: 105).
Hegels concept van de `Vernunft', stelt Habermas vast, was `te sterk'.
Links- en rechtshegelianen laten zich bi j het bedenken van oplossingen
voor de actuele problemen to zeer verblinden en afhankelijk maken van
een als overmacht gevoelde doel-middel-rationaliteit, of van de
geschiedenis die met behulp van de filosofie nu juist op hun werkelijke
kracht en verbintelijkheid onderzocht moeten worden.
Nietzsche onttrekt zich volgens Habermas aan deze taak. Hij gooit het
kind met het badwater weg als hij het concept van de `Vernunft' als
zodanig opoffert. Met de woorden `denn aus uns haben wir Modernen gar
nichts' citeert Habermas Nietzsches `Vom Nutzen and Nachteil der Histo-
rie fur das Leben' en maakt daarmee duidelijk dat Nietzsche, anders dan
Habermas, niet meer uit de krachtreserves van de Verlichting denkt to
kunnen putten (Habermas, 1985: 107/Nietzsche I: 273). In Nietzsches
voorstel van een `Artistenmetaphysik', dat wil zeggen in het idee om de
orientatie op klassieke waarheidspretenties to vervangen door kunst-
ervaring, ziet Habermas niet alleen een logische tegenspraak, maar ook het
plaveien van de weg voor sceptici als Foucault, Lacan en Bataille en voor
goeroes (Eingeweihte, die ein Sonderwissen in Anspruch nehmen) als
Heidegger en Derrida (1985: 120).
Heidegger, zo constateert Habermas, volgt Nietzsche op zijn zoektocht
naar de oorsprong van onze cultuur die ook weer de toekomst zou moeten
worden, het dionysisch messianisme (1985: 121).
Anders dan Nietzsche echter, rehabiliteert Heidegger de filosofie, die
onder de handen van de hegelianen van links en rechts was gedevalueerd.s
Het is echter wel zo, volgens Habermas, dat Heidegger in Sein and Zeit
daarbij een aantal fundamentele herorientaties voorstelt. Heidegger geeft
ten eerste aan de klassieke transcendentale, anti- ontologische benadering,
zoals die van Kant, een ontologische zin. Dat wil zeggen dat Heidegger de
rationele criteria die de wetenschappen hanteren, niet als objectieve, op
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zichzelf staande standaards accepteert. Heidegger ontkent met andere
woorden volgens Habermas, dat wetenschappelijke procedures een eigen
`Sachlogik' hebben, die haar recht van bestaan documenteert door het
leveren van adequate beschrijvingen en geslaagde interventies. Heidegger
legt aan dit verklarings- en handelingsniveau de wijzen (`Existentialien')
van het subjectieve `In-der-Welt-sein' ten grondslag. De filosofie van
deze `Existentialien' is de door Heidegger in Sein and Zeit ontwikkelde
`Fundamentalontologie'.
Ten tweede transformeert Heidegger, volgens Habermas, de fenomenolo-
gie van zijn leermeester Husserl tot hermeneutiek. Scherpzinnig merkt
Habermas op, dat Heidegger daarmee de intentie waarmee Husserl de
fenomenologie ontwikkelde, op zijn kop zet. Fenomenologische reflectie
richt zich immers op het zintuigelijk waarneembare (das, was sich zeigt,
so wie es sich zeigt, von sich her zeigen lassen') 6 De hermeneutische
invulling die Heidegger aan de fenomenologische benadering geeft, richt
zich daarentegen nu juist niet op het zintuigelijk zichtbare, maar op een
`zin', een betekenis, waarvan Heidegger bovendien meent dat die `verbor-
gen' is.
Ten derde worden de zo juist genoemde perspectieven door Heidegger ge-
koppeld aan een existentieel-filosofisch motief.. Het `Dasein' staat
voortdurend voor de beslissing `eigenlijk' of `oneigenlijk' to zijn. Met
deze herinterpretaties van `methodes' en van het concept van het subject
schijnt het Heidegger to lukken, zegt Habermas, de kentheorie als funda-
ment van de filosofie de lucht in to jagen en tegelijkertijd een niet-
empirisch referentiekader voor het denken to redden. Het is alleen zo dat
dit referentiekader niet meer theoretisch bewust kan worden gemaakt. We
zijn er met huid en haar aan overgeleverd. De enige instelling die hier nog
mogelijk is, is vergelijkbaar met die ten opzichte van de Openbaring
(1985: 174-75).
Heidegger heeft zelf geconstateerd dat de `Fundamentalontologie' van
Sein and Zeit een doodlopende straat was, omdat hierin aan het `Dasein'
nog teveel zelfstandigheid was toegekend. Hij stelt zijn overwegingen
zodanig bij, dat hij zelfs van een `Kehre' spreekt.' Habermas constateert
nuchter dat het daarop wel moest uitlopen, en vindt het consequent dat
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Heidegger nu afstand doet van iedere poging tot klassiek metafysische
`Selbst- and Letztbegrundung` (1985: 181). Nu neemt het `Sein' het roer
over. Het `Dasein' staat niet langer permanent voor de beslissing autonoom
to zijn. Tenslotte, zo stelt Habermas vast, geeft Heidegger het idee van
een Zijn dat aan alles ten grondslag ligt op, en vervangt dat door een
`temporaliserig' van de oorsprong. De oorsprong is daarbij niet, zoals ik
reeds heb laten zien, het begin van een serie gebeurtenissen, maar een
`Ursprung' die alleen door een sprong (Kierkegaard redivivus) kan
worden bereikt.
Als we terugkijken naar de hier eerder gegeven schets van Heideggers
filosofie, dan kunnen we vaststellen dat Habermas, voor wat betreft
Heideggers herdefinitie van de ontologie, fenomenologie en van het idee
van het autonome subject, een buitengewoon heldere, niet onjuiste, maar
ook eenzijdige beoordeling ten beste geeft.
Eenzijdig zou ik Habermas' diagnose willen noemen, omdat Heidegger in
Was ist Metaphysik? (1929) en in zijn colleges over Holderlins hymnen
`Germanien' en `Der Rhein' (1934/35), waar ik mijn eerdere presentatie
op baseerde, subjectiviteit als een constellatie van autonomie en hete-
ronomie denkt. Het denken van het `Zijn' (genitivus obj. en subj.) kan
niet anders zijn dan het denken van een spanningsverhouding, waarin
tegelijk spontaniteit en creativiteit van het denkende subject en af-
hankelijkheid ervaren wordt. Ook is het zo dat het denken zich volgens
Heidegger vooral - en dat is een fundamenteel verschil met Habermas'
optie - op het niet-empirische moet richten. Het constitueert zich als het
denken van de ontologische differentie, van het verschil tussen het
empirisch ervaarbare en het niet-empirische, maar deze constitutie is
inderdaad afhankelijk van het erkennen van een niet-empirisch referen-
tiekader. Volgens Habermas verlaat de reflectie met deze optie het terrein
van het controleerbare en van de argumentatie. De deur staat dan open
voor het claimen van het reeds genoemde en verdoemde `Sonderwissen'.
Wij kunnen nu de vraag stellen in hoeverre de filosofie van Lyotard ook
tot het domein van het postmoderne kan of moet worden gerekend.
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5. Lyotard

Ik zal nu enkele hoofdpunten uit Lyotards Le Di f ferend voorstellen,
omdat in dit boek de draagkracht van zijn postmoderne visie op de taal
en het individu kan worden getoetst en conclusies over de rol van de
filosofie in de werkelijkheid worden getrokken.

a) Taalfilosofie
In zijn Condition postmoderne (1979) had Lyotard betoogd dat de `grands
recits' over emancipatie, theoretische vooruitgang en bevrijding van de
armoede niet alleen waren ontkracht, maar het tegendeel van de beoogde
toestand hadden bewerkstelligd. Aan het individu kende Lyotard nog een
zekere autonomie toe. In Le Di f ferend (1983) radicaliseert hi j zijn visie.
Het vertrouwen in taal als medium voor het vinden van waarheid is ver-
dwenen. De individuen worden als machteloos beschouwd. Zij spelen niet
soeverein het spel, maar worden door de taal in het spel gebracht. Deze
opvatting onderbouwt Lyotard met een nieuwe taalfilosofie.
Hij onderscheidt in Le Differend een `zinsorde' [regime de phrases] en
een `discourssoort' [genre de discours]. Als `zinsorde' begrijpt Lyotard de
verschillende vormen van pragmatische uitingen: descriptieve, prescrip-
tieve, cognitieve, evaluatieve en interrogatieve. `Discourssoort' noemt
Lyotard de meer performatieve aspecten van het spreken: overtuigen,
overhalen, laten lachen, laten huilen, et cetera. (147).8 Ook politiek,
economie en kunst kunnen als discoursen worden beschouwd. In een `dis-
courssoort' staat steeds iets op het spel. Op de imperatief: `vooruit
aanvallen!' kan men niet antwoorden: u hebt zojuist een bevel gefor-
muleerd (behalve dan om grappig to zijn).
Lyotard wil nu aantonen dat `zinsorden' en `discourssoorten' niet alleen
onderling absoluut van elkaar verschillen, maar dat ook binnen zinsorden
en discourssoorten weer absolute heterogeniteit heerst. Vertalingen van de
ene orde of soort in de andere zijn niet mogelijk. Schilderen kan men niet
`vertalen' in dichten of filosoferen. Wij leven volgens Lyotard met andere
woorden in een pluraliteit van werelden die volkomen van elkaar geschei-
den zijn.
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Binnen `zinsorden' en `discourssoorten' volgen noodzakelijkerwijze uitin-
gen en daden op elkaar. Op iedere zin volgt noodzakelijk een andere zin,
op iedere daad een daad. Ook zwijgen is een `zin', ook niet-handelen een
vorm van handelen. Dit gedwongen `volgen op ...' noemt Lyotard `inha-
ken'. Het feit dat inhaken noodzakelijk is, betekent niet dat de wijze
waarop het gebeurt vastgelegd is. Er kan echter altijd slechts een bepaalde
wijze van inhaken worden verwezenlijkt. Op de vraag: `kan ik vanmiddag
langs komen?' moet worden gereageerd. Hoe er wordt gereageerd is niet
bepaald (40/41/102). Het feit dat er moet worden ingehaakt, is dus een
ontologische noodzakelijkheid, dat wil zeggen een noodzakelijkheid die
vooraf gaat aan alle filosofische differentiaties tussen subject en object
(aan het `denken' als zodanig) en uiteraard dus aan alle oordelen. Iedere
wijze van inhaken brengt, zoals Lyotard stelt, een onrecht met zich mee.
Een concrete inhaking gaat ten koste van andere mogelijke inhakingen,
doet hen `onrecht' [tort]. Niet alleen een mogelijk, nee, een werkelijk
onrecht. Maar wat betekent `werkelijk' in dit geval? Nemen we het voor-
beeld van een zinsorde die met een andere in aanraking komt. Dan komen
toch twee absoluut verschillende `werelden' met elkaar in beroering. Er
moet een `wereld', een metaniveau, een `universum' zijn van waaruit deze
beroering van twee volkomen heterogene `werelden' vast to stellen is.
Daarop antwoordt Lyotard dat de voorstelling van een `universum', waar-
in deze beroering plaatsvindt, weliswaar de conditie voor deze beroering
is, maar dat men niet kan zeggen dat dit universum de werkelijkheid is,
in de zin waarin we meestal over de `objectieve werkelijkheid' spreken.
Het wordt in een zin voorgesteld. Het is met andere woorden de zin die
de voorwaarde is voor de beroering van volkomen heterogene discoursen,
zij is als zodanig transcendentaal van aard. We zien dan dat de kwali-
ficaties `transcendentaal' en `empirisch' termen zijn die verschillende
`zinsorden' aanduiden. Hun beroeringspunt is in laatste instantie de
eigennaam (van personen, groepenlanden, et cetera) (39). De tegen-
strijdigheid ontstaat nu waar heterogene wijzen van spreken op elkaar
botsen (zij het niet door dat botsen) en dat is onvermijdelijk. Er is dus,
volgens Lyotard, wel een eerste werkelijkheid, maar daarover kan men
niets anders zeggen dan dat ze gegeven is. Maar het zou verkeerd zijn
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deze uitspraak als een eerste zin, als een evidentie to beschouwen die het
verdere verloop van het inhaken inhoudelijk zou determineren, zoals
Descartes en na hem al degenen die een evidentie aan hun filosofie ten
grondslag legden, hebben gedaan (72/103). Er is met andere woorden geen
`metazin', als absoluut eerste universeel geldige zin die door subjecten als
`waar' kan en moet worden geaccepteerd, van waaruit men zou kunnen
beginnen met de bouw van een filosofisch of wetenschappelijk oordeeis-
systeem dat de werkelijkheid totaal zou kunnen omvatten. Met een der-
gelijke pretentie meent men vat to kunnen krijgen op iets wat niet to
bevatten is. Bovendien blijkt dat men met deze benadering steeds weer
alle `zinnen' onder het juk van een absoluut gestelde eis alles to kunnen
kennen dwingt, en zo geen recht doet aan de absolute heterogeniteit van
cognitie en prescriptie. Het voorafgaande samenvattend, kan men zeggen
dat wij met de term `werkelijk' niet op iets duiden wat buiten de taal
gegeven is, maar dat de term `werkelijk' een kwalificatie van onze zinnen
is (131). Daarom is de laatste schakel van een ketting van uitspraken, van
het inhaken altijd een eigennaam. Eigennamen verwijzen naar een totali-
teit die nooit gelijktijdig in alle opzichten in zinnen gevat kan worden,
zoals bijvoorbeeld de Franse taal.
Met de titel van zijn boek Le Differend [het tegenstrijdige] doelt Lyotard
op de onoverbrugbare tegenstelling van rechtsstrijd en het tegenstrijdige.
`Rechtsstrijd' is de strijd tussen twee partijen, die door een rechter, dus
door een derde - onpartijdige instantie - op basis van de wetgeving en de
jurisprudentie, wordt beslist. Dit dus geheel in overeenstemming met de
kenmerken die Habermas, met betrekking tot het rationele karakter van
het recht, opsomt. Het `tegenstrijdige' is daarentegen een antagonistische
relatie met betrekking waartoe geen derde onpartijdig recht kan spreken.
Er ontbreekt in dit opzicht niet alleen de daarvoor noodzakelijke in-
stantie, maar ook een gemeenschappelijke (zelfs maar puur descriptieve)
taal.
Een voorbeeld daarvan is de tegenstrijdigheid van arbeid en kapitaal.
Natuurlijk bestaan er rechtbanken die conflicten tussen `kapitaal' en
`arbeid' in economisch opzicht en voor wat betreft het arbeidsrecht,
enzovoorts beslechten. Maar Lyotard stelt dat het dan om het beslechten
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tussen partijen gaat, niet om bet slechten van bet antagonisme van arbeid
en kapitaal. De arbeider (of wie dan ook) kan voor de rechtbank niet
bewijzen dat arbeid geen waar is zoals alle andere (ruil-)waren. Hij kan
en mag slechts gebruik maken van bet kapitalistische idioom om to zeggen
wat `arbeid' is, maar zodra hij dat doet is `arbeid' een (ruil)waar
geworden; een dood iets in plaats van `lebendige Arbeitskraft'. Door bet
gebruik van bet kapitalistische idioom wordt de arbeider in feite bet
zwijgen opgelegd (13). Analoog is bet antagonisme van joden en SS. De
joden werden door de SS monddood gemaakt voor ze vermoord werden.
Zij hadden geen recht van spreken omdat zij Been recht van leven
hadden. De joden uit-roeien was `recht doen' aan bet `onrecht' dat zij
leefden. Met degenen die geen recht van leven hebben, kan men geen
gemeenschappelijke taal heb-ben. De joden waren dan ook geen ont-
vangers van een boodschap, maar van een bevel dat iedere gemeenschap-
pelijkheid uitsloot. Zij konden hoogstens onder elkaar zeggen: `de anderen
willen dat wij sterven' - zoals de SS alleen kon zeggen: `wij willen dat zij
sterven'. Lyotard ziet de harde kern van bet antagonisme joden/SS niet
alleen in de holocaust maar ook in bet tot zwijgen brengen van de
slachtoffers. Dat betekent dus dat niet alleen de sporen van de misdaden
in de concentratiekampen werden uitgewist, maar dat er strikt gesproken
geen slachtoffers waren. De ene partij verabsoluteert haar eigen taal(-
spel), dwingt de andere partij in bet niets, in de stilte, legt haar bet
zwijgen op. Voor deze stilte, zo zegt Lyotard, moet de filosoof oren
hebben en deze stilte moet hij tot uitdrukking brengen. Hij kan ze
weliswaar niet in de vorm van een discours tot uitdrukking brengen, maar
ze wel - zo luidt tenminste mi jn interpretatie -als heuristisch perspectief
tot gelding brengen.
Uitspraken over de totaliteit zijn dus altijd onrechtvaardig, zeker als ze
alleen of hoofdzakelijk betrokken zijn op cognitieve aspecten van bet to
beoordelen gegeven, ze doen dan immers alleen recht aan datgene wat in
een oordeel kan worden gepresenteerd. Daarmee doen ze `onrecht' aan alle
andere bestaansaspecten. Erger nog in zekere zin dan bet uitgeroeid
worden, zo stelt Lyotard naar aanleiding van de `Endlosung', is bet
onrecht dat de joden werd aangedaan door ze bet recht op hun eigennaam
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to ontnemen. In Auschwitz werden niet alleen mensen gedood - maar ook
de mogelijkheid van bet spreken over de dood. Auschwitz is zo het voor-
beeld voor een absolute heterogeniteit van zinnen; er is geen `wi j' van
joden en SS (158). Auschwitz, Gulag en alle andere voorbeelden van
onderdrukking en uitroeiing zijn voor Lyotard aanwijzingen voor de
fatale consequenties die bet heeft wanneer mensen proberen de werke-
lijkheid in al haar aspecten onder bet juk van een perspectief, met name
dat van de kennis to dwingen. In de Condition postmoderne heeft Lyotard
een uitvoerige toelichting op deze these gegeven die ik hier niet zal
aanhalen.

b) De plaats van bet subject
In fragment 183 uit Le Di f ferend verdedigt Lyotard de these dat wi j in
bet spel worden gebracht door de discoussoorten, zij bepalen de doel-
einden van het handelen en nemen bezit van ons'. Lyotard zegt:

Onze doelstellingen zijn de spanningen die bij sommige wijzen van
inhaken optreden en die door de discourssoorten op de ontvangers
en zenders van zinnen, op datgene waarnaar ze verwijzen en hun
betekenissen worden overgedragen. Wij geloven dat wij overhalen,
verleiden, overtuigen, rechtvaardig zijn, laten geloven, vragen willen
provoceren - maar in feite dwingt alleen een dialectische, erotische,
didactische, ethische, retorische, > ironische < discourssoort aan
> onze < zin en > ons < haar wijze van inhaken op. Er is geen reden
om deze spanningen doeleinden to noemen of wilsbeslissing, behal-
ve dan onze ijdelheid om voor onze verantwoording to nemen wat
voor rekening van de gebeurtenis of de tegenstrijdigheid (...) is.

Op niet minder indringende wijze analyseert Lyotard de spanningen `bin-
nen' bet individu aan de hand van de morele verplichting. Hij grijpt
hiervoor, zoals ook steeds weer bij de verheldering van de relatie tussen
kennen, moraal en kunst, op Kant terug. Dat is geen toeval, omdat
Lyotard in de kloof die Kants filosofie tussen het empirische, zintuigelijk
waarneembare ding en het `Ding-an-rich', dus bet puur gedachte ding
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(`Gedankending' of `noumenon'), het uitgangspunt voor zijn eigen denken
ziet.
Kant is volgens Lyotard ook de eerste die de onoverbrugbare kloof tussen
verschillende discoursen, kenmatig, ethisch en esthetisch (respectievelijk
uitgewerkt in de Kritik der reinen Vernunft, de Kritik der praktischen
Vernunft en de Kritik der Urteilskraft) heeft gezien, ook al moet worden
gezegd dat hij een uitdrukkelijke acceptatie en methodisch consequente
uiteenzetting ervan heeft geschuwd. Lyotard neemt deze (onder-)schei-
dingen van Kant op wanneer hij zijn visie op het subject ontwikkelt. In
Kants morele filosofie luidt het adagium: `Du kannst, denn Du sollst.'
Kant wilde daarmee zeggen dat de de morele wet [das moralische Gesetz]
ieder van ons onvoorwaardelijk verplicht. Het spreekt ons direct op onze
verantwoordelijkheid aan vanuit een niet-empirisch vatbaar referentie-
punt. Het onvoorwaardelijk verplichtende van het gebod en het niet-
empirische karakter ervan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op
iedere empirisch ingekaderde eis kunnen wij met een tegenvoorstel rea-
geren. Op de vraagprijs voor een tweedehandse of nieuwe auto kunnen
wij afdingen. Een compromis is hier mogelijk en legitiem. In morele
kwesties zijn, volgens Kant, tegenvoorstellen en compromissen niet to
rechtvaardigen. Het `Gij zult ....' [Du sollst ...] uit de Tien Geboden geeft
hier de richtlijn aan. Hier spelen empirische gezichtspunten, zoals dat van
de causaliteit, geen enkele rol. De mens is volgens Kant vrij. Dat houdt
in dat tussen zijn morele oordelen en inzichten enerzijds, en de beslissing
een handeling uit to voeren of na to laten anderzijds, geen causale relatie
bestaat, want dan zou ons handelen gedetermineerd zijn.
Het morele standpunt kan dus inderdaad niet, zoals Lyotard opmerkt, in
een cognitief oordeel of een empirische verklaring worden vertaald. Wat
praktisch gebeurt, kan alleen met behulp van een voorstelling van analogie
worden gevat. De analogie wordt hier geboden door de voorstelling van
wetmatigheid, die aan de diverse formuleringen van de categorische im-
peratief ten grondslag ligt. Een ervan luidt: `Handel altijd zo dat de
maxime van je wil steeds tegelijk als principe van een algemene wetge-
ving zou kunnen gelden.' (Kritik der praktischen Vernunft, § 7.) Met deze
formulering introduceert Kant, zoals Lyotard vaststelt, het idee van een
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bovenzintuigelijke natuur in het concept van de wilsvrijheid (1983: Ex-
kurs Kant II. p. 209.). Daarmee worden twee zaken tegelijk aangesproken.
Ten eerste de kwestie van de verbintelijkheid van inzichten en over-
tuigingen voor het handelen en ten tweede de kloof tussen datgene wat
ons verplicht (het morele) en het inzicht (het cognitieve).
Wat het eerste betreft gaat Lyotard er, in overeenstemming met Kant,
vanuit, dat het absoluut verplichtende van het `Du sollst ...' alleen
geaccepteerd kan worden als het zelf niet van empirische aard is. Want in
de sfeer van het empirische kunnen wi j hoogstens gedwongen worden;
van vrijheid kan hier, zonder de veronderstelling van een niet-empirische
werkelijkheid, geen sprake zijn. Dat is een visie die Lyotard overigens
ook in zijn filosofische beschouwingen van de geschiedenis huldigt. De
Franse revolutie ziet Lyotard, alweer in overeenstemming met Kant, als
een `Geschichtszeichen' 9 Natuurlijk zijn de gebeurtenissen van de Franse
revolutie reeel, maar deze bevatten een belofte, een verwijzing naar een
nog niet verwezenlijkt (en misschien nooit to verwezenlijken) politiek
ideaal: dat van vrijheid, gelijkheid, solidariteit en vooruitgang (l.c.).
Voorlopig echter kan de kloof tussen werkelijkheid en belofte praktisch
niet worden overbrugd en theoretisch, zo maakt Lyotard duidelijk, kan
deze synthese ook niet worden gedacht.
Voor wat betreft het subject ligt de situatie niet anders. Lyotard stelt vast
dat Kant het `Du' van het `Du sollst'- dat door de morele eis wordt aange-
sproken - en het `Ich kann'- dat daarop reageert - tot een persoon ver-
smelt, maar dat zo de tegenstrijdigheid van het niet-empirische van de eis
en het empirische van de uitvoering op ontoelaatbare wijze wordt gene-
geerd. Een adequaat beeld van het subject maakt daarentegen de onover-
brugbare kloven en de niet to synthetiseren spanningsverhoudingen tussen
verschillende discourssoorten [regimes de phrases] en tussen empirie en
het ontologische tot richtsnoer van analyses. We kunnen stellen dat
Lyotard gelegen is aan de vernietiging van de Rede als daaronder een alles
dominerend en synthetiserend principe wordt begrepen, maar dat hij filo-
sofie, als vorm van reflectie op breuken en discontinuiteiten, wil redden.
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6) Manfred Franks kritiek op Lyotard

Strategisch gezien kan Franks kritiek op Lyotard makkelijk worden
onderkend als de poging om eerst to laten zien dat Lyotard in feite niets
anders bedrijft dan een (her-)interpretatie van de filosofie van Wittgen-
stein van de taalspelen en dat Lyotard daarbij de plank misslaat omdat
hij, anders dan Wittgenstein, geen verschil maakt tussen taalspel en
legitimatie en Wittgensteins demystificatie van een `metaregel' voor het
spreken niet zou hebben begrepen (1988: 56).
Het verwijt dat Lyotard hoofzakelijk een foute interpretatie van
Wittgenstein (en verder van Kant) zou leveren, is niet alleen weinig
origineel maar ook niet vruchtbaar. Er zijn heel wat interpretaties van
filosofen door filosofen (zoals die van Kant door Hegel, van Nietzsche
door Heidegger, van Nietzsche en Heidegger door Habermas) die meer
over de filosofie van de interpreterende auteur, en minder over die van
de geinterpreteerde zeggen en juist daarom ook het vernieuwende idee
van de `Iatere' filosofie des to scherper belichten. Wat aan de interpretaties
en detail `tout' en `waar' is, blijft dan ook een strijd die met het bestaan
van de filosofie als academische discipline voortduurt. Interessanter is het
om to kijken naar de achterliggende ideeen waarover Frank en Lyotard
van mening verschillen.
Die zijn vrij gemakkelijk to onderkennen. Ten eerst is daar het intussen
bekende idee van de performatieve tegenspraak en ten tweede dat van het
verplichtend karakter van taalhandelingen.
Voor wat betreft het eerste neemt Frank het door Apel en Habermas tegen
hun critici gebruikte verwijt over, dat men niet de pretentie kan hebben
to overtuigen als men eerst heeft aangetoond dat overtuigen niets anders
is dan een verkapte vorm van machtsuitoefening (Frank 1988: 15, 34). Het
ontbreken van een logische overgang tussen `taalspelen' en de precaire
status van het idee van de consens maakt `overtuigen' onmogelijk. Er
blijft in feite niets anders over dan erkenning van het recht van de
sterkste - met de woorden van Frank: vitalisme en sociaal-darwinisme
(1988: 19).
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Wie echter - anders dan Frank -de ethische inzet van Lyotards filosofie
onderkent, ziet dat Lyotard het niet heeft over praktische dilemma's, maar
over de relatie van morele oordelen met het fenomeen van de verplich-
ting, over een als ontologisch to definieren relatie dus. Men kan uiteraard
beweren dat het hier om ontoelaatbare mystificaties gaat - en daarover
valt to twisten. Het is echter onzuiver om zo to doen alsof Lyotard het
over het een (het praktisch morele) heeft, terwijl het duidelijk om het
andere (het ontologische) gaat.
Voor wat betreft de kwestie van het verplichtend karakter van taalhan-
delingen, maakt Frank uiteraard het klassieke onderscheid tussen causale
veroorzaking en motivatie, en verwijt Lyotard dit onderscheid to ni-
velleren, omdat hi j geen verschil zou maken tussen oordelen en taal-
handelingen (1988: 31, 53). Ook bier ziet Frank niet dat het er Lyotard
niet om gaat om morele oordelen op overeenstemming met de heersende
conventies to toetsen, maar daarom het moreel bewustzijn en daarmee de
heersende normen en waarden tegenover het idee van de verplichting als
zodanig to plaatsen.
Nu zou men Habermas en alle andere verdedigers van de consensustheorie
zeker onrecht doen als men hen zou verwijten conformisten to zijn.
Habermas wordt het inderdaad niet moe er steeds weer op to wijzen in
welke mate de huidige politieke en sociale situatie afwijkt van de idealen
waar de Verlichting ons op verplicht. Maar over die idealen zijn
Habermas en Lyotard het zeker vergaand eens. Lyotard probeert alleen
ons to laten zien dat deze idealen niet, zoals Habermas wil aantonen,
bewezen kunnen worden en dus verplichten. Met de houdbaarheid van de
status van het argument staat en valt echter het verplichtende karakter van
taalhandelingen. Het gaat daarbij dus niet om de triviale vaststelling dat
mensen `tegen beter weten in' kunnen handelen, maar om het gegeven dat
de keuze voor een handeling die men moreel verantwoord acht, in laatste
instantie niet een kwestie van definieren en argumenteren is. Men kan
deze benadering verwerpelijk vinden, maar men kan ze niet bestrijden
door to zeggen dat ze niet in het kader van de consensustheorie past en
daarom onzinnig - en onfatsoenlijk - is. Hier botsen verschillende
taalfilosofieen op elkaar, een die taal als medium voor communicatie en
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consens beschouwt en een die taal weliswaar ook als pragmatisch bruik-
baar informatiesysteem ziet, maar toch vooral als medium voor reflectie
op de breuken en discontinuiteiten in onze opvattingen, op de reikwijdte
van onze oordelen, en die taal niet in laatste instantie beschouwt als
mogelijkheid om de pretenties van bewijsbaarheid, die met de eerdere
taalconceptie zijn verbonden, kritisch to toetsen.

7. Het postmoderne in de kunst

Voor iedere generaliserende term, of het nu om een historische (zoals
`Renaissance') of een systematische (zoals `hermeneutics') gaat, geldt dat
ze hoogst verschillende verschijnselen omvat. Wie het woord `Renaissance'
in de mond neemt, ziet zich geconfronteerd met de eis om to preciseren
wat er bedoeld is: de bloeiperiode, de vroege of de late Renaissance, die
in Italie (noord, zuid, midden), in Frankrijk, et cetera.
Het verwijt van het onprecieze treft natuurlijk ook het gebruik van de
term `postmodern', en dat geldt des to meer naarmate de als zodanig aan-
geduide kunsten en filosofie zich door specifieke technieken en thema's
onderscheiden, en de kunstkritiek en filosofie qua omvang groeien en
accenten anders worden gezet.
Het lijkt dan een onmogelijke opgave om een soort Grootste Gemene De-
ler of ook maar algemeen gehouden overeenstemmingen tussen postmo-
derne dans, schilderkunst, film, architectuur, muziek en literatuur to
definieren. Wanneer men dan ook nog moet proberen om esthetische, ken-
en wetenschapstheoretische orientaties enerzijds, met de daarmee gekop-
pelde politieke opties anderzijds, onder een noemer to brengen, dan lijkt
het hek van de smalle dam van de wetenschappelijk verantwoorde defini-
tie gesloopt to zijn.
Ik wil geenszins het standpunt relativeren dat de houdbaarheid van een
generaliserende notie staat of valt met de concrete toepassing op een
specifiek terrein. Maar het is ook zo, dat het begrip van verschijnselen op
deelgebieden gekoppeld moet zijn aan het snort kennis waarmee we onze
leefwereld in haar geheel ordenen. We hebben altijd al een, zij het veelal
uiterst vage, notie van hoogst verschillende verschijnselen op zich en van
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hun onderlinge samenhang. Zonderdatachterliggende, niet-geexpliciteer-
de idee van een eenheid zouden nieuwe fenomenen niet eens als zodanig
kunnen worden waargenomen, laat staan kunnen worden ingevoegd in het
bestaande ordeningspatroon.

Voor deze achtergrond wil ik het idee van het postmoderne nader toe-
lichten.
Met de titel van dit stuk heb ik al aangegeven dat ik de constellatie van
onverzoenlijke tegenstellingen als het hart van postmoderne culturele
kunstuitingen en van de (postmoderne) maatschappij, politiek en filosofie
beschouw.
Deze opvatting zet zich of tegen het zelfbeeld van `het moderne' zoals dat
sinds de Romantiek opgeld heeft gedaan. In het voetspoor van de verlich-
tingsfilosofen en met name van de als grote verzoener geziene Hegel (die
iedereen kent als de uitvinder van de drieslag: these -antithese-synthese),
overheerst het streven naar de theoretische en praktische overbrugging
van tegenstellingen.
Theoretisch is deze inspanning noodzakelijk omdat de wetenschappelijke
kennis losgemaakt wordt van religieuze overtuigingen. God is niet langer
- zoals nog bij Descartes - de Hoeder van de Waarheid. Maar geprofani-
seerde kennis heeft een probleem: wat garandeert de eenheid van de
veelvoud van verschijnselen en de nu problematische, want eertijds
religieus gefundeerde, waarheid van de overeenstemming van oordeel en
werkelijkheid?
Historisch-praktisch, maatschappelijk en politiek, is het streven naar een-
heid sinds het begin van de negentiende eeuw noodzakelijk, _omdat de
versplintering in feodale staatjes en de groeiende spanningen tussen armen
en ri jken, de expansie van het industriele bestel en de groei van de econo-
mie belemmeren. De afnemende betekenis van traditionele waarden en
normen die het sociale bestel stabiliseerden, vragen om nieuwe oplos-
singen voor de verschijnselen van desintegratie die overal zichtbaar
worden.
Het zou intussen al to naief zijn om to veronderstellen dat het nieuwe
eenheidsstreven overal omhelsd zou zijn geweest. Theoretisch zijn er van
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het begin of aan `ketterse' geluiden to horen. Kants tijdgenoot Hamann
bespotte al de zekerheid die het nieuwe type wetenschappelijke kennis
claimde, en in de negentiende eeuw zijn de dissidenten Schopenhauer en
Nietzsche de meest beroemde, maar fang niet de enigen die hun wantrou-
wen ten opzichte van de fundering, betrouwbaarheid en toepassing van
kennis ventileren.
Niet onvermeld mag blijven, dat er sinds de opkomst van de industrie tal
van theoretische, maar vooral praktische alternatieven tot de `main-
stream'-ideologie van de maakbaarheid en de stroomlijning van de sa-
menleving to vinden zijn. Een van de meest spectaculaire was zeker de
kolonie op de Monte Verity in Tessin, maar de officiele geschied-
schrijving heeft alle alternatieve samenlevingsmodellen waarmee is
geexperimenteerd uiteraard genegeerd, omdat zij niet stroken met het
zelfbeeld dat past bij het vooruitgangsdenken, waarvan steeds duidelijker
wordt hoezeer het, tegen de schijn van vrijheid van vooroordelen en
waardevrijheid in, normatief opgeladen was en is.
Postmoderne kunst en filosofie zeggen daarom belangstelling aan de dag
voor de `spanningsverhoudingen' die achter de schijn van homogeniteit en
continuiteit, die het vooruitgangsdenken verwekt, schuil gaan.
Twee daarvan wil ik hier aan de orde stellen: 1. de spanning tussen onze
taalmatig vervatte, wetenschappelijke oordelen en de materiele werke-
lijkheid die ze pretenderen to beschrijven; 2. de relatie van fundamentele
culturele, sociale en politieke orientaties en hun toepassing.

Ad 1) In de negentiende eeuw ontwikkelt Nietzsche, zoals we hebben ge-
zien, de meest radicale twijfels aan de mogelijkheid iets betrouwbaars to
zeggen over de relatie tussen het universum van onze taaluitingen en een
daarmee corresponderende realiteit. Deze scepsis ten aanzien van het
klassieke waarheidsbegrip is kenmerkend voor tal van postmoderne kunst-
uitingen. Het meest manifest is ze in literatuur en film - in die media dus
die zich het meest expliciet met een waarheidsclaim geconfronteerd zien.
In Eco's De naam van de roos gaat William van Baskerville op zoek naar
de dader van een aantal verschrikkelijke moorden. Met uiterste scherp-
zinnigheid, geschoold aan de klassieke scholastische filosofie, gaat hij to
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werk. Hij kan niet alleen uit de sporen van de hoeven van een paard diens
naam `logisch' deduceren, maar hanteert ook soeverein alle logische argu-
mentatiemodellen. Aan het eind moet Baskerville concluderen dat de da-
der zijn moorden precies volgens het schema van de in de Apocalyps ge-
schetste vernietiging van de wereld heeft uitgevoerd. Een verklaring
waarvan hij zelf zegt dat ze to mooi is om waar to zijn. Maar de lezer
houdt zijn twijfels bij deze relativering, want de verklaring past mooi bij
het fanatieke denken van de verdachte.
Ook in zijn recent (begin 1995) verschenen roman Het eiland van de vori-
ge dag vergast Eco ons op uitvoerige betogen over de betekenis en draag-
kracht van metaforen en de betrouwbaarheid van de zintuigelijke waar-
neming. Een van zijn theses luidt dat onze handelingsmogelijkheden vol-
ledig worden bepaald door de orde die wij vanuit onze waarnemings-
structuur op de wereld projecteren. Het zou Kant kunnen zijn, ware het
niet dat het hier openblijft of het om puur subjectieve of objectieve
condities gaat.
Een ander voorbeeld voor de radicale reductie van onze kennispretenties
vinden we in Pynchons Gravity's Rainbow. Hier heeft de Amerikaanse lui-
tenant Slothrop in het Londen van de Tweede Wereldoorlog de opgave om
de plaats to voorspellen waar de volgende V-I zal neerkomen. Met behulp
van een mathematisch model (Poisson-verdeling) lukt hem dat. Hij komt
er echter achter dat hij op de voorspelde plek eerder, toen hij er toevallig
langs reed en aan zijn vriendinnetje dacht, een erectie had. Hij gaat op
onderzoek naar deze schijnbare toevalligheid en ontdekt dat hij in zijn
jeugd samen met de degenen die de raketten richten, in een psychologisch
laboratorium is geconditioneerd. Er zijn nog tal van vergelijkbare ver-
klaringen in het boek die ieder op zich zo onwaarschijnlijk overkomen,
dat ze zichzelf lijken to weerleggen. Pynchon laat echter zien dat de com-
binatie van deze verklaringen, die op zich uiterst onwaarschijnlijk zijn en
zelfs trekken van een paranoide wereldbeeld krijgen, een steeds logischer
beeld opleveren. Dit idee van een samenzwering die vanuit een fantastisch
punt lijkt to zijn geconstrueerd om uiteindelijk de grootst mogelijke
plausibiliteit to krijgen, werkt Pynchon ook in een andere kortere roman,
The Crying of Lot 49, uit.
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De twijfelachtige betrouwbaarheid van onze optische waarneming en
daarmee van de daarop gebaseerde beoordeling van de situatie, werd een
breder publiek een tiental jaren geleden gedemonstreerd in Antonioni's
Blow up, maar ook Hitchcock maakte, bijvoorbeeld in Rear Window,
dankbaar gebruik van dit gegeven. Clips zijn zonder bet razendsnelle spel
met de verandering van betekenissen (bet mooist voor bet eerst wel Peter
Gabriel met Slash Hammer) niet meer denkbaar. In Fire Walk with me
deed David Lynch nog een schepje op sommige effecten die hij in Twin
Peaks gebruikte. Greenaway maakt (afgezien van de paint-box framing
techniek in Prospero's Books en de verrassende kleurwisseling tussen
restaurant en toiletten in The Cook, the Thief, his Wife and her Lover)
relatief weinig gebruik van optische dubbelzinnigheid, maar in ruil daar-
voor des to meer van symbolische. Bijvoorbeeld wanneer hij de dief, deze
belichaming van bet duivelse: de `Prince of Darkness', met een grote
lichtreclame die licht in de duisternis moet brengen, een kortsluiting laat
veroorzaken die alles in bet donker hult.
Op symbolisch dubbelzinnige wi jze bouwen ook postmoderne architecten.
In bet Parijse wooncomplex Abraxis en in Antigone in Montpellier con-
trasteert Ricardo Bofill bet culturele erfgoed van de Oudheid met mo-
derne stijlelementen. Tussen zuilen van Griekse tempels zijn ramen die
aan bet Bauhaus herinneren, geplaatst. Niet minder polair stelt Stirling in
de Neue Staatsgalerie in Stuttgart bet labyrinth van Minos op Kreta en
Griekse zuilen tegenover de moderne glasfacade, de `nieuwe onoverzich-
telijkheid' (Habermas) tegenover de (leid-)draad van Ariadne in de vorm
van de in `pop'-kleuren uitgevoerde balustrades en de doorkijkjes.
Postmoderne kunst brengt twijfels aan de betrouwbaarheid van onze
waarneming tot uitdrukking, problematiseert de symbolische, eeuwenlang
als verbintelijk geldende, codes en orde, en confronteert elementen met
elkaar die vroeger niet als heterogeen ondervonden werden, waarvan de
tegenstellingen werden verdoezeld of op een ontoelaatbare wijze werden
gesynthetiseerd, zoals: heidendom (Oudheid) en Christendom, realiteit en
fictie, mythe en rationaliteit.
Het gaat hierbij niet om destructie van de bestaande orde omwille van de
destructie. Zeker, de bestaande zekerheden worden onderuitgehaald door
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to laten zien dat er van continuiteit en homogeniteit veel minder sprake
kan zijn dan moderne kunst en filosofie suggereren. Er worden ook Been
nieuwe zekerheden en verbintelijkheden gepropageerd.
Nietzsches geenszins triomferende vaststelling dat God dood is en dat wij
hem gedood hebben, staat ook boven het portaal van het postmoderne.
Maar postmoderne kunst en filosofie doen geen afstand van het inzicht
dat onze waarneming en kennis betrokken is op iets dat geen deel uit-
maakt van de empirische werkelijkheid. Het is alleen wel zo dat dit
`referentiepunt' niet inhoudelijk gedefinieerd of als onbetwijfelbaar zeker
uitgangspunt voor kennisontwikkeling kan worden beschouwd.
In de politieke postmoderne filosofie wordt er daarom voor gepleit om de
plaats van de symbolische orde leeg to laten, dat wil zeggen niet op to vul-
len met een concreet politiek of sociaal ideaal (communistisch, liberaal of
communautair), dat vervolgens alleen nog maar verwezenlijkt zou moeten
worden. Het is met name dit idee van een `referentiepunt' waar al ons
begrippelijk denken op gericht is, zonder dat het zelf in begrippen gevat
kan worden dat constitutief is voor postmoderne filosofie. We herkennen
hier inderdaad het centrale punt van de klassieke ontologie en metafysica.
Het is daarom logisch consequent dat al degenen die, zoals Habermas,
menen dat het tijdperk van het `na-metafysisch denken' is aangebroken,
in Heideggers (en ook Nietzsches) filosofie niets anders dan een restau-
ratieve en dus achterhaalde positie zien. Sterker nog: Habermas kwali-
ficeert iedere vorm van reflexie die een niet-empirisch referentiekader
introduceert, als een vorm van `Sonderwissen, van goeroe-achtige bezwe-
ring.
Net zo min als in de filosofie, kan het in de kunst nog om de restitutie
van een romantisch, op het idee van een symbolische, op eenheid ge-
orienteerde kunst gaan. De postmoderne kunst is geen symbolische, maar
allegorische (letterlijk: iets anders zeggend). Het kunstwerk zegt iets en
tegelijk iets anders; in feite: het contraire. Deze polaire tegenstellingen
zijn geen onbedoeld effect van slordigheid, maar een zeer bewust en effi-
cient ingezette sti jl om de dubbelzinnigheid, openheid, onbepaaldheid van
onze subjectieve waarnemings- en denkstructuur en van de daarmee
corresponderende, zogenaamde externe realiteit vorm to geven. Lyotard
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vestigt daarom niet toevallig onze aandacht op het raadselachtige `Erha-
bene' van Kant dat ons tegelijk aantrekt en angst inboezemt, afschrikt.
Het komt Lyotard op de vergroting van onze sensibiliteit voor tegen-
spraken, tegenstellingen en spanningsverhoudingen aan. Dat is vanzelf-
sprekend vooral een filosofische aangelegenheid. Lyotard stemt in met het
inzicht dat taal constitutief is voor de waarneming, beschrijving, analyse
van onze natuurlijke en sociale wereld. Maar hij verzet zich tegen de
almachtsfan-tasie die hij onderkent in het idee dat er een taal, een
metataal, zou zijn die al onze relaties zou omvatten. Er is volgens Lyotard
geen taal die de verschillende manieren van spreken, zoals bevelen, vragen
en beschrijven, en verschillende soorten wetenschapstaal zou overkoe-
pelen. Het gebruik van taal is als het ware steeds een lokaal gebeuren. Wij
moeten wel in iedere situatie waarin wordt gesproken iets terugzeggen,
maar we kunnen van `taalsoort' veranderen. We kunnen het 'lokale uni-
versum' van de bevelstaal, en de daarbij behorende consequentie van het
gehoorzamen bijvoorbeeld verlaten door ironisch to worden. Het gaat
daarbij uiteindelijk niet zozeer om het introduceren van een idee van
pluraliteit, want Lyotard spreekt uitdrukkelijk van een onoverbrugbare
kloof, van een `differend' tussen de taalcodes. En het gaat uiteindelijk om
niets minder dan een ontologische kloof, het `differend' tussen al datgene
wat kan worden gezegd en een `phrase' die niet uitgesproken kan worden,
maar waar wel al ons spreken aan refereert. Hier wordt, zoals op veel
andere plaatsen, de verwantschap van Lyotards met Heideggers denken
duidelijk. De `wenkende goden' van Heidegger en de `phrase' van Lyotard
zijn beide allegorische constellaties die macht en onmacht van het
menselijke denken en spreken vormgeven. Wij staan in de ban van iets
wat over ons beschikt [verfugt], terwijl wij ons evenzeer gewild en actief
aan deze `verfilgende' macht moeten overgeven. Autonomie tot heterono-
mie. Het mag paradoxaal klinken en is ook zo bedoeld. Maar in een
wereld waarvan wordt aangenomen dat ze door een `oorspronkelijke'
misvatting van de relatie tussen denken en spreken enerzijds, en de
realiteit c.q. het Zijn anderzijds, corrupt is geworden, biedt logische
consequentie niet alleen geen uitweg uit de misere, maar niet eens een
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adequate waarneming of beschrijving op. `Radicaal zijn, niet consequent'
was daarom het motto van Walter Benjamin.
De radicale postmoderne twijfel aan zekerheid biedende theoretische uit-
gangspunten en de diepgewortelde scepsis ten aanzien van de grote be-
vrijdings- en emancipatiebewegingen, die in het verleden maar als to vaak
het tegendeel van het beoogde hebben bewerkstelligd, biedt geen ruimte
voor utopische denkbeelden.
De metafoor van de `lege plaats' die in de werken van Castoriadis, Lefort
en Gauchet een belangrijke plaats inneemt, maakt duidelijk dat kritiek op
de bestaande toestanden wel, en het ontwikkelen van concrete utopieen
niet mogelijk wordt geacht. Deze resignatie vertoont een opmerkelijke
overeenkomst met een andere `kritische' theorie, die inderdaad onder deze
naam (en die van `Frankfurter Schule') onder het totalitaire regime van de
nationaal-socialisten werd ontwikkeld. De overeenkomst is geen toeval.
Lyotard en anderen (hier is ook Baudrillard to noemen) stellen enige
overeenkomst vast tussen de overweldigende en hermetische ideologie van
het nationaal-socialisme en de zich als bevrijding van iedere ideologie
presenterende consumptie- en informatiemaatschappij.
Met andere woorden: wie het einde van de ideologie en van de geschiede-
nis, dat wil zeggen de definitieve zege van het liberalisme, verkondigt,
introduceert onder het mom van de bevrijding van iedere ideologie, niets
anders dan een nieuwe ideologie.
Dit inzicht verhindert het innemen van een standpunt van waaruit een
nieuwe rock bottom voor wetenschapsbeoefening en voor het formuleren
van een nieuw criterium voor rationaliteit, bovenal echter het legitimeren
van handelingen kan worden verwezenlijkt.

62



Postmodem extremisme,
Vemietiging van de Rede - redding van de filosofie

Noten
1. Men denke aan de Geschichte in weltburgerlicher Absicht van Kant.

2. Verwoord in aforisme 125 uit de Frohliche Wissenschaft.

3. Ook daarvoor geldt Hugo von Hofmannsthals uitnodiging om to lezen `was
nie geschrieben wurde'.

4. Habermas is overigens natuurlijk van mening dat de `Vernunft' vooral in
de uitwisseling van argumenten met het oog op het tot stand brengen van
consens thuis is.

5. Zij stelden onder andere het materiele boven het spirituele, het maat-
schappelijke zijn boven het bewustzijn, het zintuigelijke boven het denken
(1985: 158).

6. Ook al geldt dat de fenomenologische reflecie zich richt op de wijze
waarop het fenomeen zichtbaar wordt.

7. Heidegger verwijst naar `Kehre' als vergelijkbaar met een haarspeldbocht.

8. Cijfers tussen haakjes in deze paragraaf verwijzen naar de overeenkomstig
genummerde tekstfragmenten uit Le Differend.

9. Een opvatting die ook de vroege Duitse romantici, met inbegrip van Hegel,
huldigden, getuige onder andere hun `Altestes Systemprogramm des
Deutschen Idealismus' en het beroemde `Athenaumsfragment' van
Friedrich Schlegel.
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Literatuur
Heideggers werk wordt geciteerd als GA (Gesamtausgabe).

Het chifre SddU verwijst naar Heideggers, afzonderlijk gepubliceerde, Rektorats-
rede `Die Selbstbehauptung der deutschen Universitat'.

Walter Benjamin teksten worden geciteerd naar de uitgave van de Ges. Schriften.

Nietzsches citaten stammen uit de Studienausgabe - de vertalingen zijn van de
auteur.

Habermas (1985) verwijst naar diens Der philosophische Diskurs der Moderne.

De kritiek van Manfred Frank is gepubliceerd als Die Grenzen der Verstdndigung.
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Filosofie in het Fin de Siecle

Het zijn harde tijden voor filosofen, nu wij op de drempel staan van een
nieuw millennium. Ooit was hun discipline de onbetwiste koningin der
wetenschappen; tegenwoordig weet niemand meer waar ze precies voor
dient. Ooit legden filosofen de fundamenten bloot van wat kon gelden als
absolute kennis, ob jectieve waarheid, universele rechtvaardigheid; zij
ontwierpen utopieen en legitimeerden humanistische beschavingsidealen.
Tegenwoordig heeft men weinig behoefte meer aan absolute criteria voor
het ware en het goede; filosofen spelen geen scheidsrechterrol meer in
intellectuele debatten, de utopische ontwerpen van weleer zijn in terreur
geeindigd, sommige meesterdenkers (Plato, Heidegger) zijn ontmaskerd
als `foute intellectuelen'. Ooit waren filosofen radicale cultuurcritici, die
waarschuwden voor de gevaren van de massacultuur en de opstand der
horden. Tegenwoordig komt die massacultuur via radio, tv en `electronic
highway' dagelijks de huiskamers binnen en de protesterende filosofische
Bildungsburger wordt er effectief door overstemd. De filosofie, kortom,
kampt bij de nadering van het jaar 2000 met een acuut gebrek aan status,
profiel en zelfbewustzijn. Haar oude rol lijkt uitgespeeld. Behalve het
beheren van het archief der grote dode denkers, lijkt zij weinig meer to
doen to hebben.
Klaagzangen dat dit verval van de filosofische waarheid een dramatisch
effect zou hebben op de cultuur in het algemeen en de jeugd in het bij-
zonder, zijn inmiddels doorgedrongen tot het publieke debat. Men denke
aan Allan Blooms bestseller The Closing of the American Mind (1987),
waarin de auteur oproept tot een academische herorientatie op de Grote
Klassieken (speciaal Plato), omdat alleen zij de `humanities' zouden
kunnen redden uit het moeras van nihilisme en relativisme, waarin ze
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momenteel, door het verval van de filosofische canon, rondploeteren.
Positieve reacties op het statusverlies van de filosofie zijn zeldzamer. Toch
is een van de weinigen die het gewaagd heeft zich in positieve bewoor-
dingen over de huidige situatie uit to laten, niemand minder dan de
bekendste Amerikaanse filosoof van de laatste vijftien jaar: Richard
Rorty.
Wat Rorty's positie interessant en tegelijk enigszins verontrustend maakt,
is dat hij het einde van de filosofie enthousiast lijkt toe to juichen.
Voorzover deze discipline zich met epistemologisch-metafysische vragen
bezighield, mag ze van Rorty met pensioen. De gevolgen daarvan voor de
cultuur kunnen alleen maar heilzaam zijn. In een van zijn laatste en
beroemdste artikelen, getiteld'Heidegger, Kundera en Dickens', opgeno-
men in de Collected Papers uit 1991, stelt hij vast dat de filosoof oude
stijl overbodig is geworden, omdat een moderne, pluralistische samen-
leving heel goed zonder metafysische fundamenten en legitimaties kan.
Omdat de overwegingen die tot deze conclusie leiden de moeite waard
zijn, en bovendien een goede indruk geven van het'postmoderne bour-
geois liberalisme' dat Rorty als geuzennaam voor zijn filosofie heeft
gekozen, geef ik ze hier eerst in extenso weer.

Dickens contra Heidegger

Stel, aldus Rorty, dat in een niet al to verre toekomst, na een nucleaire
holocaust, het Westen compleet van de aardbodem zal zijn weggevaagd -
zo compleet, dat er alleen nog bier en daar wat verspreide boeken, films,
kunstwerken en blaadjes van computerfreaks van over zijn gebleven. En
stel dat weer veel later, bijvoorbeeld in het jaar 2500, in een ongerept
gebleven uithoek van de aarde, een aantal cultureel-antropologen zich in
deze verloren gegane `westerse' beschaving zou gaan verdiepen. Dan zou-
den ze oneindig veel meer hebben aan het terugvinden en bestuderen van
het werk van Dickens, dan wanneer ze het verzameld werk van wijsgeren
als Heidegger of Nietzsche zouden terugvinden en zich door dit filosofen-
duo lieten leiden. Dickens namelijk zou ze in staat stellen om een com-
plex van attitudes die voor het Westen van belang waren, to begrijpen op
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een manier waarop de twee genoemde filosofen dat nooit zouden kunnen.
Dickens zou ze in contact brengen met wat altijd het hart van de westerse
beschaving is geweest: haar principiele democratisch-pluralistische
gezindheid, haar hoop op vrijheid en gelijkheid, aldus Rorty. Dit politiek
pluralisme is naar zijn mening door de roman, en met name door sociaal
geinspireerde romans als die van Dickens, altijd veel nadrukkelijker
bevorderd dan door de filosofie. Om de zaak nog wat verder aan to
scherpen: filosofen als Heidegger en zelfs Nietzsche, hebben zich in de
traditie welbeschouwd vooral als vijanden van het pluralisme ontpopt, als
principiele anti- democraten, als totalitaire denkers. Hun favoriete rol was
die van het bewaken van de zuiverheid: zi j stelden zich op als `puriteinse
priesters', aldus Rorty, die voortdurend de samenleving terroriseerden met
hun overspannen streven naar verheven intellectuele ascese, maar intussen
vervreemd waren van het alledaagse leven in die samenleving. Hunkerend
naar essenties en naar `Theorie' koesterden zij een diepe minachting voor
het `gewone' geluk van `gewone' mensen, van `hoi polloi'. `De grootste
ramp', schreef Heidegger ooit, `de extreemste Zijnsvergetelheid, zou
gemakkelijk hand in hand kunnen gaan met een gegarandeerde levens-
standaard en een uniforme gelukstoestand voor alle mensen.' (Heidegger
in Was heisst Denken? 1954.)
Filosofen zijn in Rorty's opinie altijd pretentieuze essentialisten geweest,
van nature anti -democraten. Zij hebben steeds gepretendeerd dat er maar
een waarheid bestond, en wel de theoretische waarheid die zij-zelf in
pacht hadden. Zij hebben altijd in naam van die ene waarheid al het
andere, het afwijkende, gereduceerd tot hetzelfde, het identieke. Zij
hebben de terreur van het algemene uitgeoefend over het bijzondere, de
details ondergeschikt gemaakt aan de grote lijn. Rorty daarentegen pleit
voor het verschil, voor het belang van het concrete detail boven de
abstracte theorie. En daarom pleit hij voor een ander tekstueel genre dan
de filosofie: voor de roman. Want de roman laat ruimte voor differentie,
voor polyfonie, voor verscheidenheid aan gezichtspunten, voor contingen-
tie, tolerantie en solidariteit. De roman is, zoals hij met een beroep
op Milan Kundera vaststelt, de plek waar de wieg heeft gestaan van de
moderne, democratische utopie, waar niet fixatie op een exclusieve
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waarheid, maar tolerantie en nieuwsgierigheid de belangrijkste intel-
lectuele deugden zijn. De roman is het genre waarin `het Westen' uitblonk,
de drager van een anticlericale reactie tegen de culturele overheersing
door puriteinse priesters.
Wanneer Rorty zich distantieert van Nietzsche en Heidegger, is het met
betrekking tot dit bij uitstek politieke parti-pris. Hun filosofie was
volgens Rorty de expressie van een radikale kritiek op de moderne massa-
cultuur, en van de idealisering van een pre-modern maar noodzakelijker-
wijs tevens pre-democratisch verleden, dat de door hen gesignaleerde
neergang van het vertechnologiseerde, decadente, van zijn Griekse oor-
sprong vervreemde Westen, zou kunnen compenseren. Rorty op zijn beurt
vindt de prijs voor deze utopistische kritiek to hoog. Zijn voorkeur voor
westerse (Noordatlantische) culturen, inclusief hun technologische
rationaliteit en hun streven naar comfort en materiele welvaart, naar
the greatest happiness for the greatest number' en andere populistische
idealen, heeft alles to maken met de overtuiging, dat zulke culturen het
weliswaar accidentele, maar daarmee niet minder waardevolle produkt
zijn van de joods-christelijke gelijkheidsgedachte, de Romantiek en
Newtons wetenschap en dat ze resistent zijn tegen totalitairisme.
`Niemand', aldus Rorty, `staat hier voor de Waarheid, voor het Zijn of het
Denken. Niemand staat voor wat voor Anders of Hogers dan ook. We
staan allemaal alleen maar voor onszelf, gelijke bewoners van een paradijs
van individuen waarin iedereen het recht heeft begrepen to worden, maar
waarin niemand het recht heeft de baas to spelen.' (Rorty 1991: 75.)

Postmodernisme met een menselijk gezicht

Is Rorty een postmodern filosoof? De vraag stellen betekent veronder-
stellen dat de term `postmodern' een min of meer semantisch stabiele
inhoud bezit, en bij die veronderstelling zijn twee kanttekeningen to
plaatsen. Ten eerste is de kwalificatie `postmodern' inmiddels zo ideo-
logisch belast geraakt, dat ze vaak weinig anders meer is dan een scheld-
woord voor een onverantwoordelijke vorm van intellectueel irrationa-
lisme. Ten tweede heeft Rorty zelfzich herhaaldelijk gedistantieerd van
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de kwalificatie, met de terechte opmerking dat er van alles en nog wat
(`boeken van Rushdie en Pynchon, Derrida's filosofie, gebouwen van
Michael Graves') `postmodern' wordt genoemd, dat het begrip in de
diverse kunsten, de filosofie en de literatuur, telkens weer iets anders
betekent, en dat een term die van alles aanduidt dus eigenlijk niets meer
betekent.
Het heeft weinig zin om hier iets origineels toe to willen voegen aan de
nog altijd geinspireerde discussies die gevoerd worden over dit media-
spook, behalve misschien de vaststelling, dat de onmogelijkheid om
de noodzakelijke en voldoende voorwaarden to noemen voor een exacte
betekenisdefinitie, nog niet hoeft to betekenen dat het begrip daarmee
volkomen zinledig zou zijn. Uitgaande van Wittgensteins concept `familie-
gelijkenis' kunnen we stellen, dat de verzameling van artistieke, filo-
sofische en sociaal-culturele verschijnselen die wij `postmodern' noemen,
een aantal typische familietrekken vertoont. In Rorty's filosofie zijn
minstens vier van deze familiekenmerken herkenbaar.

Ten eerste: Rorty behoort tot de filosofen die nadrukkelijk Lyotards
stelling onderschrijven dat de `grote verhalen' aan hun eind zijn gekomen.
Dat geldt voor het verhaal van de politieke emancipatie van de mensheid
dankzij een universele ratio, maar ook voor dat van de vooruitgang van
de geschiedenis dankzij de teleologie van de historische Rede. Rorty is
bij uitstek een antifundamentalist en anti-absolutist, al blijft hij tevens
een aanhanger van sommige verlichtingsidealen - maar dan zonder een
kantiaanse of hegeliaanse fundering sub specie aeternitatis. De grote
verhalen hebben in het verleden een totalitair gezicht laten zien, aldus
Rorty. Hij opteert daarom uit democratische motieven voor pluraliteit en
tegen eenheid, tegen de uniformering die uitgaat van de fundamentalis-
tische exclusiviteitsaanspraken van de traditionele filosofische rede.
Ten tweede voldoet zijn filosofie aan het door onder andere Andreas
Huyssen cruciaal genoemde'postmoderne' kenmerk, dat hij zich radicaal
verzet tegen het onderscheid tussen hoge en lage cultuur, waar de oude
gedachte van de exclusiviteit en de autonomie van de filosofie altijd op
gebaseerd was. Zoals het postmodernisme in de kunsten breekt met de

69



H.J. Pott

pretenties van het 'Part pour t'art'-ideaal, zo breekt Rorty met de
pretenties van de `serieuze' metafysische filosofie, die zichzelf als een
contextloze, a-historische bezigheid wenste to beschouwen, immuun voor
vulgaire vertekeningen in de vorm van macht, emoties, belangen en
andere invloeden die de objectiviteit van haar oordeel bedreigen. Op
grond van dit zelfbegrip riep ze zich onbescheiden uit tot koningin der
wetenschappen, pretenderend dat ze, in tegenstelling tot andere intel-
lectuele disciplines, vanaf Olympische hoogten eeuwige waarheden zou
kunnen formuleren of onschokbare funderingen verhelderen. Rorty's
toonzetting, wanneer hij de geschiedenis van de filosofie in ogenschouw
neemt, is uitgesproken oneerbiedig en anti-autoritair. Hij ironiseert het
hele idee dat filosofie een verheven bezigheid zou zijn, en distantieert
zich met name ook van de in de continentale filosofie zorgvuldig gecul-
tiveerde afkeer van de wetenschappelijk-technologische cultuur. Waar
Heidegger een idyllische boeren- en herdercultuur prefereerde boven de
zijnsvergetelheid van het moderne heden, is Rorty's favoriete anti-utopie
de sciencefiction wereld van Star Trek, waar aardbewoners hun democra-
tie de ruimte in brengen, richting `aliens'.
Ten derde: Rorty's filosofisch werk wordt gekenmerkt door een zekere
genrevervaging. Zijn stijl is semi-literair, hier en daar zelfs journalistiek
to noemen - hij lijkt soms wel opzettelijk `sloppy' in zijn formuleringen.
Rorty schrijft elegant, helder, ironisch, geestig, bedriegelijk toegankelijk,
maar daarmee per definitie onfilosofisch. Filosofen immers bedienen zich
in het algemeen van een hermetisch vocabulaire dat weliswaar van grote
diepzinnigheid getuigt, maar tevens voor niet-insiders vaak volkomen
orakeltaal is. Rorty's stijl daarentegen is `pop': leesbaar voor een groot
publiek, soms doelbewust vulgariserend en parodistisch, vol ironische
toespelingen, bijvoorbeeld op Heidegger als `Schwarzwald redneck.
Ten vierde: de meest overtuigende reden om Rorty, ondanks zijn eigen
tegenstribbelen, toch in de grote postmoderne familie op to nemen, is dat
hij als geen ander filosoof voor `relativist' en `irrationalist' is uit-
gescholden - termen die nog altijd in de beeldvorming over het post-
modernisme een enorme, zij het misleidende rol spelen. Dat ook Rorty
deze diskwalificatie treft, hangt samen met de radicale kritiek op de
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traditionele epistemologie die hij levert in Philosophy and the Mirror of
Nature (1979). Rorty vindt namelijk, evenals `postmodernen' als Derrida
en Lyotard, en al veel eerder Nietzsche, dat het een misverstand is om
to denken dat de wi jsbegeerte een archimedisch standpunt zou kunnen
betrekken, om van daaruit universele en absolute criteria voor het
vaststellen van waarheid en kennis to geven. Niets is minder waar, aldus
Rorty. Al onze kennis is relatief, dus ook die van de filosoof.

Tegen de epistemologie

Uitgangspunt van Philosophy and the Mirror of Nature (1979) was Rorty's
overtuiging dat cognitieve processen niet kunnen worden begrepen vol-
gens het model van een subjectieve geest die in contact treedt met een
ob jectieve werkelijkheid. Kennisverwerving berust niet op het realiseren
van een correspondentie tussen een innerlijke voorstelling en de onaf-
hankelijke wereld buiten ons, zoals de wijsbegeerte steeds gedacht heeft.
Geen van de gangbare dualiteiten (schijn-wezen, subject-object, feno-
meen-noumenon) met behulp waarvan de epistemologie het geheim van
de kennis heeft trachten to ontsluieren, is daarom adequaat. Wat wij
`kennis' noemen, heeft to maken met succesvolle 'coping- strategie6n,
aldus Rorty in navolging van James en Dewey.
Deze pragmatistische kennisopvatting heeft, althans in Rorty's linguis-
tische versie ervan, een tweetal interessante implicaties. Ten eerste kan
het zoeken naar een bovenhistorisch en bovencultureel `eindresultaat' van
het denken, een definitieve waarheid' of `ob jectiviteit', nu als achterhaald
worden beschouwd. Kennis is een instrument in een permanent proces
van aanpassing aan de contingenties van het bestaan, en daarom nooit af ;
ze blijft altijd veranderbaar en verbeterbaar. Maar ten tweede behelst zijn
standpunt een nog radicalere breuk met de gevestigde wetenschappelijke
standaard. Rorty's pragmatisme komt namelijk neer op een esthetisering
van het intellectuele domein. Aangezien succesvolle vocabulaires geen
produkt zijn van empirische observatie of van dwingende rationele argu-
mentatie, en al evenmin bewezen of weerlegd kunnen worden door ze to
toetsen aan een pre-linguistische objectiviteit, kan hun relatie met de
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werkelijkheid volgens Rorty geen andere zijn dan een metaforische.
Theorieen zijn geen formuleringen van een waarheid die at klaar lag om
ontdekt to worden. Het zijn interpretatiemodellen, artistieke creaties,
produkten van de verbeeldingskracht. Ze dwingen ons om onze aandacht
to verplaatsen naar een nieuw, tot dusver onopgemerkt aspect van de
werkelijkheid. Nieuwe, levende metaforen stellen ons in staat de wereld
beter to voorspellen en to begrijpen dan met de oude metaforen het geval
was. En omdat kennis op deze manier een produkt van onze creativiteit
is, behelzen onze voorstellingen van de wereld onvermijdelijk allerlei
persoonlijke, culturele, historische en andere omgevingsgebonden ele-
menten, die met die verbeeldingskracht samenhangen. Los van deze cultu-
rele bepaaldheid kunnen we nooit toegang tot de wereld krijgen. Het is
een misplaatste aspiratie van de filosofie om dat wet to willen, aldus
Rorty, en to suggereren dat zij een speciaal inzicht zouden hebben in de
ware aard der dingen. Intellectuele vooruitgang is volgens hem vergelijk-
baar met het bedenken van nieuwe, originele metaforen. Het gaat hier,
net als bij creatieve vernieuwingen, niet om een geleidelijke toename van
rationaliteit, maar om de doorbraak van een nieuw paradigma, van een
voorstel om de wereld op een nieuwe manier to beschrijven en daarmee
voorheen onverklaarbare verschijnselen alsnog tot spreken to brengen. De
ware intellectuele helden zijn voor Rorty intellectuele `genieen' als Plato,
Goethe, Newton, Darwin, Freud, Baudelaire en Wittgenstein. Zij zijn de
`strong poets', zoals hij ze noemt, de dichters in de ruime zin des woords,
de scheppers van een nieuwe logische ruimte. Zo vervullen ze een cruciale
maatschappelijke rol: ze beschermen de sociale orde tegen eendimensiona-
liteit, dogmatisme en verstarring.

Pluralism

Alle kennis, ook de inzichten van de filosofie, zijn dus volgens Rorty
relatief - maar maakt dit zijn denken relativistisch? Hi jzelf heeft zich
altijd zeer hardnekkig tegen dit etiket verzet, en op goede gronden. Dat
er geen absolute fundamenten voor onze kennis to vinden zijn, wil vol-
gens hem niet zeggen dat er geen inhoudelijke posities meer ingenomen
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kunnen worden, of dat de filosofie haar oorspronkelijke bemoeienis met
moraliteit en normativiteit zou moeten inruilen voor een gemakzuchtig
`anything goes', zoals menig criticus Rorty heeft verweten. Zijn kritiek
op de epistemologisch-metafysische traditie blijkt zelfs van het begin of
aan gemotiveerd to zijn geweest door een uitgesproken sociaal engage-
ment. Het teloorgaan van het geloof in een tijdloze filosofische waarheid,
aldus Rorty, betekent niet het einde van onze maatschappelijke betrok-
kenheid, maar juist de mogelijkheid tot een extra politieke impuls.
Rorty probeert hier een lijn door to trekken die in feite al door Popper in
zijn Open Society werd uitgezet. Evenals Popper is hij ervan overtuigd dat
elk filosofisch essentialisme dat uitgaat van een onveranderlijke, eeuwige
waarheid, in principe antidemocratisch is en als alibi gebruikt kan worden
door totalitaire regimes. Zoals Popper zijn falsificatie-eis rechtstreeks in
verband bracht met de waarden van een open, vrije samenleving, zo wijst
ook Rorty zijn critici erop, dat er een intieme connectie bestaat tussen de
boodschap van zijn geesthetiseerd pragmatisme enerzijds, en het ideaal
van een humane, pluralistische cultuur anderzijds. De moderne westerse
democratie is volgens hem namelijk de enige cultuurvorm waarbinnen de
romantische, speelse en creatieve `imaginatio' inderdaad de plaats van de
universalistische, starre en totalitaire `ratio' heeft overgenomen, en waar
de uitvinders van `abnormal discours' (revolutionaire intellectuelen en
kunstenaars) de cultuurhelden zijn, in plaats van de zoekers naar zeker-
heid, de dogmatische bedrijvers van `normal discours'. Aileen in democra-
tische westerse culturen wordt aan individuen een zo ruim mogelijke
marge geboden voor het uitleven van strikt persoonlijke genoegens,
opvattingen, deugden en ondeugden. Aileen daar worden individuele vrij-
heid en diversiteit geprefereerd boven homogeniteit en methode-dwang,
en krijgen kunstenaars, schrijvers, dichters, journalisten en andere
intellectuelen de ruimte. Hun vernieuwingsdrang houdt de samenleving
flexibel en heterogeen, open en tolerant, en vormt daarmee een moge-
lijkheidsvoorwaarde van het voortbestaan van de polyfone, pluralistische
democratie.
Waarbij Rorty aantekent, dat de filosofen, typische waarheidszoekers als
zij zijn, helaas een vooral negatieve bijdrage hebben geleverd aan de
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ontwikkeling van deze pluralistische cultuur. Het is niet de filosofie maar
de literaire roman die het bijzondere potentieel verschaft, dat noodzake-
lijk is voor het in stand houden van onze sociaal-liberale, pluralistische
samenlevingen, zo stelt hij in Contingency, Irony, Solidarity vast. Romans
zijn onmisbaar voor de morele beschaving van het Westen, omdat ze ons
`inlevingsvermogen' bevorderen en daarmee een `wij'-gevoel versterken.
Ze maken ons gevoelig voor de details van het lijden van anderen en leren
ons om ook de leden van exotische subculturen nog als 'one-of -us' te
beschouwen. Daarmee stimuleren ze een deugd die in multi-etnische
samenlevingen bij uitstek to pas komt: they try to extend our sense of we
to people whom we have previously thought of as they.' (Rorty 1989: 192)
Een cultuur mag nog zo heterogeen zijn, als er veel romans worden ge-
lezen, is het tevens een tolerante, solidaire cultuur, aldus Rorty opti-
mistisch.

Maar hier raakt Rorty toch in de problemen - problemen die deze keer
niet geformuleerd worden door conservatieve cultuurcritici als Allan
Bloom, maar die van links komen. Die problemen zijn van tweeerlei aard.
Ten eerste: vanuit de `Cultural Left' wordt Rorty de laatste jaren steeds
vaker met de vraag geconfronteerd wie eigenlijk die `wij' (`we, liberals')
zijn, namens wie de pragmatische democraat spreekt. `Wij', de lezers van
goede boeken, erfgenamen van een rijke Europese beschaving, autochtone
burgers in een inmiddels transculturele, door massale immigratiegolven
intern verdeelde westerse wereld? Richard Bernstein, een Amerikaanse
collega van Rorty, vindt in elk geval dat dit politieke `wij' niet anders
is dan het tevreden `wij' van de zelfgenoegzame burger die zich in de
bestaande orde zo goed thuis voelt, dat hij zich over de heersende onge-
lijkheid niet opwindt en kennelijk geen substantiele politieke veran-
deringen meer nodig acht. Rorty's positie zou weinig meer zijn dan an
ideological apologia for an old-fashioned version of cold war liberalism,
dressed up in fashionable postmodern discours', zoals Bernstein het uit-
drukt.
En ten tweede, even problematisch: wie zijn toch de auteurs van Rorty's
`sociale' literatuur? Ernst Ringer, Gerard Reve en Brett Easton Ellis, om
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een paar bekende literaire auteurs to noemen, die niet bepaald bekend
staan om hun sociaal elan? Een gelukkig huwelijk tussen literatuur en
sociaal-pragmatisme, tussen esthetics en ethiek, ironische distantie en
sociaal engagement, ligt inderdaad geenszins voor de hand. Kunstenaars
zijn niet zelden narcistische outsiders, behept met een uitgesproken
antisociale onaangepastheid en een antidemocratische inslag. Kunst kan
ontroeren en inzicht geven, maar hoe iemand door het lezen van American
Psycho een beter mens wordt, blijft voorlopig onduidelijk. George Steiner
wees erop, dat in Nazi -Duitsland menig kampcommandant voor het slapen
gaan nog even in Goethe bladerde. Er blijft, kortom, een spanning tussen
enerzijds de artistieke impuls tot originaliteit, tenderend naar elitair
individualisme en egotrippen, die bij de door Rorty zo bewonderde intel-
lectuele rebellen centraal staat, en anderzijds Rorty's eigen pragma-
tisch-politieke wens om democratie, gelijkheid en solidariteit zoveel
mogelijk to bevorderen. De onopgeloste spanning tussen deze twee atti-
tudes dwingt Rorty tot geschipper en filosofische noodscenario's, zoals uit
zijn latere werk blijkt.

Dat Rorty dit probleem ook zelf onderkent, blijkt met name in zijn boek
Contingency, Irony and Solidarity (1989). Hij is hier duidelijk sceptischer
over de zegeningen van het romantische genie. Dat er duistere, antisociale
kanten aan het kunstenaarschap zitten, is hem niet ontgaan. De ironische
kunstenaarsgeest is niet alleen sensibel en vernieuwend, zijn neiging om
anderen op al dan niet komische wijze to `herbeschrijven' kan ook kwet-
send zijn. De relatie tussen kunstenaars en politiek wordt nu door Rorty
scherper aangezet. Het gaat hier, zo zegt hi j, om een conflict tussen het
streven naar autonomie van het artistieke ego enerzijds, en het sociaal
ideaal van rechtvaardigheid voor allen anderzijds. Rorty presenteert
daarbij de `romanticus' als wreed, egocentrisch en vervreemd van de
samenleving, om zich vervolgens gedwongen to zien tot het ontwikkelen
van een verrassend, maar ietwat onwaarschijnlijk alternatief. Hij stelt
voor om de `romantisch-revolutionaire impuls niet of to wi jzen, maar die
alleen in het persoonlijk-culturele, niet in het politiek-collectieve domein,
serieus to nemen. De radicale vernieuwers van de cultuur, de ironische
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`strong poets' met hun eindeloze herbeschrijvingen van zichzelf, waar-
onder overigens niet alleen auteurs als Nabokov of Baudelaire vallen,
maar ook filosofen als Nietzsche en Heidegger, Foucault en Derrida, zijn
hoogst waardevol op onze particuliere `queeste' naar zelfkennis en zelf-
vervolmaking, maar als sociale denkers deugen ze niet, en als ze in de
politiek willen, moeten ze worden tegengehouden.

Foute intellectuelen

Maar Rorty lijkt het probleem hiermee toch eerder to vergroten dan to
verkleinen. Want, zoals Nancy Fraser in een spraakmakend artikel vast-
stelde, het mag toch langzamerhand wel bekend verondersteld worden dat
het persoonlijke altijd en onherroepelijk politiek is? Rorty's poging tot
verzoening van kunst en politiek moet volgens haar als mislukt worden
aangemerkt, omdat zijn optie enerzijds de kunst van haar revolutionaire
intenties berooft, en anderzijds de politiek reduceert tot benepen tech-
nocratische `social engineering' en van alle revolutionaire impulsen
isoleert. En inderdaad geeft Rorty zelf expliciet toe, dat volgens hem `de
liberale samenleving de instituties voor zijn eigen verbetering al in zich
heeft, en dat het sociale en politieke denken zijn laatste conceptuele
revolutie gehad heeft in de suggestie van J.S. Mill, dat regeringen de
balans tussen vrijheid in de privesfeer en het vermijden van lijden
moeten optimaliseren.' (Rorty 1991: 189.)

Waarom deze lofzang op het succes van het Westen? Waarschijnlijk van-
wege Rorty's panische angst voor `radicale kritiek' - een intellectueel
genre dat al Binds de Romantiek tot het favoriete gedachtengoed van
kritische kunstenaars en filosofen behoort. De techniek, de eenzijdige
rationaliteit, het nihilisme, imperialisme, racisme, seksisme - zijn ze niet
allemaal `typisch welters'? - vraagt de radicale criticus. En concludeert
vervolgens, dat alles anders moet: geen reformisme maar revolutie, geen
immanente kritiek maar integrale omverwerping van de bestaande orde.
Menig filosofisch geinspireerd academicus wil stiekem, net als Heidegger,
dat het Westen overgaat in iets Heel Anders dan het Westen. Rorty's
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voornaamste bezwaar tegen deze bolsjewisten is opnieuw een `postmodern'
bezwaar: hij vindt dat zulke abstracte kritiek op het vermeende westerse
totalitairisme zelf totalitair is. Wat dit soort revolutionaire academici
uitdrukken, is niet onbaatzuchtige bekommernis met `de Ander', maar
juist minachting voor alle concrete anderen, en de ijdele behoefte zelf de
rol van ideologische, `priesterlijke' voorhoede to mogen blijven spelen,
vindt hij. Radicale kritiek is blind, blind voor de details, blind voor de
verschillen. Een voorbeeld is Heidegger, die in later jaren de gemecha-
niseerde landbouw vergeleek met de vernietiging in de gaskamers van
Auschwitz en constateerde dat aan beide hetzelfde principe ten grondslag
lag. Ook ontkende hij enig verschil tussen Stalins Goelag Archipel en het
Amerika onder Roosevelt: `metafysisch gesproken zijn ze gelijk', aldus
Heideggers conclusie.
Dit nu is precies wat Rorty lijkt dwars to zitten: dat politieke kritiek op
de westerse cultuur, voorzover die gedragen wordt door een afscheid van
het logocentrisme, universalisme, essentialisme en objectivisme, `totaal'
zou moeten zijn, geen oog meer zou mogen hebben voor de details, de
concrete verschillen, die in het leven van gewone individuen wel degelijk
uitermate belangrijk zijn; dat ze het onderscheid tussen democratische en
autoritaire systemen in naam van de Seinsvergessenheit of een links-
politiek equivalent daarvan, zou moeten weg verklaren. Enerzijds weigert
hij daarom om de automatische koppeling to maken tussen filosofisch
anti- obj ectivisme en antidemocratisch radicalisme. Anderzijds lijkt hij
ook weer niet van plan om alle politieke actie over to laten aan de
radicalen. Maar voor een neo-pragmatist als Rorty is ook politiek een
concreet-experimentele en niet een abstract- academische discipline, een
kunst van het mogelijke, niet van het ideale. Hij pleit daarom voor
`piecemeal engineering'; hij prefereert utopieen met een kleine letter,
pragmatisch opererend binnen de marges van de democratie, gericht op
het bewerken van banaal geluk voor gewone mensen. Intellectuelen mogen
van hem aan politiek blijven doen, maar dan aan praktische' politiek, die
zich niet verschuilt achter historische wetten, metafysische diepte-
structuren of andere bevlogen theoretische constructies. De teneur van
zijn latere werk is, dat zij voorlopig maar beter enige bescheidenheid en
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zelfkritiek kunnen betrachten. Na alle verkeerde solidariteiten in het
recente verleden, doen zij er goed aan een tijdje nederig puin to ruimen,
en to erkennen dat hun moreel kompas ontregeld is en de wereld ondoor-
zichtiger dan zij vroeger dachten. De gewoonte om complexe culturele en
politieke problemen met een handjevol ondoorgrondelijke filosofische
orakelspreuken tegemoet to treden, is definitief verdacht.

De curieuze distinctie die Rorty aanbrengt tussen prive en publiek,
functioneert dus duidelijk in een heel andere context dan in de klassiek-
liberale theorievorming het geval is. Ten eerste kan Rorty er de traditie
van het anti -objectivistische filosoferen mee redden; Nietzsche en
Heidegger waren misschien `foute' intellectuelen, ze blijven belangwek-
kende denkers, mits we ze maar tegendraads lezen. Ze ontlenen hun rele-
vantie, in weerwil van wat ze zelf daarover beweren, aan een pleidooi
voor persoonlijke zelfstilering, niet aan hun oproep tot politiek-maat-
schappelijke regeneratie. Ten tweede echter wil Rorty het antidemocra-
tische karakter van deze traditie neutraliseren door de politiek zelf tot een
praktisch-experimentele, in plaats van een theoretische aangelegenheid to
verklaren. Relevante radicale theorie is een contradictio in terminis;
politiek wordt getest in de praktijk. Wij dienen de bestaande democra-
tische samenleving als onvoorwaardelijk uitgangspunt to kiezen voor al
onze activiteiten, vanuit de overtuiging dat er met de democratic van alles
mis kan zijn, maar dat ze van alle experimenten die tot nu toe werden
uitgetest, tot dusver de enige was die slaagde, de enige die op langere
termijn inderdaad in staat is gebleken tot zelfverbetering. Onze westerse
wereld is misschien racistisch, seksistisch en imperialistisch ; het is
tegelijkertijd zo, dat `wij sociaal-liberalen' in het Westen ons daarover
ernstig zorgen maken en daarmee tegelijk de mogelijkheid scheppen er
iets aan to veranderen.

Democratie

Zo doet Rorty al met al een sympathieke poging om de politiek als vuile-
handen-werk to redden van het abstracte leunstoel-radicalisme van
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hedendaagse postmetafysische denkers. Maar hij moet daarvoor ook een
prijs betalen. Hij kan nu namelijk als filosoof niet langer de inherente
kwetsbaarheid van de democratie zelf thematiseren en ontneemt zichzelf
de mogelijkheid daarover een aantal kritische vragen to stellen. Volgens
welke maatstaven zijn de `rijke Noordatlantische democratieen' eigenlijk
zo succesvol? Wie zijn die `liberals', die het zo goed met zichzelf getroffen
hebben? Wie voeren er precies het `publiek debat' in pluralistische cultu-
ren? Wie controleert de termen van dat debat, wie mag er meedoen en wie
niet? Wiens verhalen worden gemarginaliseerd?
En hoe goed gaat het eigenlijk in het Westen? De explosieve groei van een
nieuwe onderklasse die van de bestaande orde niets to verwachten heeft,
maakt zichtbaar dat de liberale, Noordatlantische cultuur niet homogeen
is maar gefragmenteerd, zelf een verzameling van antagonistische, incom-
patibele praktijken en solidariteiten. Er is bovendien geen enkele reden
om het westers pluralisme to idealiseren. Inderdaad bestaat er geen gehei-
me politie die dissidenten gevangen zet en martelt. Maar de werkloosheid
is inmiddels structureel, de grote steden verkeren in crisis, de verzor-
gingsstaat is in zijn nadagen, vreemdelingenhaat en neo-fascisme trekken
over Europa, de multi-etnische samenleving is overal in het defensief. En
was het fascisme niet, zoals Thomas Mann terecht heeft opgemerkt, een
produkt van de democratie zelf, voortkomend uit het verlangen naar orde
wanneer haar interne tegenstellingen niet langer verdragen worden? De
rortyaanse basisoppositie'democratie-versus -totalitairisme' is met andere
woorden niet toereikend om er de politieke realiteit van dit moment ade-
quaat mee to kunnen beschrijven - en Rorty beseft dat zelf. Zijn angst
voor de invloed van totalitaire filosofische utopia's verraadt althans een
opmerkelijk gebrek aan vertrouwen in het assimilatievermogen van die-
zelfde ironische, geesthetiseerde westerse democratie, waarop hij naar
eigen zeggen al zijn hoop en vertrouwen heeft gevestigd. In zijn angst
voor de destabiliserende werking van radicale politieke `Theorie' gaat hij
zelfs zover om to suggereren dat wij de complete traditie van het westers
filosoferen maar beter kunnen inruilen voor het verzameld werk van
Dickens en Orwell. Dickens - aan wie niemand ooit een hekel had, omdat
hij sprak als one of us' - niet als een van de verbitterde slachtoffers, niet
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als een fanatieke revolutionair, maar als een Engelse burger die het beste
met de wereld voor heeft.
Het probleem met Rorty is in feite hetzelfde probleem waarmee de theo-
rieen van Habermas en Gadamer to kampen hebben. Zij hebben het oude
universalisme van Kant en Hegel inmiddels een `linguistic turn' laten
doormaken en geloven niet langer in een a-historische, bovenculturele
rationaliteit die ons alien zou verenigen. Culturen zijn vormen van
pluralistische heterogene interactie, steeds gekoppeld aan praktijken en
instituties. Toch blijven ze die culturen zien in termen van conversatie en
dialoog, ze blijven uitgaan van de aanwezigheid van een gemeenschappe-
lijke gevoeligheid voor pijn en vernedering, van goede wil en van een
gedeeld vocabulaire, waarin begrippen centraal staan als waardigheid,
fatsoen, solidariteit, tolerantie. Rorty heeft zijn hoop gevestigd op de
ironische houding, die zichzelf nooit helemaal serieus neemt, die moei-
teloos afstand kan nemen ten opzichte van de eigen vooroordelen en die
vooroordelen ook op het spel wenst to zetten. Dit veronderstelt tevens, dat
de partners in het gesprek inwisselbaar zijn en zich in elkaars standpunten
zouden kunnen inleven. Er is zelfs bij conflicten sprake van een princi-
piele wederkerigheid, gericht op onderling begrijpen. In de geidealiseerde
intersubjectieve relatie, die bij Rorty belichaamd is in de verhouding
tussen roman en lezer, wordt de ander herbeschreven als iemand die ver-
nederd kan worden, net als wij allemaal. Iemand dus die grenzen stelt aan
onze vrijheid, iemand waarmee wij ons kunnen identificeren, waarvoor
wij een bepaalde sensitiviteit kunnen ontwikkelen, zoals voor oom Tom
in zijn hut. Uiteindelijk komt dit neer op de sympathieke, maar misschien
toch wat naleve gedachte, dat aardige mensen een aardige wereld zullen
maken, omdat ze zich met elkaars situatie zullen kunnen identificeren,
elkaars standpunten zullen kunnen vertalen naar hun eigen culturele
levensvorm, in een onbegrensde openheid elkaars vocabulaires zo lang
mogelijk serieus zullen nemen, en elkaar met rust zullen laten wanneer dat
laatste niet meer het geval is.
Misschien waren er vreedzamer tijden, niet zo ver achter ons, waarin dit
soort modellen plausibel was. Anno 1995, in een wereld waarin de meeste
mensen zichzelf niet als ironici of `liberals' zien en hun `eindvoca-
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bulaires' niet als hypothese maar als definitieve waarheid opvatten, is de
remedie ontoereikend. In plaats van filosofisch de ruimte open to houden
voor een kritisch onderzoek naar totalitaire invloeden, die de westerse
liberale democratie van binnenuit bedreigen, raadt Rorty ons aan negen-
tiende-eeuwse romans to lezen, politieke theorie to verbannen uit het
publiek debat, en in het werk van Heidegger alle referenties naar de
hedendaagse postindustriele technologische cultuur over to slaan.

Rorty's filosofie, met haar nadruk op radicale contingentie, haar verwer-
ping van een transcendentaal subject, haar kritiek op de correspondentie-
theorie van de waarheid, haar anti-academisme en haar subversieve
provocaties, vormt nog altijd een steen des aanstoots voor de gevestigde
filosofische status quo en daarin ligt haar kracht en haar charme. Maar ze
laat de lezer, die het om een politiek-culturele analyse van de huidige
multi-culturele, technologische samenleving gaat, met lege handen achter.
Juist op het moment dat cultuurcritici en politieke denkers meer dan ooit
nodig zijn, schaft Rorty ze af.
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Postmodernisme en ervaring
F.R. Ankersmit

Representatie, aanwijzing en wetmatigheid

In de afgelopen decennia heeft het begrip `representatie' zich een
steeds centraler rol in de filosofie weten to verwerven. Maar, zoals in
de taalfilosofie de aandacht voor begrippen als taal, waarheid, beteke-
nis of verwijzing eerder leidde tot een proliferatie van opvattingen
over die begrippen, zo is dat ook met het begrip `representatie' gegaan.
Meer nog, aangezien de discussie over representatie zich op verschil-
lende terreinen van de filosofie ontwikkelde en vanuit soms geheel ver-
schillende filosofische achtergronden en preoccupaties bestudeerd
werd, is het nauwelijks mogelijk om een coherent beeld van het ver-
loop van de discussie to geven. Uitgangspunt voor mijn betoog en voor
een eerste begripsbepaling van de term 'representatie' is daarom niet
een kort, historisch overzicht van het gevoerde debat, maar een
beschouwing van enkele van de contexten waarin wi j het woord `repre-
sentatie' gewoonlijk gebruiken. Mijn betoog zal daarom eerder syste-
matisch dan historisch zijn.

Laten we beginnen met de werktekening of bouwtekening die voor een
later to bouwen machine of huis vervaardigd werd. Kunnen we de
werktekening dan zien als een representatie van machine of huis? Het
voorbeeld stelt ons voor een interessant probleem. Enerzijds voldoet het
voorbeeld zeker aan onze intuitie, dat de representatie minimaal een
afbeelding van het gerepesenteerde moet zijn - en daarvan is in het
geval van de werktekening ongetwijfeld sprake. Vanzelfsprekend kun-
nen we redeneren van werktekening naar machine of huis - daar ligt
zelfs heel het `raison d'etre' van de werktekening. De machine en het
huis werden immers juist gebouwd op grond van de in de werktekening
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geboden aanwijzingen. Anderzijds mag ditzelfde gegeven ons juist tot
wantrouwen stemmen. Want is er in het geval van de werktekening niet
sprake van een prioriteit van de representatie ten opzichte van het ge-
representeerde, die evident afwezig is in het geval van paradigmatische
voorbeelden van representatie zoals een portret of een historisch ver-
slag van een voorval?

Ons dilemma is daarom het volgende. Moeten we ten aanzien van de
werktekening besluiten, juist gezien de daarin aanwezige prioriteit van
de representatie over het gerepresenteerde, dat daar de representatie
zijn belangrijkste eigenschappen ongestoord zal kunnen demonstreren?
Evenzeer toont ook de roman, zo zouden we kunnen redeneren, zijn
ware aard als representatie van de werkelijkheid het meest duidelijk,
wanneer we juist niet van doen hebben met een historische roman,
waarin allerlei andere - voor een goed begrip van de roman irrelevante
doelstellingen - in het spel zijn. Anderzijds is het wellicht zo dat, juist
op grond van die prioriteit van de representatie over het gerepresen-
teerde, wij inzake de werktekening een goede reden hebben om eraan
to twi jfelen of in deze context het woord `representatie' gehanteerd
mag worden. In dat geval is de werktekening juist a-typisch voor de
representatie. En voor dat laatste standpunt zou nog een ander argu-
ment aangevoerd kunnen worden. Bedenken we daartoe het volgende.
De bedoelde werktekening is in feite niet zozeer een afbeelding van
machine of huis alswel handleiding voor de bouw van machine of huis.
Ons dilemma betreft derhalve de vraag welke de relatie is tussen de
notaties van representatie, afbeelding en handleiding voor het hande-
len.

We moeten ons nu realiseren dat wellicht in meer gevallen de notaties
van representatie en van een handleiding voor het handelen dooreen-
lopen en dat daarom een even kort, als afdoende antwoord op de
gestelde vraag, niet gegeven zal kunnen worden. Bezien we daartoe de
muzikale notatie. Ook hier kunnen we ons afvragen of de muzikale
notatie inderdaad een representatie is van de door de musicus ten
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gehore gebrachte muziek. Op het eerste gezicht lijkt A it geen
implausibele hypothese, zodra we bedenken dat er muzikaal begaafde
mensen zijn voor wie de muziekpartituur voldoende is om de muziek
met hun innerlijk oor to horen. Zij lezen de partituur in de eigenlijke
zin van het woord; en zoals een tekst een representatie is van een in de
tekst beschreven werkelijkheid, zo zou men hetzelfde over de partituur
kunnen zeggen. Het feit dat minder muzikaal begaafde mensen de
muziek eerst daadwerkelijk moeten horen (om to horen waar de repre-
sentatie een representatie van is), kan - binnen dit model - op een
aannemelijke manier verklaard worden door to wijzen op de analogie
met moeilijk toegankelijke teksten, die eveneens voor een breder
publiek van leken slechts in de vorm van de daarvan geboden interpre-
taties toegankelijk gemaakt kunnen worden. De uitvoering moeten wij
dan opvatten als een interpretatie van de in de partituur gerepresen-
teerde muzikale `werkelijkheid' (dat wit zeggen de muzikale intentie
van de componist). Als gevolg van de noodzaak tot interpretatie geeft
dit daarmee nog een beter model van de verhouding tussen werkelijk-
heid, representatie en interpretatie, dan het weliswaar voor de hand
liggender en intensiever bestudeerde geval van de tekstuele represen-
tatie. Alle relevante elementen: werkelijkheid, interpretatie en repre-
sentatie, presenteren zich hier onafhankelijk van elkaar, waardoor een
bestudering van ieder daarvan het bette mogelijk is. Het behoeft ons
daarom niet to verbazen dat zeker een zo semiotisch georienteerde au-
teur als Nelson Goodman, inderdaad deze opstelling ten opzichte van
de muzikale notatie verdedigt:

most characters of a musical score, whether numerals or letters or
neither are syntactically disjoint and differentiated. The symbol sche-
me is thus substantially notational, and the language of scores truly
is a language.'

Zoals de taal de werkelijkheid representeert, zo doet de partituur dat in
het geval van de muziek, aldus Goodman.
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Maar hiermee herhaalt zich het dilemma dat we hierboven reeds ont-
moetten. Want tegen deze visie op de partituur is het volgende in
to brengen. Zelf wees Goodman er reeds op dat in de vroege Middel-
eeuwen de toonhoogte werd aangegeven door een noot hoger danwel
lager op (de weinig later ingevoerde) muziekbalk to plaatsen.2 Reeds dit
suggereert hoezeer de muzikale notatie qua ontstaansgeschiedenis - en
daarmee het wezen ervan - het karakter heeft van een reeks aanwij-
zingen, in plaats van een representatie van een muzikale (gedachte)
werkelijkheid to zijn. Maar hier liggen de kaarten toch duidelijker dan
in het geval van de werktekening waarvan hierboven sprake was,
omdat de noodzaak om tussen representatie en aanwijzing to onder-
scheiden, zich bij de muzikale notaties sterker doet voelen dan bij de
werktekening. Dat blijkt wanneer we aan het fonetisch schrift denken.
Want zeker zou men met betrekking tot het fonetisch schrift, eveneens
een redenatie - als die van Goodman met betrekking tot de muzikale
notatie - op kunnen zetten, en men zou uit dat gegeven moeten con-
cluderen dat er inzake het vermogen de werkelijkheid to representeren
geen wezenlijk verschil bestaat tussen de fonetisch geschreven tekst en
de partituur. En inderdaad, heeft het fonetisch schrift ook niet het
karakter van een reeks van aanwijzingen voor de produktie van met de
individuele letters corresponderende geluiden, zoals dat in de partituur
ook het geval is? Kortom, geeft de muzikale notatie ons niet de juiste
benadering om to kunnen komen tot een verdieping in ons inzicht, in
de wijze waarop de tekst er (naar ieders oordeel) in kan slagen kan om
de werkelijkheid to representeren? Want verloopt het vermogen de
fonetisch geschreven tekst om de werkelijkheid to representeren, niet
analoog aan de wi jze waarop de partituur ons toont hoe wi j door de
produktie van bepaalde geluiden in een bepaalde volgorde, de werke-
lijkheid kunnen representeren?

Maar juist hier toont zich het tekort van de door Goodman voorgestel-
de visie op de partituur. De implicatie is immers, dat representatie en
interpretatie door middel van de in de notatie (hetzij schrift of parti-
tuur) geboden aanwijzingen, met elkaar verbonden zouden zijn. Ik wil
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niet ontkennen dat in dit voorstel een element ligt dat zeker verdient
om meer au serieux genomen to worden dan tot dusverre het geval is.
De implicatie van bovenstaande argumentatie is immers dat er een
verrassende band ontstaat tussen de begrippen `aanwijzing' en `inter-
pretatie': eerst via de aanwijzing kunnen we iiberhaupt komen tot
interpretatie. In de bestaande hermeneutiek werd deze band nimmer
onderzocht. En toch valt veel to zeggen voor de these dat de component
`aanwijzing' in de interpretatie vaak aanwezig is. Want kan men van de
interpretatie van een tekst of een schilderij niet steeds zeggen dat die
in de praktijk vaak bestaat uit het `aanwijzen' van bepaalde aspecten,
verbanden of samenhangen in tekst of schilderij? En in dit `aanwijzen'
treffen wij dan een samengaan van enerzijds een attenderen op be-
paalde details, en anderzijds van aanwijzingen voor hoe het kunstwerk
geinterpreteerd zou moeten worden. De door de kunstkenner aan zijn
publiek aangewezen details zijn de sleutels voor de door hem gesugge-
reerde interpretatie, meer nog, die aanwijzingen zijn zijn interpretatie.
In die zin is de kunstkenner, en meer in het algemeen de hermeneut,
steeds een gids, iemand die ons via aanwijzingen op een onbekend ter-
rein onze weg wijst. Kortom, aanwijzingen zijn een interpretatie die
ons terugvoeren naar de representatie als representatie.

Maar juist deze gedachtengang bewijst de onjuistheid van Goodmans
voorstel, om de muzikale notatie als een representatie (en als een taal)
to zien. Want de door de hermeneut als gids geboden aanwijzingen
zijn geen kopie of herhaling van het soort van aanwijzingen die we
zouden kunnen toekennen aan de muzikale notatie en aan het foneti-
sche schrift, en hebben daarmee een wezenlijk ander karakter. Deze
laatste soort van aanwijzingen (en waar Goodman het over had), heb-
ben immers slechts betrekking op het intrinsiek betekenisloze van tekst
of kunstwerk. Deze aanwijzingen reduceren taal en muziek tot slechts
een geheel van in een een bepaalde volgorde voortgebrachte geluiden.
De hermeneutische gids voert ons daarentegen door het domein van
tekstuele en picturale betekenis. De conclusie die we aan bovenstaande
overwegingen moeten verbinden, is in de eerste plaats, dat de muzikale

87



F.R. Ankersmit

notatie niet als een representatie van de muziek mag worden opgevat,
zoals van ons door Goodman verlangd wordt. De aanwijzingen die de
muzikale partituur en het fonetisch schrift bieden, betreffen de intrin-
siek betekenisloze ingredienten van muziek of tekst en zullen wij daar-
om niet als een representatie, in de eigenlijke zin van het woord, op
kunnen vatten. Dat leidt weer tot de tweede conclusie, dat betekenis en
representatie steeds semantisch en niet semiotisch dienen to worden
opgevat. Met andere woorden, de representatie vindt haar natuurlijke
grens in waar het teken slechts teken is voor zichzelf en de grens tussen
semantiek en semiotiek verdwijnt. Slechts de semioticus zal, beroeps-
halve, steeds tot het even onjuiste als contra -intuitieve standpunt
geneigd zijn, dat het soort van aanwijzingen voor betekenisproduktie,
zoals we die in de fonetisch geschreven tekst en in de partituur aan-
treffen, als een representatie van de wereld mag gelden. Meer nog, men
kan verdedigen dat heel de genialiteit van de ontdekking van het fone-
tisch schrift en het verbijsterende iconoclasme ervan, juist gelegen zijn
in de intellectuele moed waarmee de uitvinders ervan bereid waren, om
afstand to nemen van het idee dat het schrift betekenis moet reprodu-
ceren. Dit iconoclasme van het fonetisch schrift en zijn overwinning op
de pictografie, is in de intellectuele geschiedenis van de mensheid de
eerste triomf van het nominalisme geweest.

Indien de muzikale notatie als systeem van aanwijzingen, voor door de
musicus to verrichten handelingen, niet als representatie gelden mag,
dan bevinden we ons met de natuurwetenschappeljke wet op een, aan
muzieknotatie tegenovergesteld, ander uiterste buiten het bereik van de
representatie. De muzikale notatie is geen representatie van de muziek
- die kunnen we slechts aantreffen in een beschrijving (in taal of
anderszins3 van de muziek - maar gaat daaraan vooraf; anderzijds ligt
de wetmatigheid jenseits' van de representatie. Ter verduidelijking
hiervan kies ik mijn uitgangspunt in Danto's uiteenzetting over twee
schilderijen, die respectievelijk de eerste en de derde bewegingswet
van Newton representeren. Hoewel in de kunst de esthetische repre-
sentatie van een natuurkundige wetmatigheid nog niet daadwerkelijk
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ondernomen werd, toont Danto aan dat een dergelijke onderneming
geenszins strijdig zou zijn met onze notie van representatie. Beslissend
is hierbij, dat een zinvolle en beargumenteerde esthetische beoordeling
van de beide veronderstelde kunstwerken, mogelijk blijkt 4

De vraag moet nu gesteld worden of wij uit de klaarblijkelijke moge-
lijkheid van een representatie van een natuurkundige wet kunnen con-
cluderen, dat de wet de werkelijkheid ook representeert in de eigen-
lijke zin van dat woord. Ter beantwoording van deze vraag is het van
belang to onderscheiden tussen enerzijds het feit dat een bepaalde
wetmatigheid voor onze werkelijkheid geldig is, en anderzijds de
individuele standen van zaken in de werkelijkheid, die met behulp van
de wet verklaard zouden kunnen worden, of, korter uitgedrukt, tussen
feiten over en in de werkelijkheid. Nu zal in de eerste plaats duidelijk
zijn dat de natuurkundige wet geen uitspraak doet over feiten in, maar
over de werkelijkheid; dat wit zeggen, uitspraken die de aard, maar
niet het daadwerkelijk opgetreden zijn van een bepaalde stand van
zaken, betreffen. De natuurkundige wet drukt immers niet uit dat een
bepaalde stand van zaken daadwerkelijk gerealiseerd is, maar slechts
onder welke omstandigheden dat het geval zou kunnen zijn. In de
tweede plaats zal duidelijk zijn dat bijvoorbeeld de schilder wet een
wit huis in zijn kunstwerk kan representeren (waarbij dit wit-zijn van
het huis een feit in de werkelijkheid is), maar niet het feit dat dit
huis wit is (hetgeen een feit over de werkelijkheid is), ofschoon zijn
schilderij dat betreffende feit over de werkelijkheid tot uitdrukking
brengt. Combineren we deze beide inzichten, dan kunnen we conclu-
deren dat de natuurkundige wet wet een waarheid over de wereld tot
uitdrukking kan brengen, maar die niet kan representeren, hoewel
daarentegen, conform Danto's suggestie, een esthetische representatie
van de wetmatigheid wet degelijk geboden kan worden. Een analoge
redenatie kan men ontwikkelen voor diagrammen en statistieken: even-
als de natuurkundige wet bieden zij feiten over de werkelijkheid en
kunnen zij daarmee niet gelden als representaties van de werkelijk-
heid. Onze conclusie moet dan luiden dat, waar de muzikale notatie en
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het fonetische schrift aan de representatie voorafgaan, de natuur-
kundige wet, voorzover daarin een feit over de werkelijkheid tot
uitdrukking gebracht wordt, wet gerepresenteerd kan worden, zonder
daarbij evenwel zelf als een representatie van de werkelijkheid opgevat
to kunnen worden.

Singuliere uitspraak, verhaal en representatie

Deze overwegingen brengen ons bi j de ware uitspraak. Anders dan de
natuurkundige wet brengt de ware uitspraak wet een feit in de werke-
lijkheid tot uitdrukking. Wij kunnen ons daarom afvragen of, anders
dan de wetmatigheid, de singuliere ware uitspraak wet een representa-
tie van de werkelijkheid biedt. Waar de ware uitspraak een beschrij-
ving biedt van de werkelijkheid, noopt deze vraag ons de relatie tussen
beschrijving en representatie nader to bezien. Het hier cruciale verschil
tussen beide is, dat de beschrijving epistemisch onderzocht kan wor-
den, terwijl dat voor de representatie niet geldt. De epistemologie geeft
een antwoord op de vraag naar de logische band tussen de begrippen
werkelijkheid, betekenis, verwijzing en waarheid en biedt daarmee de
filosofische matrix waarbinnen de ware beschrijving en haar relatie tot
de werkelijkheid, geanalyseerd kan worden. Het is in dit verband on-
nodig om in het betreffende filosofische debat (dat een goed deel van
de twintigste-eeuwse analytische filosofie omspant) een positie to

bepalen; het is in deze context voldoende om erop to wijzen dat de
representatie niet binnen het paradigms van de epistemologie gevat kan
worden. Immers, de representatie kent een vrijheid in de verhouding
tussen representatie en gerepresenteerde werkelijkheid, die binnen het
epistemisch paradigma ondenkbaar zou zijn. Een cirkel kan een stad op
een landkaart, de zon, de aarde, een gezicht et cetera representeren, is
in belangrijke mate afhankelijk van traditie en zelfs van conventie.s
Het zal geen betoog behoeven dat de epistemologie een dergelijke haast
onbeperkte zelfstandigheid van de representatie ten opzichte van het
gerepresenteerde, niet toelaat. Ook de ware uitspraak is daarom geen
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representatie van de daarin beschreven werkelijkheid in de eigenlijke
zin van het woord representatie.

Hier ligt het essentiele verschil tussen de singuliere, ware uitspraak en
de wetmatigheid enerzijds en de reeks van uitspraken, die bijvoorbeeld
tezamen een historisch verhaal vormen, anderzijds. Terwijl noch de
ware uitspraak, noch de wetmatigheid als een representatie van de
werkelijkheid kunnen worden opgevat, waar zij beide tot epistemo-
logische overpeinzing leiden, laat zich dat uiteraard heel goed
verdedigen ten aanzien van het historisch verhaal. Wat wij aanduiden
als een betrouwbaar, historisch verslag van iets dat in de werkelijkheid
is voorgevallen, zien we als een tekstuele representatie van dat voor-
gevallene. Welnu, alle pogingen om de epistemologische voorwaarden
voor een correcte historische weergave van de historische werkelijk-
heid to formuleren (en daarvan zijn er vele geweest), zijn mislukt.
Hierin demonstreert zich reeds evident het verschil tussen het betrouw-
bare historische verslag enerzijds en de uitspraak en de algemene wet-
matigheid anderzijds. En het laat zich ook verklaren waarom deze
pogingen, en soortgelijke in de toekomst to ondernemen pogingen, tot
mislukken gedoemd zijn. Van belang is dat men zich realiseert dat het
historisch verhaal een (metaforisch) gezichtspunt definieert, van
waaruit de historicus ons voorstelt het verleden to bezien. Anders
gezegd, het historisch verhaal is een voorstel om kennis to organiseren
zonder zelf kennis to zijn - en waar de epistemologie zoekt naar de
voorwaarden voor betrouwbare kennis, is van haar geen antwoord to
verwachten op de vraag naar de aard, hoedanigheid en bereikbaarheid
van een optimalisatie van de organisatie van kennis en informatie, zoals
we die aantreffen in het betrouwbare historische verhaal.b

Uit dit gegeven zijn een tweetal conclusies of to leiden, die bepalend
zullen zijn voor het verdere verloop van dit betoog. In de eerste plaats,
het blijkt dat de essentiele scheidslijn niet loopt tussen enerzijds de
wetmatigheid en anderzijds de ware uitspraak en het (historisch) ver-
haal, maar tussen de wetmatigheid en de ware uitspraak aan de ene
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kant en het (historisch) verhaal aan de andere kant. En de rechtvaar-
diging van deze klassificatie is, dat we constateerden dat we noch van
de singuliere uitspraak, noch van de wetmatigheid kunnen zeggen dat
die een representatie van de werkelijkheid is, terwijl dat van het (his-
torische) verhaal triviaal waar is. In de tweede plaats blijkt hieruit dat
representatie niet zozeer met kennis, alswel met de organisatie, dan-
wel de presentatie van kennis van doen heeft. De representatie van de
wereld constitueert zich in een presentatie van kennis van de wereld
(en waarbij die presentatie zelf niet langer een epistemologische pre-
tentie heeft).

Verhaal en kunstwerk als representatie van de wereld

Zojuist werd het historisch verhaal een prototypische vorm van repre-
sentatie genoemd. Een andere, wellicht nog meer voor de hand liggen-
de kandidaat is, uiteraard, het kunstwerk. En we mogen daarom ver-
wachten dat we, tegen de achtergrond van een vergelijking van het
historisch verhaal en het kunstwerk, ons inzicht in de logica van de
representatie zullen kunnen verdiepen. Welnu, Flint Schier heeft erop
gewezen dat in het geval van de artistieke representatie van de werke-
lijkheid er een cruciaal onderscheid bestaat tussen de ware uitspraak en
de representatie.' Bezien we bijvoorbeeld enerzijds een afbeelding
waarop de acteur Marlon Brando met een knorrig gezicht staat afge-
beeld en anderzijds de uitspraak `Brando is knorrig', dan valt in het
geval van de uitspraak zowel het subject van de uitspraak en de per-
soon waarnaar de uitspraak verwijst to onderscheiden, als de predikaat-
term in de uitspraak en de met dat predikaat corresponderende eigen-
schap van Brando. Maar dat onderscheid is niet mogelijk in het geval
van de afbeelding: we kunnen, anders dan de ermee corresponderende
uitspraak, de afbeelding niet ontleden in twee strikt van elkaar to
onderscheiden componenten, waarvan de eerste het `picturale analogon'
is van het subject en het andere dat van de predikaatterm.e
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Het is nu van belang om zich to realiseren dat dit inzicht nader verhel-
derd kan worden met de representatie van het verleden die het histo-
risch verhaal biedt. Immers, de historische tekst bestaat uit singuliere
ware uitspraken en toch biedt het totaal daarvan een representatie van
het verleden. Elders heb ik betoogd dat het feit dat de historische tekst
deze verrassende sprong van het epistemologisch niveau van de ware
uitspraak naar dat van de esthetica van de representatie maken kan, to
danken is aan de aanwezigheid in de historische tekst van een logische
entiteit, waarvan het bestaan en de functie nog niet werd opgemerkt.
Deze nieuwe logische entiteit, die ik aanduidde als de `narratieve
substantie' van het historisch verhaal, wordt als volgt gedefinieerd. Alle
afzonderlijke ware uitspraken van het historisch verhaal die het in dat
verhaal van het verleden geboden beeld van het verleden bepalen, zijn
de eigenschappen van de narratieve substantie van de geschiedkundige
representatie in kwestie. Uitgaande van deze definitie kunnen we nu
uitspraken formuleren als `N' is p', `N' is q' et cetera, waarbij N' de
naam is van de in het historische verhaal gepresenteerde narratieve
substantie (en daar ook naar verwijst), en die de in de uitspraken p, q
et cetera geboden kennis in de hierboven bedoelde zin narratief organi-
seert, terwijl p, q et cetera de relevante singuliere ware uitspraken zijn
waaruit het verhaal in kwestie is opgebouwd.

In de eerste plaats zijn op basis van de aldus gedefinieerde notie van de
narratieve substantie een aantal eigenschappen van de historische
representatie, van de aard van het geschiedkundig debat en van de
(niet-epistemologische) criteria, voor de aanvaardbaarheid van histo-
rische interpretaties of to leiden.9 Maar in de tweede plaats mag dit
de hierboven reeds geconstateerde asymmetrie tussen enerzijds de uit-
spraak en anderzijds de (historische of artistieke) representatie, nader
verhelderen. Immers uitspraken als `N' is p' of `N' is q' zijn alle
analytische waarheden omdat de eigenschap p of q to bezitten analy-
tisch uit de notie van N' kan worden afgeleid. Met andere woorden, we
kunnen niet onderscheiden tussen enerzijds een subject waarnaar
verwezen wordt in het bedoelde soort van uitspraken en anderzijds de
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eigenschap die aan dat subject wordt toegeschreven. De betekenis van
de afzonderlijke uitspraak in het historisch verhaal is dus tweeerlei:
de uitspraak doet een mededeling over de verleden werkelijkheid en
draagt vervolgens bij tot de bepaling van een beeld van het verleden,
zoals ook de afzonderlijke penseelstreken op een portret iets zeggen
over de geportretteerde, maar tegelijkertijd een beeld van de gepor-
tretteerde geven. En noch in het geval van het historisch verhaal, noch
in het geval van een portret, zijn hier subject en predikaat van elkaar
to scheiden. Anders gezegd, de afzonderlijke penseelstreken van het
portret zijn tot op zekere hoogte to vergelijken zijn met de ware uit-
spraken over het verleden, die we in een historische tekst aan kunnen
treffen. Immers, in beide gevallen gaat het om het constitueren van een
`beeld', hetzij van een object in de werkelijkheid, hetzij van een deel
van het verleden (een verschil is evenwel dat wij, anders dan in het
geval van de uitspraak, van de afzonderlijke penseelstreek niet kunnen
zeggen dat die (on-)waar is)." Hiermee is een verklaring gegeven van
de logische verwantschap van de historische en de artistieke represen-
tatie van de werkelijkheid, van het niet-epistemologisch karakter van
de esthetische representatie en daarmee van de complicaties die wi j
zullen ontmoeten inzake de relatie tussen de representatie en het
gerepresenteerde.

Historische representatie

Waar, zoals we zojuist zagen, die relatie tussen representatie en gere-
presenteerde in het geval van het kunstwerk, nog gecompliceerd wordt
door de onduidelijke status van de afzonderlijke penseelstreek, lijkt het
zinvol om ten behoeve van een nadere exploratie van die relatie tussen
representatie en gerepresenteerde, de historische representatie tot uit-
gangspunt to nemen. Alles wat met het probleem van de representatie
van doen heeft, demonstreert zich hier op de meest duidelijke en over-
zichtelijke manier. We herinneren ons nu dat we van de representatie,
anders dan van de afzonderlijke uitspraak, niet mogen zeggen dat die
(on-) waar is. Willen we dan desondanks de aard van de relatie tussen
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representatie en gerepresenteerde nader exploreren, dan zal toch aller-
eerst de card van beide - en meer in het bijzonder die van de repre-
sentatie - vast moeten staan. Met andere woorden, waar precies treffen
we in een historisch verhaal de daarin geboden representatie aan? Nu is
het cruciale gegeven hierbij het volgende. Hoewel een inleiding en een
samenvatting, of zelfs door de auteur zelf daartoe gedane uitspraken,
de lezer een indruk kunnen geven van welke uitspraken medebepalend
zijn voor het beeld dat in een historische representatie geboden wordt,
is dat toch inzake de meeste afzonderlijke uitspraken van een histo-
risch verhaal, niet zonder meer duidelijk. Veelal weten we niet of een
bepaalde uitspraak behoort tot het specifieke beeld dat in deze repre-
sentatie van het verleden geboden wordt, danwel slechts de cognitieve
doelstellingen van de historicus dient. De tweeledige doelstelling van de
historicus - de waarheid over het verleden to verwoorden en een beeld
van het verleden to geven - deelt zich mede aan de tekst zoals die de
lezer gepresenteerd wordt, en de tekst als zodanig geeft de lezer -
op de hierboven vermelde uitzonderingen na - geen sleutel om beide
betekenislagen ondubbelzinnig van elkaar to scheiden.

Maar hiermee is in feite tevens aangegeven over welk hulpmiddel de
lezer hier wel beschikt: wanneer het de bedoeling van de historicus is
om een `specifiek beeld' van het verleden to geven, kan, in negatieve
zin, via het contrast met andere representaties van hetzelfde deel van
het verleden, iets over de aard van de geboden representatie gezegd
worden. Wanneer bi jvoorbeeld in een representatie van de Verlichting,
als die van Foucault, vele uitspraken gedaan worden over de wijze
waarop de Verlichting het individu regimenteerde, terwijl men (in
meer gebruikelijker) representaties van de Verlichting dat soort
uitspraken niet aantreft, maar wel reeksen van uitspraken over hoe
de Verlichting de mens bevrijdde uit de onmondigheid waar hi j voor-
dien in berustte, dan mogen we ervan overtuigd zijn dat we op deze
manier, althans gedeeltelijk, de reeksen van uitspraken zullen kunnen
identificeren, die medebepalend zijn voor het specifieke beeld dat in
ieder van deze beide representaties wordt voorgesteld. En zonder
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dergelijke contrasten gaat het niet. Kortom, representaties warden eerst
herkenbaar (voorzover zij iiberhaupt hun contouren krijgen) in het
contrast met concurrerende representaties.

Uit dit gegeven zijn de volgende vier inzichten of to leiden. In de eer-
ste plaats zullen we in de representatie van de werkelijkheid aan de
`negativiteit' een belangrijker rol moeten toekennen, dan aan de `posi-
tiviteit'. Immers, het beeld dat in de representatie tot uitdrukking
wordt gebracht, verkrijgt zijn contouren eerst in de (impliciete) ont-
kenning en niet in de bevestiging van of door andere representaties.
Hier ligt het wezenlijk `dialectisch' karakter van de representatie en
waar de logica van de representatie overeenstemt met de, door de jeug-
dige Hegel zo gewaardeerde, Negativitat. Inderdaad, zoals de dialectiek
haar gang door de geschiedenis eerst volbrengen kan dankzij ontken-
ning en negativiteit, zo komt ook het door de representatie geboden
inzicht eerst dankzij ontkenning tot stand. In de tweede plaats, wij
begrijpen nu ook beter de waarde van het door de deconstructivisten
beklemtoonde begrip van de `intertekstualiteit'. De in de representatie
geboden betekenis is `intertekstueel', in die zin dat zij haar bestaans-
voorwaarden niet uitsluitend in de tekst zelf heeft, maar evenzeer in
die van andere en de tekst zelfs juist bestrijdende alternatieve teksten.
In die zin mag men zeggen, dat de tekst is wat hij niet is en dat de
generatie van de in de representatie geboden betekenis verloopt via een
proces van `disseminatie' over andere teksten. In de derde plaats zal
duidelijk zijn dat deze concurrerende, alternatieve teksten tezamen,
deel uitmaken van een Wirkungsgeschichte die zijn oorsprong heeft
in een bepaald geschiedkundig probleem. Aldus hangen de hegeliaanse
dialectiek, Derrida's deconstructie en Gadamers notie van de Wirkungs-
geschichte, met elkaar samen.

Maar in het kader van dit betoog is het volgende en vierde inzicht het
meest van belang. Anders dan de in Hegels dialectiek in het vooruit-
zicht gestelde goede afloop van de fase van de absolute geest, zijn op
grond van bovenstaande analyse daarvoor geen garanties to vinden. Dat
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representatie discussie vereist, zoals geimpliceerd door het decon-
structivisme; dat representaties niet ex nihilo geschapen worden maar
steeds in een gadameriaanse Wirkungsgeschichte zijn opgenomen - dat
mag alles waar zijn, maar daaruit volgt geenszins automatisch dat
discussie en traditie de zaak van de meest adequate representatie (hoe
dan ook gedefinieerd) dienen zal. Integendeel, waar de ware zin via de
directe waarneming - en waarbij ik strikt tussen waarneming en erva-
ring wens to onderscheiden - van de werkelijkheid op zijn (on-)waar-
heid beproefd kan worden, daar brengt de eigenaardige logica van
narratieve substantie en van de representatie met zich mee, dat deze
sterker gestuurd zal worden door een interpretatietraditie en door
allerlei externe factoren die deze laatste weer bepalen, dan door de aard
van het gerepresenteerde zelf. Representatieve betekenis zal als gevolg
van deze factoren zich zoeken op to sluiten binnen the prison house of
language' om met Fredric Jameson to spreken.

Het feit dat men deze conclusie niet alleen vrij algemeen aanvaardt,
maar haar ook veelal betreurt, is ongetwijfeld de achtergrond van de
`representatiecrisis', die de inzet vormt van zoveel huidige discus-
sies rond modernisme en postmodernisme. Onze huidige inzichten in de
aard van de representatie, zoals die tot uitdrukking komen in het
gedachtengoed vanaf Hegel tot en met hedendaagse auteurs als Derrida
en Gadamer, tonen dat in de representatie een authentiek en direct
contact met het gerepresenteerde niet mogelijk is, aangezien dit contact
steeds door andere interpretaties en een interpretatiegeschiedenis
bemiddeld wordt. De representatie verdringt het gerepresenteerde. In
de ware uitspraak, die het kennismodel van het modernisme is, articu-
leert de werkelijkheid zich slechts voorzover zij in termen van ware
uitspraken beschreven kan worden - daarachter of daaronder ligt een
quasi-kantiaans an sich', waaraan geen rol of functie toekomt in onze
omgang met de werkelijkheid. Het postmodernisme zet een verdere
stap in deze zelfde richting door de tekst, die zijn model is voor hoe de
werkelijkheid gepresenteerd wordt, als een substituut voor de werke-
li jkheid to presenteren, dat wil zeggen, als een constructie van het
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intellect dat de werkelijkheid zelfs vervangt en daarmee overbodig
maakt.

In dit laatste ligt tevens een verklaring, zowel voor de door zo verschil-
lende theoretici als Gombrich, Danto en vooral door postmodernisten
als Baudrillard, verdedigde prioriteit van de representatie boven het
gerepresenteerde, alswel voor die van de aard van het gerepresenteer-
de in zijn verhouding tot de representatie. Reeds Wilde wees in zijn
befaamde opstel The Decay of Lying op de paradox `dat het niettemin
waar is dat het leven veel meer de kunst imiteert dan dat de kunst het
leven naaapt'.ll De kunst en de door de representatie bewerkstelligde
organisatie van kennis van de werkelijkheid, geven eerst een voor ons
herkenbare vorm aan de werkelijkheid. Hier ligt dan ook het immense
belang van de esthetics - een belang dat ver uitgaat boven het soort
van vragen waar de kunst ons voor stelt. Inderdaad, doorgaans kennen
we het gerepresenteerde alleen via en dankzij de representatie en in
die zin kan men met Baudrillard de representatie omschrijven als een
simulacrum, dat wil zeggen als een 'hyperrealiteit' die `reeler' is dan de
gerepresenteerde werkelijkheid zelf. Deze prioriteit van de represen-
tatie boven het gerepresenteerde12, blijkt al evident daaruit, dat
klaarblijkelijk zulke intrinsiek zwakke en relatief koersloze factoren
als traditie en gewoonte, toch machtiger zijn om de inhoud van de
representatie to bepalen, dan de gerepresenteerde werkelijkheid zelf.
We behoeven ons dus geenszins tot de rol van de media et cetera in de
moderne samenleving en in bijvoorbeeld de weergave van de Golf-
oorlog to beperken, om de `hyperrealiteit' van de representatie be-
vestigd to zien. Onze fundamentele onbekendheid met het gerepresen-
teerde is een eenvoudige waarheid over de aard van alle representaties
en wellicht zelfs de reden waarom wij representaties uberhaupt op prijs
zijn gaan stellen. Zonder representatie geen gerepresenteerde - en
daarmee zou een goed deel van onze greep op de werkelijkheid verlo-
ren gaan. En ook in die gevallen die daar ogenschijnlijk mee in strijd
zijn, zoals de gerepresenteerde werkelijkheid van de geportretteerde of
van een door de schilder to schilderen landschap, bevestigen dit juist
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nog nader. Want we weten dat, wanneer we verschillende portretten of
verschillende landschappen van verschillende grote schilders uit ver-
schillende perioden met elkaar vergelijken, het gerepresenteerde geens-
zins voldoende is om onze voorkeuren to beargumenteren. Eerst een
plaatsbepaling in de traditie of de geschiedenis van de schilderkunst
stelt ons daartoe in staat. Ook bier (evenals in de asymmetrie tussen
de uitspraak `Brando is knorrig' en een afbeelding van een knorrige
Brando) is geenszins sprake van het `look and see' dat zozeer de
paradigmatische en betrouwbare basis voor de toetsing van de ware
uitspraak vormt.
Aldus bewerkt het postmoderne model van de representatie een totaal
verlies aan autonomie van de gerepresenteerde werkelijkheid in haar
verhouding tot de representatie en daarmee de hierboven genoemde
`representatiecrisis'.

De representatie crisis en de historische ervaring

Onze vraag zal dan vanzelfsprekend moeten zijn of de representatie in
staat is om door deze magische cirkel van de representatietraditie heen
to breken. Laat de representatiecrisis zich opheffen? Dat op deze vraag
slechts in positieve zin geantwoord kan worden, bewijst de geschiede-
nis van de kunst, waar ik aan het einde van de vorige paragraaf al op
attendeerde. Zeker zal het ons moeilijk vallen een antwoord to geven
op wat precies de traditie en de geschiedenis van de artistieke
representatie stuurt. Zeker hebben kunsttheoretici als Goodman en
Gombrich gelijk met hun kritiek op the myth of the innocent eye, zeker
is ieder `zien' van de wereld en daarmee iedere representatie daarvan,
door de kunstenaar bemiddeld door de traditie. Maar dat neemt niet
weg dat weinig geschiedenissen zo verrassend gevarieerd zijn als juist
de geschiedenis van de kunst, en dat er daarom ook geen terrein is
waarin de traditie gewoonlijk met meer scepsis bezien wordt en waar
de behoefte om daar aan to ontsnappen sterker is. Juist omdat de macht
van de traditie op geen terrein zo groot is als dat van de representatie,
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is er ook geen terrein waar de uitdaging groter is om zich aan haar
macht to ontworstelen.

Maar wanneer we ons de vraag stellen naar onze mogelijkheden daartoe
- en meer in het bijzonder naar wat het kompas is in de traditie en de
geschiedenis van de representatie - dan is wederom de geschiedschrij-
ving ons beste uitgangspunt. Immers, waar de kunst inzake de in de
Oudheid reeds geformuleerde drie doelstellingen van de representatie -
die van het docere, placere et movere - het accent legde op de laatste
twee, daar kiest de geschiedbeoefening zonder aarzeling voor de infor-
matieoverdracht, die met het docere wordt aangeduid, als de voor-
naamste van de drie. Wanneer wij de mogelijkheid van een door het
gerepresenteerde zelf gemotiveerde breuk met de traditie onderzoeken
willen (en dat is waar het ons nu om gaan zal), wanneer wij ons af-
vragen hoe de magische cirkel van een representatietraditie doorbroken
kan worden, wanneer wij ons afvragen op welke manier de bovenbe-
doelde `representatiecrisis' overwonnen kan worden, dan is deze vraag-
stelling aan de hand van de geschiedbeoefening het beste to operatio-
naliseren.

In dit verband zou ik dan de aandacht willen vestigen op de zoge-
naamde `historische sensatie' of `historische ervaring'. Verschillende
historici en dichters hebben sinds Herder en Goethe beschreven hoe zij
in een moment van intellectuele genade, een direct contact met het
verleden hadden ondergaan.13 De belangrijkste karakteristieken van de
historische ervaring werden door Huizinga opgesomd. In de eerste
plaats, de historische ervaring wordt bewerkt door bepaalde objecten
uit het verleden, die doorgaans van een betrekkelijk triviale aard zijn.
Een schilderij van Rafael of Titiaan is voor ons zozeer een exponent
van een kunsthistorische traditie, dat we de historische werkelijkheid
achter de traditie niet meer voelen kunnen. Rafael en Titiaan zijn,
wellicht helaas, `gemusealiseerd' en ervaren wij daardoor eerder als
fases in de ontwikkeling van de kunst, dan nog als een uitdrukking van
hun tijd, hoewel ik niet zal beweren dat die twee zaken elkaar onder
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alle omstandigheden radicaal uit zouden sluiten. In de tweede plaats, de
historische ervaring is een genade van het moment, `een dronkenschap
van het ogenblik' zoals Huizinga het uitdrukt; het is iets dat de histori-
cus ondergaat, eerder dan dat hij die zou kunnen oproepen of reprodu-
ceren. En, in de derde plaats, in de historische ervaring heeft de
historicus de overtuiging van een volkomen authentiek, direct en
onmiddellijk contact met het verleden, een contact dat niet langer
bemiddeld en geconditioneerd wordt door een interpretatiegeschie-
denis. Het is veelbetekenend dat Huizinga de historische ervaring
eerder met de tastzintuigen, dan met het zien of het horen in verband
brengt: het oog en het oor zijn onze meest `welopgevoede' zintuigen, in
de zin dat wat wij zien en horen altijd onderdeel is van een geschie-
denis van het zien en het horen, terwijl het tastorgaan ons de werke-
lijkheid in een ongecodeerde vorm aanbiedt: wanneer onze vingers de
vorm van een object voelen dan imiteren zij de vorm van het object
zelf. Het tastorgaan is het zintuig dat ons het meest onmiddellijke en
directe contact met de werkelijkheid biedt. Tevens speelt hierbij een
rol dat de tastervaring, anders dan het zien en het horen, niet door een
medium bemiddeld wordt, hetgeen aan de directheid van het contact
met het waargenomen object, het zijne nog bijdraagt.14

Vragen we ons nu of hoe wij ons de verhouding tussen de historische
ervaring en de representatie denken moeten, dan zijn er twee proble-
men die een oplossing behoeven. In de eerste plaats laat het zich
inderdaad beargumenteren dat de historische ervaring zich daadwerke-
lijk buiten een representatietraditie plaatsen kan? Of is di-t consti-
tuerende element van de historische ervaring een illusie? En, in de
tweede plaats, indien wij deze vraag bevestigend zouden willen beant-
woorden, op welke manier kan de historische ervaring haar weg vin-
den naar de representatie? Wanneer we beginnen met de eerste vraag,
zal onmiddellijk duidelijk zijn dat vrijwel de gehele twintigste-eeuwse
filosofie zich verzet tegen de mogelijkheid dat de door de historische
ervaring gesuggereerde onmiddellijkheid meer dan een illusie is. Wij
geloven niet meer aan de hierboven reeds genoemde myth of the inno-

I
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cent eye, noch aan de mogelijkheid van een niet theoriebeladen waar-
neming, noch in welke andere variant dan ook van de directe ervaring.
In die zin zijn wij alien kantianen geworden: hoe wij ons ons concep-
tuele apparaat ook voorstellen en hoezeer wij in deze ook van Kant
mogen verschillen, we zijn ervan overtuigd dat dit conceptuele appa-
raat de aard van de ervaring onvermijdelijk medebepaalt.

Nu is het niet mijn wens om, op deze zo hecht in onze huidige filoso-
fische inzichten verankerde verwerping van een directe ervaring van de
werkelijkheid, terug to komen en opnieuw een naief empirisme to ver-
dedigen. Inderdaad, alle ervaring is onherroepelijk contextueeel en dat
geldt niet minder voor de directe ervaring van het verleden die gebo-
den wordt met de historische ervaring. Immers, wanneer Huizinga zijn
historische ervaring had van de late noordelijke Middeleeuwen tijdens
de tentoonstelling van de Vlaamse primitieven in Brugge in de zomer
van 1902, wanneer Burckhardt op een avond tekenend op de brug over
de Arno in Pisa zijn historische ervaring van de Renaissance had, dan
kan men geen moment betwijfelen dat zij deze heel bijzondere erva-
ring alleen konden hebben, dankzij hun lange historische scholing en
het vele dat hen van de Middeleeuwen en de Renaissance reeds bekend
was. Maar wij moeten ons realiseren dat dit geenszins betekent dat wij
ook hier het hedendaagse dogma van de contextgebondenheid van de
inhoud van de ervaring zouden moeten accepteren. Mijn stelling zal
bijgevolg zijn dat wel het optreden van de historische ervaring door
traditie en context bepaald is, maar dat dat nog niet hoeft to gelden
voor de concrete inhoud van de ervaring.

Laat ik mijn these verduidelijken met behulp van de volgende verge-
lijking. Stel, men zit in een vliegtuig en kijkt vanuit het raam naar de
grond beneden. Vaak zullen wolken ons gedeeltelijk het zicht op de
grond belemmeren, danwel vertekenen, zodat wij wolken zien in plaats
van de aarde; maar zodra er een plotselinge opening in de wolken is,
zullen we de grond onbelemmerd waar kunnen nemen zoals die is. En
zo is het ook met de historische ervaring. Doorgaans wordt de blik die
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wij op het verleden hebben in belangrijke mate bepaald door de con-
textuele wolken van interpretatiegeschiedenis en vanuit ons eigen
historisch geconditioneerd-zijn, maar dat sluit niet uit dat wij op een
bepaald moment, vrij van contextuele wolken, het verleden kunnen
zien en ervaren zoals het was. Evenwel, waar en wanneer dit daad-
werkelijk het geval zal zijn, wordt steeds bepaald door de momentane
afwezigheid van de wolken, en in die zin is en blijft de directe
ervaring van het verleden wel degelijk geconditoneerd door context en
voorkennis. Wat deze metafoor tevens duidelijk maakt is, in de eerste
plaats, dat die geconditioneerdheid, door context et cetera van de
historische ervaring, geenszins betekent dat deze ook inhoudelijk door
de context wordt medebepaalt. Immers, de tijdelijke opening in de
contextuele wolken is er inderdaad een voorwaarde voor dat men iiber-
haupt iets van de grond ziet, maar niet voor wat men dan daar zien zal.
Deze redenatie van het `dat' naar het `wat', is de non sequitur in vele
contemporaine redenaties met betrekking tot het belang van de context:
de contextbepaaldheid van de ervaring hoeft niet onder alle omstandig-
heden to betekenen dat de context daarmee ook een ingredient is in de
ervaring. In de tweede plaats suggereert deze metafoor dat wat de
ervaring aldus aan oorspronkelijk en nieuw inzicht to bieden heeft, niet
het karakter zal hebben van een diepere doordenking van, of extrapo-
latie vanuit reeds bestaande kennis (of context), maar van de plotse-
linge bewustwording van een `opening', van een door traditie en
context zelf geschapen `ruimte' (en die daarom inderdaad de aanwezig-
heid van traditie en context juist veronderstelt) en waardoor eerst iets
van de werkelijkheid zichtbaar kan worden, dat traditie en context
altijd vertekenden of verhulden. En ook hier herhaalt zich daarmee het
mechanisme van de `negativiteit' dat we hiervoor reeds constateerden -
zij het op een ander en fundamenteler niveau.

Voorts laat zich uit de metafoor een nadere bepaling afleiden van de
voorwaarden, waaronder de historische ervaring zich kan voordoen.
Zolang datgene wat het verleden als bron van potentiele ervaring aan-
biedt, niet harmonieert met de zojuist bedoelde `opening' of `ruimte' in
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traditie en context, zal er geen sprake kunnen zijn van een directe
ervaring van het verleden. Zoals de wolken ons uitzicht op de aarde
kunnen belemmeren, zo zullen onder die omstandigheden traditie en
context de directe ervaring verhinderen. Dat betekent in de eerste
plaats, dat de positieve waardering van context en traditie zoals we die
aantreffen bij Gadamer en het deconstructivisme - hetzij bedoeld
(Gadamer) hetzij onbedoeld (Derrida) - haaks staat op het verlangen
om middels de ervaring aan de huidige representatiecrisis to ont-
komen. Deze tendentie wordt vanzelfsprekend ruimschoots bevestigd
door het it n'y a pas dehors texte, hoezeer zowel Derrida als zijn
volgelingen de laatste jaren gepoogd hebben om deze derridiaanse
Fehlleistung weer aan het oog van het publiek to onttrekken en van
zijn contra-intuitieve angel to ontdoen. Wat Gadamer betreft, ook hij
was zichzelf er terdege van bewust dat zijn hermeneutiek de histo-
rische werkelijkheid en het direct contact ermee uitsloot:

wir wissen, was fur die Bewaltigung jeder Erfahrung ihre sprachliche
Erfassung leistet. Es ist, alsob ihre drohende and erschlagende
Unmittelbarkeit in die Ferne geriickt, in Proportionen gebracht,
mitteilbar and damit gebannt wiirde.15

De taal als belichaming van context en traditie, als het `huffs van het
Zijn dat verstaan kan worden', vernielt de oorspronkelijke structuur
van de directe ervaring, en stelt zich op tussen ons en de wereld zoals
de kantiaanse categorieen dat tweehonderd jaar geleden voor het eerst
gedaan hebben.

In de tweede plaats, deze momentane ontworsteling aan traditie, con-
text, taal et cetera, is alleen denkbaar indien bovenbedoelde harmonie
tussen de historicus en het ervaren deel van het verleden, zich daad-
werkelijk realiseert. Dit last zich verhelderen met behulp van Dewey's
in zijn Art as Experience ontwikkelde theorie van de esthetische
ervaring.16 Dewey onderscheidt hier tussen twee extremen in onze
werkelijkheidservaring. In de eerste plaats kunnen we geheel passief de
werkelijkheid ondergaan, zoals een steen van een heuvel of kan rollen
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`zonder zich bewust to zijn' van wat hem overkomt. Het andere uiterste
doet zich voor, wanneer wij op de werkelijkheid zouden reageren met
een `mechanical efficiency'; dat wil zeggen, wanneer de impulsen die
de werkelijkheid ons biedt, bij ons slechts `gelezen' zouden worden
als de symbolen of tekens voor het bestaan van bepaalde standen van
zaken in de werkelijkheid. In dat geval verdwijnt de werkelijkheid, om
zo to zeggen, achter het `scherm' van symbool of teken. In het eerste
geval wordt het subject van de ervaring tot een irrelevantie geredu-
ceerd, in het andere uiterste wordt het object, de werkelijkheid een
irrelevantie, slechts een `occasio' of aanleiding tot subjectieve
processen. Dewey wijst er nu op dat voor de esthetische ervaring de
juiste balans tussen deze beide uitersten gevonden zal moeten worden.
Zoals de communicatie tussen sociaal gelijke partners veel rijker en
betekenisvoller is dan die tussen heer en dienaar, zo is ook de com-
plexiteit van een directe ervaring van de werkelijkheid eerst mogelijk
wanneer noch de werkelijkheid, noch het subject de absolute heer en
meester is in hun onderlinge relatie.

Het gegeven van die zojuist bedoelde complexiteit van de onmiddellij-
ke ervaring, verschaft ons nog een extra inzicht in de aard ervan.
Inderdaad, wanneer hetzij het subject, hetzij het object de duidelijk
sterkere partner in de ervaring is, zal dit in beide gevallen leiden tot
een verlies aan authenticiteit van de ervaring. En nu kunnen we begrij-
pen wat de achtergrond is van dat tegenwoordig zo unanieme en uni-
versele verzet tegen de mogelijkheid van de directe ervaring. Inder-
daad, wanneer de ervaring uitsluitend in verband gebracht wordt met
de meest eenvoudige componenten van de ervaring, zintuigelijke in-
drukken, 'sense-data', zoals de westerse kentheorie sinds Descartes'
resoluto-compositorische methode bij voorkeur doet, dan behoeft het
niet to verbazen dat de ervaring geheel bezwijkt onder de last van de
tot theorie of vooroordeel gestolde traditie en context. Inderdaad, de
`ondeelbare punten', of atomen van elementaire Protokollsatze, indivi-
duele waarnemingen en 'sense-data' verliezen onmiddellijk hun inner-
lijke structuur (zo zij die uberhaupt al hebben"), wanneer zij in de
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door ons reeds geaccepteerde categorieen, theorieen, verhalen of taal
gevat moeten worden. Maar heeft de inhoud van de esthetische of his-
torische ervaring daarentegen eerder het karakter van een `opper-
vlakte' of een `volume', dan van het `punt' van de Protokollsatz, en
heeft de inhoud van de ervaring een complexe eigen innerlijke struc-
tuur, eerst dan zal de ervaring aan de macht van taal, traditie et cetera
succesvol weerstand weten to bieden.

Met andere woorden, het directe contact met het verleden dat de histo-
rische ervaring biedt, is slechts mogelijk bi j de gratie van de complexi-
teit van de ervaring. En de paradox is derhalve, dat een directe erva-
ring van de werkelijkheid uitsluitend mogelijk is in het geval van een
complex contact met de wereld, terwijl juist de ervaring als simplex,
zich moeiteloos zal voegen binnen traditie en context. Hier ligt een
gegeven dat ons veel kan verklaren over de fenomenologie van de his-
torische ervaring. In de eerste plaats verlangt de directe ervaring, in
termen van de metafoor van de vliegtuigreiziger, een `harmonie pre-
etablie' tussen wat het verleden aanbiedt en de door decontextualisatie
tot stand gebrachte `opening' of `ruimte' in de geest van de historicus.
Daaruit vloeit weer het gerechtvaardigde besef bi j het subject voort
van een volkomen authentiek en ontwijfelbaar contact met het verleden
zelf - alsook het strikt episodisch en niet oproepbaar karakter van de
historische ervaring: een moment later kan een `contextuele wolk' de
historische ervaring weer teniet doen.

In de notie van de ervaring hebben wij bijgevolg het antwoord op de
vraag, hoe wij ons aan die impasses van de representatiecrisis kunnen
ontworstelen waarin het modernisme en het postmodernisme zich ver-
strikten.

Nogmaals: uitspraak en representatie

Laten we het bovenstaande nu bezien tegen de achtergrond van het-
geen in de aanvang van dit opstel over representatie, uitspraak en
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narratieve substantie gezegd werd. We kunnen de ware uitspraak als
`onvolledig' of `onverzadigd' beschouwen omdat hij steeds de `vol-
tooiing' behoeft, hetzij in de richting van de algemene wetmatigheid,
hetzij in de richting van de representatie van de werkelijkheid, door
middel van een narratieve substantie.1fl Men mag bi jgevolg vermoeden
dat veel van de problemen inzake de singuliere uitspraak, zoals
kwesties rond waarheid, betekenis en verwijzing, die door twintigste-
eeuwse taalfilosofen ad nauseam doorgeexcerceerd werden, in een
ander - en vooral ook helderder - daglicht geplaatst zullen kunnen
worden, wanneer men voortaan consequent de uitspraak slechts zou
analyseren in de context van hetzij de algemene wetmatigheid of hetzij
de representatie. Immers, het feit dat de uitspraak zijn vervolmaking
eerst in wetmatigheid danwel de representatie heeft, zal zich onge-
twijfeld meedelen aan de (logica van de) uitspraak zelf.

Zonder in wetenschapsfilosofische details to willen treden, mag inder-
daad de uitspraak in de eerste plaats gelden, als basis voor de algemene
wetmatigheid, en waarbij de algemene wetmatigheid uit de uitspraak
verschijnt door de eliminatie van het subject daarvan. De algemene
wetmatigheid legt een relatie tussen eigenschappen en niet tussen
objecten en eigenschappen vast. In de representatie, daarentegen, is de
uitspraak zelf een eigenschap (van een narratieve substantie).

Van belang is daarbij nu het volgende. Zoals ik elders uiteenzette,
bestaat de narratieve substantie enerzijds uit uitspraken die afzonder-
lijk, door middel van hun subjecttermen, naar objecten in de werke-
lijkheid verwijzen, maar is het anderzijds zo dat narratieve substanties
- en daarmee de representatie - steeds aan de basis liggen van de cate-
gorieen van objecten die wij in de werkelijkheid wensen to onder-
scheiden.19 Bijvoorbeeld, wanneer een bepaalde narratieve substantie
over de Verlichting op een bepaald moment door iedereen als bevre-
digend aanvaard zou zijn, dan transformeert zich dat begrip `Verlich-
ting', van een begrip dat aanvankelijk slechts onze kennis over die
periode in kwestie organiseerde, in de naam van een bepaald object.
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Uitspraken als `de Verlichting is q', zijn dan niet langer analytisch
ware uitspraken (zie boven), maar uitspraken met dezelfde logische
structuur als `dit huis is wit'. Aldus kan representatie zich trans-
formeren in descriptie (van categorieen) van objecten - en hier ligt dan
ook de sleutel voor een adequaat inzicht in de aard van de relatie tussen
representatie en descriptie of uitspraak.

Herinneren we ons vervolgens dat slechts conventie en traditie (en niet
bepaalde epistemologische criteria) de band tussen representatie en
gerepresenteerde (dat wil zeggen de werkelijkheid) fixeren kan, dan
betekent dit dat de (categorieen van) objecten, waaruit wij ons de
werkelijkheid opgebouwd denken, het produkt zijn van conventie en
traditie (zoals Foucault in zijn Les mots et les chosen ook met treffende
voorbeelden illustreerde) en niet door een of ander quasi- goddelijke en
alles en allen voor altijd bindende beslissing. En dit rechtvaardigt
het volgende inzicht: er is in de eerste plaats de werkelijkheid van
de natuurwetenschappen (corresponderend met de algemene wetmatig-
heid) en in de tweede plaats de werkelijkheid van de representatie
(corresponderend met de wereld van objecten die wij kennen uit onze
dagelijkse omgang met de werkelijkheid en die het produkt zijn van
een door traditie en gewoonte bepaalde codificatie van representaties
van de wereld), en men kan niet zeggen dat de ene fundamenteler is
dan de andere. Zeker is het niet gerechtvaardigd om ons de natuur-
wetenschappelijke werkelijkheid to denken als gefundeerd in de alle-
daagse werkelijkheid (zoals wij vaak geneigd zijn om to doen). Want,
in de eerste plaats, de soliditeit en objectiviteit van de alledaagse
werkelijkheid is, conform bovenstaande redenatie, een produkt. van
conventie en traditie en mist daarom de degelijke fundering in onder-
zoek en analyse van de natuurwetenschappelijke werkelijkheid. In de
tweede plaats, vanaf de aan wetmatigheid en representatie gemeen-
schappelijke oorsprong in de ware uitspraak, slaan wetmatigheid en
(narratieve) representatie tegenovergestelde wegen in. De wetmatig-
heid maakt een vroegere codificatie van de representatie van de
werkelijkheid weer ongedaan door de dingen opnieuw in hun eigen-
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schappen op to lossen; de representatie bouwt juist voort op een
vroegere codificatie van dingen om nieuwe representatieve patronen op
de werkelijkheid to projecteren en om daarmee - wellicht uiteindelijk
- weer nieuwe categorieen van dingen to kunnen onderscheiden. Maar
in beide gevallen is derhalve de representatie de basis van alles: de
representatie gaat vooraf aan zowel de wereld van de wetenschap als
die van de historicus en de kunstenaar, die in hun eigen arbeid de
representatie weer verder ontwikkelen. De natuurwetenschappelijke
werkelijkheid komt ons als `onwerkelijk' voor, maar bestaat uit
phenomena bene fundata; de alledaagse werkelijkheid is daarentegen -
hoewel zij ons zoveel `werkelijker' voorkomt dan die van de exacte
wetenschappen - slecht gefundeerd, in de zin dat zij een produkt is van
slechts door conventie en traditie afgedwongen terugkerende patronen
in onze werkelijkheidsrepresentatie. Hier ligt het bedriegelijke van die
ogenschijnlijke `echtheid' van de alledaagse werkelijkheid.

Veel van dit alles herhaalt zich nu op het niveau van de ervaring. Een
korte intellectueel historische kanttekening verdient daartoe evenwel
allereerst onze aandacht. Sinds Dilthey, Lukasiewicz, Mates is er door
verschillende auteurs op gewezen dat men veel van de westerse filoso-
fie Binds Descartes kan zien als een reprise van de Stoa; meer in
het bijzonder, waar de Stoa een aan werkelijkheid en kennis van de
werkelijkheid gemeenschappelijke achtergrond meende to kunnen ont-
waren in de zogenaamde logoi spermatikoi - die zowel het gedrag van
de dingen in de werkelijkheid als ons verstand beheersen - daar kan
men verdedigen dat de post-cartesiaanse kentheorie en metafysica een
lange reeks van pogingen geweest zijn, om op een zo bevredigend
mogelijke manier de aard van die logoi spermatikoi to bepalen. En
steeds was de inzet de definiering van een filosofisch (kentheoretisch
of metafysisch) instrument, dat ons in staat zou stellen van de werke-
li jkheid naar kennis daarvan (en vice versa) to redeneren. De corres-
pondentietheorie van de waarheid is van die omni-presente stoische
intuities een voor de hand liggende illustratie. Of, anders gezegd, men
zocht naar - of veronderstelde steeds bepaalde tertia comparationis -
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een aan werkelijkheid en kennis gemeenschappelijke achtergrond, in
termen waarvan beide aan elkaar gerelateerd zouden kunnen worden.

Tegen de achtergrond van het voorgaande, behoeft het ons nu niet
]anger to verbazen in welke beide richtingen men daarbij zoeken zou.
In de eerste plaats kan men de wortel van deze tertia situeren in de
objecten waaruit onze wereld is opgebouwd: zij bieden het grond-
patroon dat zich herhalen zal op het niveau van de kennis van de
wereld. Hier ligt de oorsprong van empiristische systemen, zoals die
tot op de huidige dag geconstrueerd worden. Dankzij ons hierboven
gewonnen inzicht, dat de wereld van de dingen een door traditie en
context bepaalde structurering van de representatie is (en daarom niet
de onwankelbare basis kan zijn die empiristen erin vermoedden), kun-
nen we instemmen met het soort van kritiek op het empirisme dat door
Hegel zo treffend verwoord werd in zijn Phdnomenologie des Geistes.
Maar de tertia kunnen ook kentheoretisch, logisch of taalfilosofisch
beargumenteerd worden. In dat geval hebben de tertia hun uiteinde-
lijke wortel in het subject en het menselijk kennen. Benaderingen
als deze zijn vanzelfsprekend alle (idealistische) nakomelingen van
Kants copernicaanse wending.

We begrijpen nu waarom de ervaring binnen de matrix van deze stoi-
sche filosofische systemen, slechts een afgeleide rol kon spelen. In
het geval van het empirisme is de werkelijkheid in de wereld van de
dingen, de vorm waaraan de ervaring zich aanpast - zoals in Dewey's
redenatie de steen willoos en passief ondergaat wat hem overkomt.
Anderzijds, in het geval van de post-kantiaanse systemen, heeft het
conceptuele apparaat van het kennend subject logische prioriteit over
de ervaring - zoals in Dewey's uiteenzetting de werkelijkheid verdwij-
nen kan achter een scherm van symbolen en tekens. In het eerste geval
heeft de ervaring zich slechts to voegen naar de - door het empirisme
kritiekloos aanvaarde - metafysica van het gezonde verstand; in het
tweede geval is de ervaring onderworpen aan de wetgeving door de
kantiaanse categorieen van het verstand, van de taal, van theorie, van

110



Postmodemisme en ervaring

narratieve structuur et cetera. En binnen beide opties die de westerse
filosofie de afgelopen eeuwen beheerst heeft, kan de ervaring geen rol
van betekenis meer spelen: metafysica en transcendentalistische cate-
gorieen omschrijven nauwkeurig haar (beperkte) speelruimte.

Het is hier dat de historische ervaring, waarin de door Dewey gesug-
gereerde balans tussen subject en ervaren werkelijkheid zich constitu-
eert, een wezenlijk andere plaats inneemt in de interactie tussen sub-
ject en object. Geen van beide domineert hier de ander en het is juist
dan dat de ervaring de prominentie krijgen kan die haar gewoonlijk
ontzegd wordt. En deze prominentie heeft daarom ook niet zozeer haar
oorsprong in een dominantie van de ervaring over hetzij het subject,
hetzij het object (hoe men die dominantie zich ook zou willen voorstel-
len), maar in de juiste balans tussen beide (zoals ook de esthetische
ervaring van het kunstwerk eerst bij de gratie van deze balans mogelijk
is). Met andere woorden, de prominentie van de (historische of estheti-
sche) ervaring over subject en object betekent geenszins dat de erva-
ring nu het vroeger door subject en object uitgeoefende imperialisme
zou willen overnemen; integendeel, eerst binnen de historische en
esthetische ervaring komen zowel subject als object maximaal tot hun
recht. De belangrijkste factor is hier de afwezigheid van de tertia, die
het domein van de ervaring reduceerden tot slechts het strijdtoneel
van het eeuwige conflict tussen subject en object. Meer nog, waar de
wereld van de dingen het produkt van conventie en context is en de
wereld van de wetenschap, die het transcendentalisme beoogde to legi-
timeren, het produkt van ons streven naar wetenschappelijke en zekere
kennis, daar gaat de ervaring als bier bedoeld aan beide vooraf. Kort-
om, in den beginne was noch het woord, noch de wereld - in den be-
ginne was de ervaring.

Conclusies

Deze laatste uitspraak wil ik toelichten aan de hand van enkele conclu-
sies die we aan bovenstaande uiteenzetting over de representatie mogen
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verbinden. We kunnen de wereld beschrijven met behulp van ware uit-
spraken. Het empirisme zag hier het zekere fundament van het indruk-
wekkende gebouw van geheel onze kennis. Terecht wees Hegel erop,
dat het empirisme hiermee uit het oog verloor dat de uitspraak in feite
een gecompliceerde abstractie is. Hij is dat omdat de in de uitspraak
gedane verwijzing naar de objecten van de werkelijkheid, steeds een
gecompliceerd - en door traditie en gewoonte bepaald - codificatie
proces van de representatie veronderstelt. De wetenschap kon, door een
voor haar gelukkige coincidentie, heel deze problematiek vermijden
omdat zij slechts met eigenschappen en niet met dingen to maken heeft.
Haar werkelijkheid correspondeert daarom, in overeenstemming met
Quine's beroemde opstel, met datgene wat als variabele van quantifica-
tie in proposities op kan treden. De werkelijkheid van de natuurkun-
dige is een werkelijkheid van eigenschappen, niet van objecten. De
ontologie wordt hier bepaald door het natuurwetenschappelijke begrip-
penapparaat. Maar dat is niet de alledaagse werkelijkheid waarin wi j
leven. De werkelijkheid waarin wij leven bestaat uit mensen, dieren,
huizen et cetera, en daarnaast nog uit het mysterieuzere soort van
objecten als `de Verlichting' of `de Koude Oorlog', waar historici over
spreken wanneer zij het verleden representeren - en ik versta dat
woord hier in de technische zin waarin het in dit opstel gebruikt werd.
Met Hegel moeten wij het toevallige en kunstmatige karakter van deze
wereld van dingen erkennen; meer in het bijzonder, de dingen die de
werkelijkheid bevat, zijn het resultaat van tot conventie gedege-
nereerde representatievoorstellen, die slechts in het geval van zaken als
`de Verlichting' of `de Koude oorlog' nog hun voorstelkarakter
duidelijk tonen.20 Representatie gaat daarom aan beschrijving (van
dingen) vooraf - en niet omgekeerd, zoals wij ten onrechte menen.

Maar hier ligt ook de wezenlijke zwakte van de representatie en waar
de representatie uitnodigt tot Derrida's II ny a pas dehors texte, of
tot Gadamers notie van de Wirkungsgeschichte. Inderdaad, doordat de
representatie geen ander kompas lijkt to kennen dan gewoonte, context
en geschiedenis - alle factoren die, om zo to zeggen, aan de subject-

112



Postmodemisme en ervaring

zijde van het proces van kennisverwerving liggen -- li jkt er geen wer-
kelijkheid buiten het subject to zijn dat een wezenlijke, of althans
filosofisch solide to verantwoorden bijdrage leveren kan aan de dialec-
tiek van ons denken over de werkelijkheid. Dat denken is als een
`naadloos kleed' dat zijn schering en inslag uitsluitend in zijn eigen
geschiedenis lijkt to kunnen hebben. Wederom, nergens werd dit in-
zicht met een grotere consistentie en op genialer wijze gedetailleerd,
dan in Hegels logica en in zijn Phdnomenologie.

Maar in onze post- postmodernistische tijd zijn wij ons de bezwaren
van deze positie gaan realiseren; niet zozeer omdat de gedachte van de
onmogelijkheid van een direct en authentiek contact met de werkelijk-
heid ons onaangenaam moet zijn (hoewel dat ook vaak het geval zal
zijn), maar vooral omdat we in het fenomeen, van zowel de esthetische
als de historische ervaring, de correctie kunnen ontwaren op de
zwaktes van de representatie en op haar onvermogen zich to verzetten
tegen de machten van traditie en context. In de ervaring ligt daarom
het antwoord op de representatiecrisis die de inzet is van deze bundel.

Tenslotte, we moeten ons terdege realiseren dat deze representatiecrisis
zich zowel in het modernisme als in het postmodernisme manifesteert.
Het modernisme met zijn strikte scheiding tussen taal en werkelijk-
heid, bracht de werkelijkheid terug tot een kantiaans an sich dat wij
alleen kennen voor zover de taal ons dat toelaat evenzoals wij in Kants
systeem de werkelijkheid slechts kennen, voorzover de Anschauungs-
formen van ruimte en tijd en de categorieen van het verstand dat ons
toestaan. Meer nog, de werkelijkheid kan zich binnen de modernis-
tische, kantiaanse gedachtengang alleen aan ons manifesteren voor-
zover zij zich aanpast aan de structuren van ons denken, aan de taal,
aan onze algemeen aanvaarde wetenschappelijke theorieen of aan onze
denkgewoontes in de meest brede zin van het woord. Vandaar dat in
het modernisme van de twintigste-eeuwse filosofie, of dat nu de
fenomenologie, het existentialisme, de analytische taalfilosofie of de
wetenschapsfilosofie betreft, de these van de theoriebeladenheid van de

I
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waarneming algemeen aanvaard werd. Wat al de filosofische systemen
die in deze eeuw ontwikkeld werden, ook scheiden mag, over een ding
waren zij het alle eens: een directe ervaring van de werkelijkheid is
onmogelijk en onbestaanbaar. Vanuit dit perspectief is het postmoder-
nisme zelfs een verdergaande radicalisering van het modernisme, waar-
bij het modernisme de ervaring nog toeliet in de vorm van de empiri-
sche waarneming van de werkelijkheid, zoals die zich in haar paradig-
matische vorm in de exacte wetenschappen presenteert. Want het post-
modernisme is sterk geneigd tot lingualisme en textualisme, dat wil
zeggen tot de opvatting dat er geen werkelijkheid is buiten de tekst.
Men behoeft daarbij slechts to denken aan Derrida's befaamde en
beruchte Il n'y a pas dehors texte. En reeds Rorty wees erop dat post-
moderne vormen van tekstualisme een sterke neiging hadden en hebben
zich to evolueren tot een twintigste-eeuwse variant van het negentien-
de-eeuwse idealisme.21 Kortom, beide, zowel het modernisme als het
postmodernisme in een zelfs nog sterkere mate, marginaliseren de erva-
ring, en daarin ligt de verklaring waarom de notie van de ervaring zich
nu aan ons presenteert als de meest voor de hand liggende categorie om
aan de impasses van de representatie -crisis to ontkomen.

Kortom, tegenover de ware uitspraak (die het model was van het
modernisme) en tegenover de tekst (die het model was van het post-
modernisme), moeten wij in onze `post-postmodernistische' tijd de
categorie van de ervaring stellen. In de `post-postmoderne' categorie
van de ervaring - zoals verstaan in deze tekst - heft de representatie-
crisis zich op.
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Noten
1. N. Goodman. Languages of Art. Indianapolis 1976. p. 181.

2. Goodman. op. cit. p. 180.

3. De vraag rijst hierbij of op een andere manier dan met taal, een beschrij-
ving gegeven kan worden. De beantwoording van deze vraag vereist aller-
eerst een uitspraak over aan welke vereisten (semantisch, syntactisch en
anderszins) een denotatief systeem moet voldoen, om als taal to gel-den.
Vanzelfsprekend valt de beantwoording van een zo complexe vraag buiten
het bestek van deze tekst.

4. Zie A.C. Danto. The Transfiguration of the Commonplace. Cambridge
(Ma) 1983. p. 120 ff.

5. Zie mijn History and Tropology: the Rise and Fall of Metaphor. Berkeley
1994; hoofdstuk 4.

6. Hier ligt ook een van de belangrijkste uitdagingen voor een tijdperk als
het onze met zijn overstelpende hoeveelheid informatie. Ons probleem is
niet zozeer hoe kennis en informatie to genereren, maar hoe nog bet
overzicht to behouden over de verworven kennis en informatie. In essen-
tie is dat altijd het probleem van de historicus geweest: het historische
verhaal is een organisatie van de in de afzonderlijke zinnen van dat ver-
haal uitgedrukte historische kennis. De begrippen context en metafoor
kunnen hier het beste uitkomst bieden. Voor wat betreft de metafoor, zie
mijn Narrative Logic, Den Haag 1983 en voor wat betreft context mag
men denken aan de volgende uitspraak: it is not content, but context that
will matter most a decade or so from now. (...) In a world of hyperabun-
dant content, point of view [zoals door de metafoor gedefinieerd (FA.)]
will become the scarcest of resources'. Zie P. Saffo, Its the context, stupid,
Wired, march 1994. p. 74, 75.

7. F. Schier. Deeper into pictures. Cambridge 1986.

8. Zie voor een nadere toelichting F.R. Ankersmit. Utspraken, teksten en
of beeldingen, Feit en Finctie 1 (1993). p. 15-39.

9. Zie hiervoor mijn Narrative Logic. Den Haag 1983; vooral hoofdstuk 5
en 8 en voor een korte samenvatting van een en ander mijn `Reply to
Professor Zagorin', History and Theory 29 (1990).

10. Hetgeen ons voor het dilemma plaatst om de afzonderlijke penseelstreek
ofwel als zelf nog een representatie op to vatten, die samengesteld is uit
onderdelen waarop het begrip waarheid we] van toepassing is (zoals in
het geval van de uitspraak in het historisch verhaal), ofwel de afzonder-
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lijke penseelstreek zelf reeds als zo een onderdeel op to vatten. Maar in
beide gevallen rijst de vraag, waarin de waarheid en de waarheidscriteria
gelegen zijn van bedoelde `onderdelen'. Goodmans exemplicatiebegrip zou
hier uitkomst kunnen bieden: indien het onderdeel in kwestie inderdaad
het daarmee corresponderende deel van het gerepresenteerde object
`exemplificeert', dan kan dit geredelijk als een `ware weergave' van de
werkelijkheid omschreven worden. Uiteraard zou dit de toepasbaarheid
van Goodmans representatie-theorie (waarin het begrip van de exempli-
ficatie een centrale rol speelt) beperken tot slechts bovenbedoelde onder-
delen van het kunstwerk in plaats van die geldig to achten voor het gehele
kunstwerk (conform Goodmans eigen opvattingen).

11. Ik citeer hier uit de Nederlandse vertaling door Ron Kuil. Zie O. Wilde.
Het ware masker. Groningen 1994. p. 91. En daarvoor kwam Wilde reeds
tot de volgende krachtige uitspraak: `een geregelde studie van Balzac
reduceert onze levende vrienden tot schaduwen, en onze kennissen tot de
schaduwen van schimmen' (p. 81).

12. Vanzelfsprekend moet de hier bedoelde prioriteit van de representatie
boven het gerepresenteerde niet verward worden met de prioriteit waar-
van sprake was in de aanvang van dit opstel.

13. Voor een `fenomenologie' van de historische ervaring, zie het laatste
hoofdstuk uit mijn History and Tropology Berkeley 1994; mijn De histo-
rische ervaring. Groningen 1993; mijn Can we experience the past' dat
verschijnen zal in Storia della Storiografza; mijn `Historicm. An Attempt at
Synthesis' dat verschijnen zal in de tweede aflevering in 1995 van History
and Theory; mijn `Van taal naar ervaring' in S. Alexandrescu (ed.), Ri-
chard Rorty. Kampen 1995; mijn `Language and Historical Experience' in
J. Riisen (ed.), Historische Sinngebung. Frankfurt am Main 1995 en mijn
The postmodernist privatization of the past' in H. Nagl-Docekal (ed.),
Geschichtstheorie nach der grossen Erzahlung. Frankfurt am Main 1995.

14. Voor de betreffende passages in Huizing, zie J. Huizinga. Verzamelde
werken H. Haarlem 1950. p. 564 ff.; J. Huizinga. Verzarnelde werken VII.
Haarlem 1950. p. 71 ff.

15. H.G. Gadamer. Wahrheit and Methode. Tubingen 1960. p. 429.

16. J. Dewey. Art as Experience. Carbondale 1987. p. 278 ff. Voor een nadere
uiteenzetting over de verwantschap tussen de historische ervaring en de
esthetische ervaring zoals verdedigd in de pragmatistische traditie vanaf
Dewey tot en met Beardsley, Benson en Shusterman, zie mijn hierboven
reeds vermelde opstel Can we experience the past?' In de fenomenologie
treffen we een analoge gedachtengang.
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17. Het is illustratief dat men vanaf Wittgenstein en vanaf fenomenalistische
theoretici van de 'sense-data' zoals Ayer (vanzelfspekend niet to verwar-
ren met de continentale fenomenologie), het moment van het contact tus-
sen subject en object, het moment van de ervaring van de werkelijkheid
steeds in verband wenste to brengen met proposities met een minimum
aan innerlijke structuur.

18. Zie mijn History and Tropology. p. 88 ff.

19. Ankersmit. Narrative logic. p. 155 - 169.

20. Zie hiertoe mijn History and Tropology, hoofdstuk 3.

21. R. Rorty. `Nineteenth Century Idealism and Twentieth Century Textua-
lism'. In id. Consequences of Pragmatism. Brighton 1982. Hetgeen Rorty
overigens niet belet om de door hem gesignaleerde overeenkomsten van
idealisme en tekstualisme zelf to aanvaarden, zoniet verder to voeren.
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Postmodernisme en massacommunicatie*
C. C. Rohde

Inleiding

Het postmodernisme is een groot succes! Het is begonnen als een filoso-
fisch begrip met krachtige artistieke wortels. Niet lang daarna werd het
ook een begrip waarmee we de samenleving, onze cultuur, onze psy-
chologie typeerden. En niet al to lang daarna dijde de term postmoder-
nisme uit tot een karakteristiek voor werkelijk alles: van schrijvers en
beeldende kunstenaars via reclame en hedendaags design naar de thee-
potten en het beddegoed dat je bi j de HEMA kopen kunt: het beet
allemaal postmodern.

Kortom, het postmodernisme is in relatief korte tijd, pakweg tien jaar,
breed ingeburgerd. Dat maakt een herbezinning op de term passend. De
inburgering van het postmodernisme betekent dat haar kernnoties
gemeengoed geworden zijn. Het zijn waarheden als koeien geworden.
En daarmee cliches.

Nu bevat een goed cliche vaak heel wat waarheid. Alleen, ook bi j een
goed cliche, moeten we als het ware achter die waarheid langskijken.
Bovendien hebben cliches geregeld behoefte aan een nieuwe invulling,
aan een injectie met nieuwe inzichten. Gebeurt dat niet, dan houden
we op den duur een lege huls over.

Drie cliches

Ik wil in deze lezing de drie meest gevierde cliches van het postmoder-
nisme bespreken. Wellicht bouwen we ze, na tien jaar, wat al to gemak-
kelijk na.
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Bovendien wil ik de cliches een nieuwe injectie geven, door stil to
staan bij de rol die massacommunicatie speelt bij hun functioneren.

De dood van de grote verhalen
Het eerste cliche is overrompelend. De grote verhalen zijn dood. Dat
mogen we de meest beroemde constatering van Lyotard en van het
postmodernisme noemen. Het is een cliche dat de grootst mogelijke
ernst verdient. Als de westerse samenleving haar grote verhalen verlo-
ren heeft - haar geloof in God, haar geloof in vooruitgang, haar geloof
in de rede en de wetenschap, haar geloof in haar eigen beschaving. Als
de westerse samenleving haar grote verhalen verloren heeft, hoe dan
in vredesnaam verder? Hoe kunnen we als samenleving dan nog een
coherente identiteit ontwikkelen? Hoe kan ieder individu afzonderlijk
dan nog een identiteit-uit-een-stuk ontwikkelen?

Dat zijn ernstige vragen. Ernstige vragen waaruit de geschiedenis van
de afgelopen honderd jaar nog eens iedere lichtvaardigheid en lucht-
hartigheid heeft weggeslagen. Zonder de grote verhalen van het verle-
den lijkt alles kapot.

De eerste groep literatoren die dit besef in het middelpunt van hun
werk zetten, waren de decadenten op het einde van de vorige eeuw. Ik
citeer hier uit de roman van Huysmans Tegen de Keer, de bijbel der
decadenten. De hoofdfiguur is Des Esseintes.

Hij moest zichzelf bekennen dat er nets was, helemaal niets
meer, alles was kapot: de bourgeois schransten, net als pick-
nickers in Clamart, uit een boterhampapiertje op hun knieen,
tussen de imposante ruines van de Kerk, die een rendez-vous
plaats, een hoop vuil was geworden, bevuild door abominabel
flauwe moppen en aanstootgevende scherts.

Tegen de Keer staat vol met dergelijke diep-pessimistische inzichten in
een bestaan zonder grote verhalen. Een bestaan waarin 'eigenlijk alles
syfilis is.
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Des Esseintes was een in zichzelf gekeerde estheet; het tegendeel van
een massamens. Niettemin zou die massamens, niet lang na Des Essein-
tes, tot hetzelfde besef gekomen zijn hoeveel er in de westerse bescha-
ving kapot gemaakt was. De plaats bij uitstek hiervoor waren de loop-
graven van de Eerste Wereldoorlog.

Een van de meest indrukwekkende romans over die Eerste Wereldoor-
log is Im Westen Nichts Neues van Erich Maria Remarque. De roman
heeft niets meer van de negentiende-eeuwse 'Bildungsroman'. Er is wel
een hoofdpersoon, Paul, maar je kan nauwelijks zeggen dat hij een
morele ontwikkeling doormaakt. In Im Westen Nichts Neues is de
education sentimentale van het individu vervangen door de anonieme
Werdegang van de westerse beschaving.
In de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog gingen voor het eerst alle
grote verhalen van de westerse beschaving ter ziele. En dat niet voor
een verfijnde enkeling als Des Esseintes maar voor een gewone man als
Paul.

Pauls oorlogservaringen raken op een dieptepunt wanneer hij in
een bomkrater is terechtgekomen. In die bomkrater, ergens in het
niemandsland tussen de vijandelijke loopgraven, moet Paul zich schuil-
houden. Verder weg van de goede oude beschaving is niet denkbaar.
Als een vijandige soldaat ook de bomkrater inspringt, steekt Paul hem
neer. Het sterven duurt uren. In de beschutting van de bomkrater
wordt Pauls ziel het slagveld van aanstormende en voorbijrazende emo-
ties die elkaar nauwelijks verdragen en voortdurend weerspreken. In
staccato gaan ze door Paul heen; samenhang ontbreekt. `Het is de eerste
mens, die ik met mijn handen gedood heb. Als mijn moeder me zo zou
zien. Hij had nog zeker dertig jaar kunnen leven. Spijt. Als hij weer in
het gat zou springen, ik zou hem niet opnieuw vermoorden. Hij is ook
een mens, een arme hond. Neem maar twintig jaar van mijn leven en
verleng er het jouwe mee, kameraad, ik weet niet wat ik ermee moet.
Uit zijn soldatenpak haal ik zijn aantekeningen, ik lees hoe hij heet,
zend geld naar zijn jonge vrouw, zo blijven we voor altijd verbonden.
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Heden gij, morgen ik. Ik beloof je, kameraad, dit mag nooit meer ge-
beuren. Zijn dood is me nu volkomen onverschillig. Ik zal al mijn be-
loften houden die ik tegenover deze dood heb gesproken, maar ik weet
al dat ik dat niet doen zal'.

Pas als Paul heeft weten terug to keren naar zijn vrienden, de soldaten-
kolonne, is hi j in staat om tot een soort afsluitende samenvatting to
komen van zijn belevingen: `Ich begreife mich jetzt auch nicht mehr'.
En de grote verhalen om zichzelf alsnog to begrijpen zijn zojuist aan
flarden geschoten. Dat is de dood van de grote verhalen, die in het
postmodernisme zo nadrukkelijk tot thema gemaakt wordt. Dat stemt
ernstig.

Is het daarom geen gotspe om de dood van de grote verhalen een cliche
to noemen, een postmodern cliche? Gaat er geen uitermate tragische
waarheid in schuil? Voor Paul geldt dat zeker. Niemand zal bij zijn
ervaring van de dood van de grote verhalen dan ook verzuchten `wat
een cliche'.
De dood van de grote verhalen is pas veel later, toen het postmodernis-
me en vogue raakte, een cliche geworden. Een cliche met een bloedse-
rieuze waarheid, maar niettemin een cliche: omdat het zo pront en zo
vaak en zo vlot in de mond genomen wordt.

Kijken we naar postmodernisme en massacommunicatie, dan kunnen
we vaststellen dat bij de dood van de grote verhalen massacommunica-
tie van meet of aan aanwezig was. Uiteindelijk was Tegen de Keer de
bijbel-bestseller der decadenten en werd Im Westen Nichts Neues door
vele miljoenen gelezen; in Hitler- Duitsland ging het boek trouwens de
brandstapel op.

Sinds die tijd is de rol van massacommunicatie alleen maar groter ge-
worden. We leven in een gemedialiseerde samenleving. Onvermijdelijk
komt het postmodernisme tot ons via massacommunicatieve kanalen.
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En dat op twee verschillende manieren. Allereerst schrijven. de media
zelf to pas en to onpas over het postmodernisme.
Ten tweede, en dat is even wezenlijk, manifesteert het postmodernisme
zich nergens zo helder als in de media. Als we het hebben over de dood
van de grote verhalen, dan hebben we het in feite over het verlies
aan samenhang van de werkelijkheid. En waar wordt dat verlies aan
samenhang van de werkelijkheid krachtiger geillustreerd dan juist in
de media?

De zap-cultuur waarin de media ons hebben binnengevoerd, is toch de
illustratie bij uitstek van het verlies van iedere samenhang?
Huilende moeders op zoek naar hun zonen in Tsjetjenie, afgewisseld
met commercials voor Always -maandverband, met zijvleugeltjes, ge-
volgd door hongerende kindjes van `where ever' en meteen daarna All
You Need Is Love.

Wellicht kunnen we die onbegrijpelijke, en tegelijk overbekende com-
binatie van zap-mediabeelden het best obsceen noemen, pornografie.
Dit is een gedachte waartoe Baudrillard ons uitnodigt. Obsceen, porno-
grafie, omdat je alles ziet, omdat alles klip en klaar aan de oppervlakte
verschijnt, terwijl het tegelijkertijd onmogelijk is om vast to stellen
wat het geheel nu betekent. Ik bedoel, we weten wat huilende moeders
betekenen, we weten dat Always een nieuw maandverband is, we be-
seffen dat er kinderen met hongerbuikjes rondlopen, wat weer niet
wegneemt dat we ons verkneukelen bij een vals gezongen liefdesaubade
in All You Need Is Love. Alles is klip en klaar en helder, maar wat de
combinatie van dat alles nu betekent? Wat het doet met onze identiteit,
met onze ziel? We weten het niet. Ook op dat terrein missen we een
groot verhaal om ons de richting aan to geven.

Het cliche van het doorgeschoten pluralisme: er bestaat nergens meer
consensus over
Ik wil naar het tweede cliche. Dat cliche beweert dat er nergens meer
consensus over bestaat. Wat wil je ook in een wereld zonder grote ver-
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halen? Iedereen creeert zijn eigen verhaal. Dat noemen we vrijheid,
maar het is natuurlijk ook een zwaktebod. Niets anders rest ons.

De huidige samenleving kenmerkt zich door wat Max Weber de eeuwi-
ge strijd der goden noemde. Er zijn talloze goden: welvaart, marxisme,
Jomanda, psychoanalyse, zelfontplooiing, estheticisme, katholicisme.
De volgorde waarin ik ze hier plaats is willekeurig, maar de opsomming
geeft wel aan hoe onsamenhangend het geheel is geworden. We leven in
het tijdperk van het doorgeschoten pluralisme. Nergens bestaat nog
consensus over. Representatie is een probleem geworden, zoals Bertens
het in de eerste lezing van deze cyclus formuleerde.

Neem de verering van God. Voor de traditionele katholiek is dat de
hoogste realiteit, de hoogste waardigheid. Voor de ander, de psycho-
analyticus, de existentialist, komt de verering van God neer op het
neurotische onvermogen om de eindigheid van het menselijk bestaan
onder ogen to zien. Voor weer een ander, de marxist, betekent het
onderdrukking. En weer een ander, de MTV-producent, de reclame-
maker, zal de verering van God interessant en lucratief vinden voor-
zover je er van die pakkende beelden aan ontlenen kunt. En weer
anderen laat de verering van God helemaal koud. Voor hen heeft de
nieuwe Madonna meer zeggingskracht.
Als dit de context is, wat is dan nog werkelijk? Representatie is een
probleem geworden.

Of neem de werkelijkheid van het huwelijk, de liefde tussen man en
vrouw. Ooit was dat het mooist denkbare. Toen was bovendien nog
nauw omschreven hoe het eruit moest zien. Hi j was kostwinnaar en
verzorgde haar liefdevol. Zij volgde en gaf hem haar lichaam.
Nu heeft de echtscheidingscultuur ons de relativiteit van dit ideaal en
de bijpassende taakverdeling doen inzien. Alle noties rondom ware
liefde en huwelijk lijken op losse schroeven to staan. Met Bram de
Swaan leven we in een onderhandelingscultuur van de individualisten
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die allemaal assertief hun eigen prioriteitenlijstjes verdedigen. Dus:
zijn visie op ware liefde strookt niet met die van haar. En vice versa.

Leerde het feminisme bijvoorbeeld niet dat het huwelijk onderdruk-
king betekende? Met dat extreme standpunt mag Lang niet iedereen het
eens zijn, maar de klap is uitgedeeld en wat liefde en huwelijk nu nog
werkelijk inhouden is vervaagd. We hebben de cynische blik geinstitu-
tionaliseerd. Peter van Straaten maakt venijnige tekeningen waarin je
vader je verwekker genoemd wordt.

Hollywood, de massacommunicatieve droomfabriek bij uitstek, be-
krachtigt de verwarring over de liefde. Er is `de vals-romantische visie'
op de liefde, zoals in An Officer and A Gentleman en in Pretty Woman.
Er is `de anti-man visie' op de liefde, zoals in Thelma and Louise, de
cultfilm die iedereen zag en vrouwen overal tussen Londen en Moskou
zeer aansprak, zo bleek uit onderzoek. In Thelma and Louise viert een
gepaste afkeer van mannen hoogtij en loopt wat uit de hand (in de film
worden her en der wat mannen afgeschoten). De afkeer van mannen is
groot in Thelma and Louise, maar wordt sympathiek gebracht en slaat
weer niet op de man als tijdelijk, adequaat hanteerbaar lustobject. Brad
Pitt werd beroemd door Thelma and Louise.
Naast de vals-romantische en de anti-man visie op liefde is er nog `de
wanhoops-visie' op de liefde. Die komt tot uitdrukking in films als
Natural Born Killers en True Romance: de liefde wordt er verbeeld niet
zozeer als een egoisme k deux, maar als een neurose d deux waarvoor de
rest van wereld en werkelijkheid wijken moet. _

Het gaat me hier niet om een analyse van hoe Hollywood onze collec-
tieve noties van liefde construeert. Het gaat me om het inzicht hoe we
in onze huidige, postmoderne cultuur uitgenodigd worden om niet
meer to kunnen bepalen wat liefde, wat liefdevolle omgangsvormen,
wat erotiek nu eigenlijk betekenen. De consensus is verdwenen. Een
extreem voorbeeld: in Disclosure wordt Michael Douglas ondergekrab-
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beld door een seksueel-agressieve Demi Moore en rest hem weinig
anders dan gerechtelijk genoegdoening to halen.

'High' en 'low' verdwijnen
Ik wit naar het derde cliche over het postmodernisme. Het is wederom
een cliche met een niet gering waarheidsgehalte. In het postmodernisme
vervaagt het verschil tussen 'high brow' en 'low brow'. 'High' en 'low'
gaan allerhande intrigerende combinaties aan, waarbinnen ze beide
verdwijnen.

Enkele voorbeelden van die postmoderne vervaging van 'high' en 'low'.
Ooit bevonden de kunsten zich in een wereld die verhevener was dan
de alledaagse. Dat was de neo-platoonse visie op kunst. In die visie zijn
kunstenaars zieners die hun gaven bij voorkeur verfijnen op oorafsnij-
dend eenzame zolderkamertjes. Daaraan ontleenden zij hun prestige.
Dat was `hoog'.

Nu wit de kunstenaar aanspreken en verkopen. Het is al lang niet meer
zeker dat hij een tuberculeus-boheme zolderkamertje nog als 'hoog'
inschat en een Porsche aanmerkelijk lager. `Making money is the grea-
test art of all, proclameerde Andy Warhol al. En Jeff Koons grossiert
in populaire beelden die veel meer verwant zijn aan de snelle, maar
lage wereld van de reclame, dan aan de neo-platoonse visie op de kun-
stenaar van weleer. 'High' en 'low' vervagen.

Een ander voorbeeld. Neem de mode. Ooit werd de mode voorge-
schreven door de Pari jse 'haute couture'. Nu wordt de mode elders
gezocht: op straat. Punk begon op straat in Londen, werd mediaal uit-
vergroot en vervolgens fashionable. Het is niet langer van de cat walk
naar street walk. Het is van street walk naar cat walk. Ook in de mode
vervagen 'high', 'haute couture', en 'low', de straathoeken waar de
jeugd zich verzamelt.
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Een derde voorbeeld. De soaps op televisie. Nog niet zo lang geleden
werden 'soaps' door de culturele chic verguisd als massaprodukten en
dus als het laagste van het laagste. Geestelijke prullaria. Nu zijn 'soaps'
begonnen aan een niet geringe opwaardering.
Geen student schaamt zich ervoor, dat hij het refrein van Goede
Tijden, Slechte Tijden kan meezingen. Zoals omgekeerd ook menig
student zich niet meer schaamt voor het feit dat zij Dosto jevski's
Schuld en Boete niet gelezen heeft. Sommige 'soaps' worden cult. Ien
Ang schreef een intrigerende studie over Dallas, die je achteraf het
gevoel geeft dat Dallas toch interessanter was dan je als gedateerde
'high brow' meende. Ook hier: 'high' en 'low' vervagen.

Tot zover de voorbeelden. Overigens speelt in de vervaging van 'high'
en 'low' massacommunicatie een toonaangevende rol. En dat op twee
manieren.

Allereerst omdat massacommunicatie 'high' en 'low'-produkten op pre-
cies dezelfde wijze tot ons brengt. Massacommunicatie spreekt geen
voorkeur uit. Ze keurt niets af. Ze reikt alleen maar aan. Als we van
een documentaire over de Maria-verering in Zuid-Amerika wegzappen
naar een pop-concert van Madonna, dan kreunt de televisie niet `dat
valt me tegen van je'. En als we een omgekeerde zapbeweging maken,
van de nieuwe naar de oude Madonna, zegt een elektronisch blieb-
stemmetje ook niet `nou dat doet me deugd'. Massacommunicatie reikt
alles aan en verdeelt niet in 'high' en 'low'.

Er is nog een tweede even fundamentele manier waarop massacommu-
nicatie de vervaging van 'high' en 'low' in de hand werkt. Massacom-
municatie ondermijnt namelijk alle vormen van traditioneel gezag.
Vraag dat bijvoorbeeld maar aan het Engelse koningshuis.
Iemands gezag ondermijnen, betekent dat hij niet langer in staat is om
to bepalen wat 'high' en wat 'low' voor ons betekent.
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Een voorbeeld. President Clinton is onmiskenbaar een hooggeplaatst
man. Maar het feit dat hij er van beschuldigd wordt ooit tegenover een
secretaresse zijn broek to hebben laten zakken en `suck me, suck me' to
hebben gepreveld (of woorden van soortgelijke strekking), dat feit
maakt dat we onze visie op 'high' en 'low' in deze, haast automatisch
iets of wat herzien. Dit mogen we the new media vulnerability' noe-
men.

Een ander voorbeeld. Vroeger stonden ouders hoog en kinderen laag in
de status -hierarchie. Het was de tijd van het gezin als bevels-huishou-
ding. Er waren nog geen praatgroepen voor in elkaar geslagen ouders.
Vaders deelden de lakens uit. Moeders met hem, maar de kinderen
nooit. Het eerste pedagogische advies in deze traditionele context luid-
de dat vader en moeder altijd een lijn moesten trekken. Dat bevestigde
consequent wie hoog en wie laag stond.
Die gevestigde hierarchie is in het huidige tijdsgewricht ondermijnd.
De bevels- huishouding van weleer heeft plaatsgemaakt voor een onder-
handelings-huishouding. In die onderhandelings-huishouding verwoor-
den we allemaal als gelijkwaardige individualisten onze prioriteiten-
lijstjes. Ouders staan niet meer in principe hoog en kinderen laag.
Op talloze scholen door heel Nederland staat de maandagochtend in het
teken van het kringgesprek. Het kringgesprek heeft tot doel de kinder-
tjes to leren hun mening to vormen en uit to spreken. Om zo de de hui-
dige onderhandelingscultuur tot in lengte van dagen veilig to stellen.
En om zo de oude hierarchie van hoge ouders en lage kinderen nooit
meer terug to laten komen. _

Televisie heeft heel wat bijgedragen aan de vervaging van 'high' en
'low' waar het ouders en kinderen betreft. En dat ook nu weer op twee
manieren.
Allereerst omdat het in onze gemedialiseerde cultuur voor ouders niet
meer mogelijk is om hun kinderen bepaalde informatie to onthouden
die ze voor hen ongeschikt vinden, over seks bijvoorbeeld. Om het
ouderlijk gezag in deze to ondermijnen hoeven de kinderen alleen maar
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de televisie aan to zetten, desnoods stiekem.
Vroeger bi j mi j thuis, stond het boek over seksuele voorlichting
ongrijpbaar hoog in de boekenkast. Nu sprak mijn zoon van negen
onlangs aan de ontbijttafel met omfloerste stem: `hallo, zullen wij een
leuk 06-gesprek?' Wat het betekent weet hij nog niet, maar hij heeft
het al wel gehoord. (Overigens vroeg ik hem, toen ik wist dat ik hem
hier ging citeren, wat dat eigenlijk is een 06-gesprek. En hij antwoord-
de: `Nou gewoon. Plezier voor twee'. En bi j enig doorvragen: `Dat is de
reclame. Dan zie je een blote mevrouw en die streelt met de telefoon
over haar lichaam. Op RTL 5'.)

Televisie ondermijnt het ouderlijk gezag nog op een tweede, meer sub-
tiele wijze. Vroeger wisten kinderen niet dat hun ouders welbewust een
lijn trokken. En dat, als ze het niet met elkaar eens waren, ze daar dan
achteraf, als de kinderen sliepen, over praatten. 'Front stage' trokken
ze een lijn, 'back stage' verstond men zich met elkaar. Zo bleef het ou-
derlijk gezag in stand.
Nu echter weten kinderen veel beter dat die ene Iijn die vader en moe-
der trekken helemaal niet een lijn hoeft to zijn. De televisie toont hen
het verschil tussen 'front stage' en 'back stage' vele, vele malen. Neem
zo'n uitermate onschuldige familie-serie als The Cosby Show. Die
toont, aangenaam verpakt, hoe geregeld vaders en moeders het niet met
elkaar eens zijn; hoe vaders en moeders, gezamenlijk en apart, kunnen
blunderen. Ook al weten ze dat voor de Cosby-kinderen met komisch
kunst en vliegwerk to verbergen, voor de jeugdige kijkertjes juist niet.
Die leren dat het ouderlijk gezag 'back stage' niet van graniet is, eerder
van drijfzand. Juist omdat die ontdekking, dat leerproces ligt ingebed
in een hartverwarmende Amerikaanse gezinsserie, sorteert het een ade-
quaat leereffect.

De cliches opnieuw bekeken

Wat heb ik tot nu toe gedaan? Ik heb de drie cliches van het postmo-
dernisme naar voren gehaald en laten zien hoeveel waarheid die cliches
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bevatten. Ik heb de kracht en de functies van de cliches geillustreerd
aan de hand van voorbeelden uit de massacommunicatieve sfeer.

Wat ik nu in het tweede, afrondende deel van deze lezing wil doen is
laten zien waar die cliches de waarheid niet in pacht hebben. Waar ze
tegengesproken kunnen worden. Waar de werkelijkheid de postmoder-
ne cliches als het ware een halt toeroept.

Want gaan de postmoderne cliches niet wat al to ver? Het derde cliche;
lopen 'high' en 'low' nu werkelijk zo onontwarbaar door elkaar? Het
tweede cliche; bestaat er nu werkelijk op geen enkel punt meer consen-
sus? Het eerste cliche; en zijn alle grote verhalen nu echt helemaal
dood?
Ik wil de drie cliches van het postmodernisme met deze vragen op-
nieuw langsgaan. Postmodernism revisited. Nu in omgekeerde volgorde.
Ik begin met de vervaging van 'high' en 'low'. Vervolgens gaan we naar
het cliche van het gebrek aan consensus. En tot slot belanden we bi j de
dood van de grote verhalen.

De verdwijning van high and low revisited
Zijn 'high' en 'low' nu werkelijk verdwenen, zoals het postmoderne
cliche wil? Zijn we werkelijk alle handvaten en criteria kwijt, als we
ons willen onderscheiden, als we ons `hoog' willen positioneren of `laag'
terechtkomen. Welnee!
Het cliche spreekt in zijn algemeenheid wel de waarheid: op een aantal
belangrijke punten vervagen'hoog' en'laag' inderdaad. Maar het cliche
ziet over het hoofd dat er ook diverse nieuwe indelingen in 'high' en
'low' zijn bijgekomen.

'High' en 'low' fungeren nog steeds onverminderd als basale indelings-
criteria voor waar jezelf en waar de ander staat. Die indelingscriteria
zijn niet verdwenen. Ze hebben zich alleen maar aanmerkelijk ver-
fijnd.
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Een voorbeeld: de 'soaps' van daarnet. Het is waar dat die tot voor kort
verboden waren voor de culturele chic, maar dat in dat verbod nu ste-
vig de klad zit.
Onder postmoderne omstandigheden heeft niemand meer de autoriteit
om definities van 'high' en 'low' vast to leggen waaraan de mensheid
zich dan vervolgens houdt. Zodoende kijkt nu iedereen naar 'soaps',
ook de culturele chic en excuseert niemand zich nog. Betekent dat dat
'high' en 'low' zijn weggevallen?

Ik dacht het niet. Ook rondom de 'soaps' cirkelen namelijk nog steeds
hardnekkige opvattingen over 'high' en 'low'. Ze zijn niet weg, ze heb-
ben zich alleen maar verfijnd. Want: als je `gewoon' The Bold en the
Beautiful volgt, dan geldt nog steeds dat je je daarmee niet bepaald
onderscheidt. Als je echter de serie als hardwerkende vrouw, overdag
opneemt om er 's avonds voor het slapen gaan bij tot rust to komen, bij
die waanzinig overzichtelijke wereld van de 'soap', dan verlaag je
daarmee je status niet. En als je op de juiste toon weet to melden dat je
As the World Turns volgt, vanwege die hilarische bordkartonnen sfeer
van het programma in combinatie met die merkwaardige belichting die
ze consequent toepassen, dan is dat alweer een stuk beter. En als je
`toegeeft' Goede Tijden, Slechte Tijden to volgen, natuurlijk alleen als
je er tijd voor hebt, omdat je het zo'n waanzinnige pastiche van de
tijdgeest vindt, nou dan is daar ook niets mis mee en mogen we dat
gerust enigszins `high' noemen. 'High' en 'low' zijn niet verdwenen. Ze
hebben zich verfijnd.

Ander voorbeeld: het merk Rolex. Rolex is een mooi, duur horloge. Je
laat ermee zien dat je succes, materieel succes hebt. Zo heeft de recla-
me het merk ingevuld. We mogen dat een `hoge' invulling noemen. Met
name onder degenen die status zoeken en definieren in termen van
materiele welstand is Rolex dan ook een gewaardeerd horloge.
Maar in onze samenleving zijn ook andere definities van status in om-
loop. Er zijn mensen die hun status niet ontlenen aan hun materiele
welstand, maar aan de boeken die ze lezen, aan de musea, schouwbur-
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gen en filmhuizen die ze bezoeken. Die mensen gaat het niet in de eer-
ste plaats om het verzamelen van harde pegels. Ze verzamelen, zoals
Bourdieu het noemt, cultureel kapitaal.
Voor deze meer 'sophisticated' mensensoort (ik zie er hier diversen
voor mij), voor deze specialisten in cultureel kapitaal is de Rolex al
gauw wat to poenerig, wat to plat, wat to ordinair. Kortom, wat `low'.

Waar gaat het me hier om? Het gaat me erom dat een Rolex-horloge
dus zowel 'high' als 'low' ingeschat kan worden. Dat kan geinterpre-
teerd worden als de postmoderne vervaging van 'high' en 'low'.
Maar we moeten wel achter die waarheid langskijken. Dan valt toch
direct op dat 'high' en 'low' helemaal niet aan het vervagen zijn. 'High'
en 'low' blijven immers hardnekkig fungeren als indelingscriteria. Al-
leen, die indelingscriteria worden context-gevoelig. Wat binnen de ene
context, die van de 'patjepeeers' zeg maar, als 'high' gedefinieerd
wordt, wordt binnen de andere context, die van het belezen deel van de
mensheid, juist als 'low' gedefinieerd.

Het postmoderne cliche van de vervaging van 'high' en 'low' moet dus
herzien worden. 'High' en 'low' vervagen inderdaad, want de samenle-
ving hanteert minder dan ooit collectieve definities van wat 'high' en
wat 'low' is. Aan de andere kant vervagen 'high' en 'low' helemaal niet.
Ze worden alleen maar veel sterker context-gebonden. Binnen die ver-
schillende contexten blijven definities van 'high' en 'low' onvermin-
derd van kracht.

Dat de patjepeeer enerzijds en de belezen medemens anderzijds, zich
Min noties van 'high' en 'low' zo naadloos eigen maken, danken zi j niet
alleen aan eigen scherpzinnigheid. Ze danken het ook aan het feit dat
met name reclame hen erin opvoedt.

Nergens worden meer creatieve nieuwe indelingen in 'high' en 'low'
gepresenteerd dan in de wereld van de reclame. De nieuwe Diesel-
campagne is daarvan een voorbeeld uit vele. De campagne creeert op
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redelijk subtiele wijze het onderscheid tussen de Diesel-jeans drager
enerzijds, die met distantie en weerzin naar de varkens om hem heen
kijkt anderzijds. Dat heet `cool' en wordt in de context van Generation
X gewaardeerd als `high'. Tot zover het postmoderne cliche van de
vervaging van 'high' en 'low' revisited.

Het pluralistische gebrek aan consensus revisited
Hoe staat het met het tweede cliche van het postmodernisme: het in-
drukwekkende gebrek aan consensus, de vervagende realiteit? Ook dit
cliche is allesbehalve gespeend van waarheid. Maar ook hier zijn nuan-
ceringen op de plaats. Want leven we nu echt een postmodern bestaan
zonder enige consensus? Daartegen valt van alles in to brengen.

Allereerst kunnen we vaststellen dat de postmoderne kringen zelf niet
bepaald een gebrek aan consensus vertonen waar het hun uitgangspun-
ten betreft. Ik behandel er hier drie van in de vorm van cliches.
Ook de niet geringe somberte die velen ten deel valt die zich buigen
over de postmoderne vaststelling-dat-er-geen-consensus meer bestaat,
wijst op het tegendeel van een gebrek aan consensus.

Ten tweede denk ik echter dat we meer mogen vaststellen dan deze
consensus in het negatieve, dan deze consensus in somberte.
We kunnen bijvoorbeeld ook een toenemende consensus waarnemen
over het belang van moraal. Een toenemende belangstelling voor wat
moraal eigenlijk is en hoe het tot stand gebracht kan worden.
Daarbij kunnen we natuurlijk denken aan het Hirsch Ballinesque ver-
langen naar een soort morele herbewapening.
Maar we kunnen ook denken aan het streven naar een collectieve
milieu-moraal. We worden allemaal opgevoed tot milieu bewustzijn en
waar de betreffende televisiecommercials niet het beoogde effect sor-
teren, groeit de kans dat de overheid er de nieuwe eco-moraal gaat
inslaan. En wel door de lik op stuk benadering. Woensdag to hard gere-
den op de snelweg, vrijdag driehonderd gulden automatisch afgeschre-
ven van je rekening. Dat is hard, maar de collectieve zorg over het
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milieu, de collectieve consensus dat er op dit terrein een nieuwe moraal
noodzakelijk is, rechtvaardigt veel.

In feite groeit consensus op de meest onverwachte plaatsen. Zo kunnen
we in het bedrijfsleven een trend bespeuren naar wat beet sociaal be-
trokken ondernemen. Bedrijven willen zich niet meer opstellen als
winstmakende machines die zich van de samenleving weinig aantrek-
ken. Bedrijven medio negentig verlangen er meer en meer naar om een
sociaal betrokken gezicht to tonen. En ze weten ook dat je alleen maar
een sociaal betrokken gezicht kan tonen, als je het ook werkelijk
meent. Je zou het The Body Shop-filosofie' kunnen noemen.
Houdt u mij ten goede, ik beweer hier niet dat we een postmoderne
heilstaat binnen gaan treden met dank aan het internationale bedrijfs-
leven. Ik beweer ook niet dat alle bedrijven plotseling idealisten
geworden zijn: ze gedragen zich sociaal verantwoordelijk uit welbegre-
pen eigenbelang en weten heus wel dat er uitermate kritisch naar ze
gekeken wordt.
Wat ik wil zeggen is dat er niettemin een nieuwe consensus aan het
groeien is: namelijk dat ook bedrijven, zelfs bedrijven zich aan
morele codes moeten houden. Zo niet, dan maakt dat hen onsympathiek
en loopt de consument weg.

Nog een gebied waarop een nieuwe consensus zich aan het aftekenen is:
het huwelijksleven. In weerwil van wat ik daarnet vermeldde over de
vervaging van wat liefde, wat erotiek, wat een goed huwelijk nu pre-
cies inhoudt, blijkt tegelijkertijd uit onderzoek dat we tamelijk en
masse verlangen naar zoiets als het huwelijk. Bovendien vullen we dat
huwelijk ook weer aanmerkelijk eenduidiger in dan een decennium
geleden gebruikelijk was, al betekent dat niet dat het huwelijk-jaren-
vijftig-stijl terugkeert. Het betekent wel dat huwelijkse trouw bijvoor-
beeld bij de jeugd aanmerkelijk hoger in het vaandel staat dan vijftien
jaar geleden, zo blijkt uit het recente jeugdrapport van het Sociaal
Cultureel Planbureau. Ook andere onderzoeken tonen een jonge gene-
ratie die een aanmerkelijke consensus toont als het gaat om relaties, om
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veilig vrijen, om de wenselijkheid van werken, om het milieu et cetera.
Ik weet ook wel dat ze er in de IT allemaal anders uitzien, maar om
daaruit nu to concluderen dat er nergens meer consensus over bestaat,
betekent het postmodernisme als een lege huls gebruiken.

Kortom, consensus is zeker niet op alle gebieden verdwenen. Wel is de
ruimte om to experimenteren, met de mogelijkheid om of to wijken
van die consensus, uitermate groot. Maar dat dat `moet kunnen', daar-
over bestaat dan weer uitgebreid consensus. Het postmoderne cliche
van het volslagen gebrek aan consensus dreigt dus de allure van een
modieuze lege huls aan to nemen. Het cliche behoeft enige correctie.
Soms komt die uit onverwachte hoek. Bijvoorbeeld door een bestseller
die geregeld postmodern genoemd wordt. Verborgen Geschiedenis van
Donna Tart. Daarin experimenteert een aantal jongelui met de uiterste
grenzen van de moraal (Nietzsche, u weet wel). En wat blijkt: door hun
experiment voor het leven getekend, keren ze zo goed en zo kwaad als
het kan terug naar het normale leven, naar het leven binnen de consen-
sus.

Het cliche van de dood van de grote verhalen revisited
Ik wil naar het derde cliche: de dood van de grote verhalen. Ook daarin
zit veel waarheid. Maar is het de hele waarheid? Ik dacht van niet. Ik
dacht van niet, allereerst omdat we kunnen constateren dat het verlan-
gen naar een groot verhaal nog overal ter wereld de kop opsteekt en dat
geregeld uitermate krachtig. Kijk naar de oorlog in Joegoslavie, kijk
naar het nationalisme in voorheen de Sovjet-Unie, kijk naar-het fun-
damentalisme in de Arabische landen. Alsof er nog nooit ergens loop-
graven gelegen hebben.
Natuurlijk kunnen we pareren dat in die gebieden het postmodernisme
nog niet is doorgedrongen. Francis Fukuyama verkondigt dat. Niette-
min kunnen we ons afvragen wat een langer leven beschoren zal zijn,
het postmodernisme of dat eeuwige, nieuwe verlangen naar een groot
verhaal.
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Kijken we niet naar `de achterblijvers' (degenen tot wie het postmo-
dernisme nog niet doordrong), maar tot wat we misschien de voorlopers
mogen noemen, dan zien we ook daar indicaties voor het verlangen
naar een nieuw groot verhaal.

Coupland werd in 1992 beroemd met zijn boek Generation X, waarin
hij het postmoderne reilen en zeilen van die generatie uitgebreid be-
schreef. Nu, drie jaar later, verwoordt het de vermoeidheid van het
postmodernisme en een terugkeer naar God:

En nu - dit is mijn geheim.
Ik vertel het je met een openheid waarvan ik betwijfel of ik
die ooit weer zal kunnen oproepen, dus ik hoop dat je in een
stille kamer bent als je deze woorden hoort.
Mijn geheim is dat ik God nodig heb - dat ik ziek ben en het
alleen niet meer redt. Ik heb God nodig om me to helpen
geven, want het ziet ernaar uit dat ik niet meer tot geven in
staat ben; om me to helpen een goed wens to zijn, want het
lijkt erop dat ik niet meer tot vriendelijkheid in staat ben; om
me to helpen lief to hebben, want ik vrees dat ik de liefde niet
meer vinden kan.

Voor de cynicus wordt hier een retrobeweging gemaakt, een terugkeer
naar die goede oude God, met wijze ogen en grijze baard, van weleer.
Het verschil is echter dat de God waarnaar Couplands hoofdfiguur
verlangt, een veel persoonlijker God is dan de oude God ooit was. De
hoofdfiguur mag God veel eigenzinniger inkleuren dan die goede oude
God van weleer ooit toestond. In die zin kunnen we hier misschien wet
spreken van een postmoderne God. Postmodern: want de mogelijkhe-
den om het plaatje zelf of to maken en in to kleuren zijn groot. Maar
niettemin een God, dat wil zeggen de kans op een groot verhaal.

Er is nog een derde reden om kanttekeningen to plaatsen bij het post-
moderne cliche van de grote verhalen. Niet alleen leven die grote ver-
halen nog een bloederig bestaan op veel plaatsen in deze wereld. Niet
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alleen lijkt het erop dat een deel van de postmoderne avant-garde ver-
langt naar een soort van postmoderne God. Maar ook het postmoder-
nisme zelf bevat de contouren van een nieuw groot verhaal.

Wil het postmodernisme niet dat alle kleine verhalen gehoord worden?
Dat van de megaster, dat van de wanhopige, dat van de freaky com-
mentator?
Creeert het postmodernisme, overal waar ze deze moraal aan de dag
legt, niet een nieuw groot metaverhaal? Een groot metaverhaal dat to
allen tijde massacommunicatief uitgedragen wordt? Een metaverhaal
van tolerantie en respect? Een metaverhaal dat alle kleine verhalen in
hun waarde wil laten, wil verdedigen, wil laten horen?
Dat is dan geen klein verhaal meer, dat is het grootste verhaal van onze
tijd.

In deze lezing zijn ideeen verwerkt van Lyotard, Bourdieu, De Swaan en
Meyrowitz.
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Hoe postmodern valt een steen?
Over wetenschappelijke zekerheid
en het postmoderne relativisme

A.F.W. Klukhuhn
Van welke mensen en van welke dingen kan ik nu
werkelijk zeggen dat ik ze ken? Mijn hart kan ik in
mijn lichaam voelen kloppen en daaruit kan ik op-
maken dat het bestaat. Ik kan deze wereld aanra-
ken en ook van haar kan ik zeggen dat zij bestaat.
Dat is alles wat ik weet, verder bestaat mijn kennis
alleen maar uit wat ik zelf heb geconstrueerd.
(Albert Camus. De myte van Sisyfus. De Bezige Bij,

1985. p. 26.)

Wat is postmodernisme?

Het cultuurfilosofische debat in de laatste decennia van dit millennium,
bekend als de controverse tussen de modernen en de postmodernen, staat
geheel in het teken van het einde van de grote verhalen. Dat zijn verhalen
met absolute en universele waarheidspretentie, verhalen waarmee we onze
wereld eenduidig zin en betekenis proberen to geven en waar we ons mo-
rele denken en handelen als vanzelfsprekend aan kunnen ontlenen. Zo
wordt er gesproken van het einde van het grote verhaal van de godsdienst,
van de politieke ideologieen, maar vooral toch van het einde van het grote
verhaal van de moderne, rationele wetenschap. Wat we ons bi j het grote
verhaal van de rationele wetenschap moeten voorstellen, kan ik het best
toelichten met een citaat uit Het verschi jnsel wetenschap, het weten-
schapsfilosofische standaardwerkje van de voormalig Wageningse filosoof
Herman Koningsveld:

Iedere, enigszins bewuste, krantelezer en iedere tv-kijker die zijn ogen
goed open heeft kan constateren dat (...) [het] idee van wetenschappe-
lijkheid in alle hoekjes en gaatjes van de praxis aan het doordringen is.
Personen worden op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten als
deskundig gezien, of gediskwalificeerd omdat ze niet rationeel handelen;
het regeringsbeleid wordt door een aparte wetenschappelijke raad van
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advies voorzien; plannen worden gemaakt op grond van wetenschappe-
lijke voorspellingen; onze problemen worden op wetenschappelijke wi ze
aangepakt, of ze nu op het individuele, maatschappelijke, economische
of politieke vlak liggen; boeren, middenstanders en wie al niet worden
wetenschappelijk voorgelicht; het bestuur wordt op allerlei niveaus
gerationaliseerd; ons milieu wordt wetenschappelijk gezuiverd; oorlog
voeren doen we wetenschappelijk; onze hele productie is wetenschappe-
lijk opgebouwd; we worden wetenschappelijk in leven gehouden ...

Nu zijn modernen en postmodernen het er roerend over eens dat dit grote
verhaal van de rationele wetenschap, hoe succesvol in een aantal opzichten
ook, de aanvankelijke beloften niet heeft kunnen waarmaken en inmid-
dels op materieel niveau een treurige keerzijde heeft gevonden in de grote
druk die de mens op zijn leefwereld uitoefent. Alle milieuproblemen van
onze ti jd - de overbevolking, de dreigende uitputting van onvervangbare
energie- en grondstoffenvoorraden, het broeikaseffect, het gat in de
ozonlaag en al het andere bederf van lucht, land en water - zijn immers
min of meer direct terug to voeren op de ongebreidelde voortgang van
wetenschap en techniek, en de grootschalige industriele toepassing van de
resultaten daarvan. Maar de modernen -met als bekendste vertegenwoor-
diger Jurgen Habermas - zien als reden voor het falen dat het project van
de moderne rationaliteit nog niet of is, dat er weliswaar tekortkomingen
aan kleven, maar dat die voor verbetering vatbaar zijn. Geheel in over-
eenstemming met hun onverwoestbare vooruitgangsgeloof vinden de mo-
dernen dat de problemen waar we nu mee worstelen zijn op to lossen met
meer van dezelfde rationeel-wetenschappelijke en technische middelen
waaruit ze ook zijn voortgekomen.
De postmodernen - Jean-Francois Lyotard bijvoorbeeld - vinden daar-
entegen dat niet alleen het materieee, maar ook het morele failliet van de
moderne rationaliteit definitief en afdoende is bewezen door rationeel-
wetenschappelijke uitwassen als de atoombommen op Japan, maar veel
sterker nog door de holocaust: de systematische, rationele en technische
onderneming die tot doel had een heel volk to vernietigen. Zulke massale
misdaden in een door de moderne wetenschap beheerste tijd, kunnen
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onmogelijk achteraf in de geschiedenis worden ingepast als een to
herstellen tekortkoming. Deze totale morele ontaarding, zeggen de post-
modernen, is inherent aan de moderne rationaliteit zelf, een onvermijde-
lijke consequentie daarvan, zoals morele ontaarding altijd een onvermij-
delijke consequentie is geweest van welk groot verhaal dan ook. Het grote
verhaal van de rationele wetenschap met universele en absolute waar-
heidspretentie kan daarom maar beter zo snel mogelijk worden vergeten
om plaats to maken voor een pluriforme en vooral tolerante samenleving,
bestaande uit een mozaiek van kleine godsdienstige, filosofische, cultu-
rele, politieke en wetenschappelijke verhaaltjes met beperkte geldigheid
in ruimte en tijd. Als we daar niet in slagen, dan zal de in het modernisme
ingebouwde born nogmaals afgaan en ditmaal vernietigender dan ooit.

Waarheidspretentie en postmoderne wetenschapsfilosofie

De vraag of een steen postmodern kan vallen, is eigenlijk de vraag naar
de waarheidspretentie van de natuurwetenschap, de vraag naar hoe groot
het verhaal van de natuurwetenschap dan wel is. Dat is in hoofdzaak een
wetenschapsfilosofische kwestie, en ik zal kort bespreken wat er in de
verschillende wetenschapsfilosofische opvattingen in deze eeuw over de
waarheid in de wetenschap is gezegd.

Zonder over het hoofd to zien dat een aantal individuele filosofen zeer
zinnig over wetenschap heeft nagedacht, kan gerust worden gesteld dat de
wetenschapsfilosofie, in de zin van een systematische theorievorming over
wat wetenschappelijke kennis is en hoe die tot stand komt, pas echt van
de grond is gekomen in de jaren twintig van de twintigste eeuw. In die
tijd legde de Wiener Kreis de basis voor een wetenschapsfilosofie die
wordt aangeduid met logisch positivisme of logisch empirisme. Een sys-
tematisch onderzoek naar de rechtvaardiging van de wetenschappelijke
waarheidsaanspraken werd v66r die tijd niet erg noodzakelijk geacht, om-
dat het gelijk, door enerzijds een dogmatisch geloof in de juistheid van
de wetenschappelijke methode, en anderzijds het technische en economi-
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sche succes, op voorhand al aan de kant van de wetenschap lag. De weten-
schap was toen nog een echt groot verhaal.
Hoe komt nu, in een alinea neergeschreven, wetenschappelijke kennis
volgens de logisch positivisten tot stand? In de eerste plaats zijn er de
onbetwijfelbare zintuigelijke waarnemingsfeiten: je ziet een steen vallen;
die worden neergelegd in elementaire uitspraken: een steen valt; combina-
ties van elementaire uitspraken vormen hypothesen, die door generalisatie
leiden tot op ervaringskennis gebaseerde wetten: de valwetten van Galilei
of Newton; vervolgens wordt een theorie opgesteld waarmee de ervarings-
wetten worden verklaard: dat is Newton met betrekking tot de valwet
nooit gelukt, maar Einstein wel; en tenslotte worden uit de theorie nieuwe
hypothesen afgeleid, die dan weer aan de hand van waarnemingsfeiten
worden bevestigd.
En zo is de cirkel rond en groeit onze wetenschappelijke kennis gestaag
aan. Daarbij wordt dit snort kennis beschouwd als de enige zinvolle kennis
over de wereld. Maar de logisch positivisten moeten wel toegeven dat, in
tegenstelling tot wat hun voorgangers dachten, er zo geen absolute waar-
heid of zekerheid to verkrijgen valt. Immers, als een wet tot de conclusie
leidt dat stenen vallen, dan blijven er, door hoeveel vallende stenen de
wet ook wordt bevestigd, altijd nog stenen over die niet aan een onder-
zoek zijn onderworpen. Wat wel kan, is het bereiken van een hoge mate
van waarschijnlijkheid door het onderzoek aan vallende stenen steeds
verder uit to breiden.

Als ik nu iets over Ludwig Wittgenstein zeg, dan is dat niet vanwege zijn
opvatting over de wetenschappelijke waarheid, want die lijkt erg op die
van de Wiener Kreis. Maar waar de positivisten beweerden dat wat we-
tenschappelijk gezegd kan worden de enige zinvolle kennis is, hechtte
Wittgenstein minstens een even groot belang aan wat alleen kan worden
getobnd. Daaronder vallen bijvoorbeeld de schoonheid en de moraal, die
dus niet met rationele middelen zijn to funderen, en thuishoren op een
gebied dat alleen toegankelijk is met de gevoelsmatige en intuitieve mid-
delen van de kunst. Zo biedt bijvoorbeeld de poezie het domein waar-
binnen de zin van het leven wordt uitgesproken.
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Een andere criticus van het logisch positivisme is Karl Popper, die met
zijn kritisch rationalisme tot een paar fundamentele bezwaren kwam.
In de eerste plaats bestaan er volgens Popper geen theorievrije zin-
tuigelijke waarnemingsfeiten. Waarnemingsfeiten krijgen pas betekenis
binnen de context van een voorafgaande theorie en kunnen dus nooit de
harde, onbetwijfelbare ervaringsbasis vormen waarop onze wetenschap-
pelijke kennis kan worden gefundeerd. Wetenschappelijke kennis is, met
andere woorden, niet objectief buiten de mens gegeven, maar is mensen-
werk.
In de tweede plaats, zei Popper, is de positivistische bezigheid een beperkt
aantal waarnemingen tot algemeen geldige wetten to verheffen, strikt
logisch gesproken niet mogelijk. Om het eerdere voorbeeld nog maar eens
aan to halen: het waarnemen van hoeveel vallende stenen dan ook, geeft
nog geen absolute zekerheid over het gedrag van de volgende steen. We-
tenschappelijke uitspraken zullen het stadium van vermoedens of hypo-
thesen nooit achter zich kunnen laten. Nu was dit probleem ook al een
nagel aan de doodkist van de logisch positivisten, maar zij dachten nog
dat er misschien geen absolute zekerheid, maar dan toch wel een hoge
mate van waarschijnlijkheid to verkrijgen zou zijn, door het aandragen
van steeds meer empirische bevestigingen. Poppers kritiek daarop luidt
dat het aantal werkelijke waarnemingen altijd zeer klein is ten opzichte
van het totaal aantal mogelijke waarnemingen. Om het maar even bij de
stenen to houden: zelfs miljoenen waargenomen vallende stenen en alle
steenlawines bij elkaar vormen maar een zeer klein deel van het door de
hele geschiedenis van het universum heen totale aantal mogelijke waar-
nemingen van vallende stenen, zodat de uitspraak `stenen vallen' alti jd een
waarschijnlijkheidsgraad zal hebben die dicht in de buurt van 0 ligt.
Met deze twee bezwaren - zintuigelijke waarnemingen zijn altijd theorie-
geladen en veralgemenisering is strikt logisch gesproken niet mogelijk -
zaagde Popper beide poten onder de logisch positivistische waarheids-
pretentie vandaan. Popper is het wel met de logisch positivisten eens dat
onze wetenschappelijke kennis in de loop van de tijd steeds verder aan-
groeit.
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Werd Popper pas echt beroemd in 1959, toen zijn uit 1934 daterende
Logik der Forschung in Engelse vertaling verscheen, drie jaar later wipte
de Amerikaanse fysicus/historicus Thomas Kuhn hem alweer uit het we-
tenschapsfilosofische zadel door de publikatie van De structuur van weten-
schappelijke revoluties. In dit boek richt Kuhn zijn aanval in de eerste
plaats op de door Popper veronderstelde gestage groei van wetenschappe-
lijke kennis, door er twee soorten van wetenschappelijke bedrijvigheid
tegenover to stellen: normale en revolutionaire wetenschap.
Normale wetenschap gaat uit van een verzameling vooronderstellingen of
paradigma's, die door een wetenschappelijke groep wordt gedeeld en bin-
nen die groep niet (meer) ter discussie staat. Deze paradigma's - wetten,
modellen, methoden, schoolvoorbeelden - worden tijdens de opleiding
aangeleerd en vormen het onproblematische kader waarbinnen weten-
schappelijke vraagstukken snel kunnen worden opgelost, omdat tijd-
rovende discussies over de geldigheid van de paradigma's achterwege
kunnen blijven. Blijven er teveel vraagstukken onopgelost, dan raakt het
paradigma in een crisis en komen er alternatieve paradigma's boven tafel.
Blijkt een alternatief paradigma succesvoller dan een bestaand, dan
betekent dat het verval en de ondergang van een oude en de geboorte van
een nieuwe wetenschappelijke school. Er vindt met andere woorden een
wetenschappelijke revolutie plaats. De grote voorbeelden van zulke revo-
luties zijn de overgang van de aristotelische naar de newtoniaanse mecha-
nica en van de newtoniaanse mechanica naar die van Einstein.
Wat er gebeurt bi j de revolutionaire overgang van het ene paradigma naar
het andere, heeft volgens Kuhn duidelijke trekken van wat in de psy-
chologie een Gestalt-switch heet. De bekendste illustratie daarvan is het
plaatje dat op twee verschillende manieren, als eend of als konijn, kan
worden geinterpreteerd. Een dergelijke `Gestaltswitch' heeft een aantal
typische kenmerken. Beide interpretaties, eend of konijn, zijn onverenig-
baar: het tekeningetje doet zich 6f als eend, 6f als konijn voor, en een
synthese die tegelijkertijd van beide interpretaties rekenschap geeft is niet
mogelijk. Dezelfde verzameling netvliesindrukken is dus op twee totaal
verschillende manieren to interpreteren, waarbij het verband tussen beide
interpretaties noch door logische, noch door empirische middelen kan
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worden gegeven. De overgang tussen de interpretaties - of liever: de
overgang tussen de paradigma's waarop de interpretaties zijn gebaseerd -
is irrationeel en de nieuwe interpretatie betekent een revolutionaire breuk
met de oude.
De bezwaren van Kuhn tegen Poppers opvattingen zijn in dit licht mak-
kelijk to formuleren. Er is, zegt Kuhn, alleen maar sprake van groei van
wetenschappelijke kennis ti jdens perioden van normale wetenschap, maar
er vinden regelmatig revoluties plaats die breukvlakken in het weten-
schappelijke kennen tot gevolg hebben. De schijn van continue groei
wordt veroorzaakt doordat de hele geschiedenis van de wetenschap na elke
revolutie vanuit het nieuwe paradigma wordt geherwaardeerd en de leer-
boeken, als voertuigen van de wetenschappelijke vooruitgang, geheel of
gedeeltelijk worden herschreven. En als de leerboeken eenmaal herschre-
ven zijn versluieren ze niet alleen de rol, maar zelfs het bestaan van de
revoluties waarop ze moesten reageren, reden waarom studenten en
onderzoekers zich al gauw deelnemers voelen aan een lange historische
traditie die in feite niet bestaat.
Wat hier het meest van belang is, ligt in de opvatting van Kuhn dat het
ene compacte beeld van wetenschappelijk kennen zoals ons dat door
Popper wordt voorgehouden, vervangen moet worden door een veel ge-
fragmenteerder beeld van paradigmatisch verschillende soorten van we-
tenschap. Om maar eens een metafoor to gebruiken: als de visie van
Popper wordt voorgesteld als een stevige, homogene appel, dan is de
filosofie van Kuhn een sinaasappel, dat wil zeggen wat sappiger en
opgebouwd uit min of meer op zichzelf staande partjes die nog wel gelij-
kenis vertonen. En dat is een flinke stap op weg van Poppers moderne,
naar Feyerabends postmoderne wetenschapsopvatting.

Paul Feyerabend vervolgt met zijn In strijd met de methode de weg die
Kuhn voor hem was ingeslagen. Hij noemt zichzelf eerst een kentheore-
tisch anarchist, verandert dat later in dadaist en schrijft dan:

Een dadaist is totaal niet onder de indruk van welke serieuze onder-
neming dan ook. Hij ruikt lont zodra men ophoudt met lachen en een
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houding en gezichtsuitdrukking aanneemt die erop wijst dat er iets
belangrijks op komst is. (...) Ik hoop dat de lezer (...) zich mij zal
herinneren als een spotzieke dadaist en niet als een ernstige anarchist.

En als spotzieke dadaist ontzegt Feyerabend het primaat aan de veel to
serieuze rationeel-wetenschappeli jke onderneming, en maakt hi j zich als
tegengif vrolijk over juist die imposante staaltjes van wetenschappelijk
en technologisch vernuft waarmee de superioriteit van deze benadering
van de wereld zich zou bewijzen:

Wat uit technologisch oogpunt een fantastische prestatie lijkt, een
bemande ruimtevlucht naar de maan, ziet er van een ander gezichtspunt
uit als een volmaakte dwaasheid: duizenden hooggekwalificeerde mensen
zijn tientallen jaren intensief bezig om, ten koste van zeer veel in-
spanning en enorme sommen geld, een relatief klein aantal (twee!) van
hen, uitgedost in karnavalspakken een paar potsierlijke danspassen to
laten uitvoeren op een droge, hete, atmosfeerloze kei, waar niemand die
zijn gezonde verstand een beetje gebruikt naar toe zou willen.

Ondanks de eenvoud en de speelsheid van wat Feyerabend zijn methodo-
logisch pluralisme noemt, blijken de misverstanden veelvuldig en hard-
nekkig. Zo geven Feyerabends lijfspreuken `against method' en `anything
goes' nog vaak aanleiding om to denken dat hij ertoe aanspoort om maar
wat aan to rommelen, waarbij ongeveer alles is toegestaan, terwijl het
tegendeel het geval is: beide lijfspreuken komen voort uit de gedachte dat
het onverstandig is om op voorhand, onafhankelijk van de aard van de
problemen, de wetenschappelijke rationaliteit als enige geldige ver-
klarings- of oplosmethode to beschouwen, en dat de mogelijkheid to
kunnen kiezen uit meerdere andere, misschien beter toepasbare metho-
dologieen, wegens het ontbreken van vanzelfsprekendheid, juist een veel
grotere zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid en discipline vereist. Op de
vraag of men zich toch niet veel beter monistisch kan opstellen, omdat de
keuzemogelijkheid in een pluralistische situatie altijd iets willekeurigs zal
hebben, antwoordt Feyerabend dat het pluralisme alleen maar iets aan het
licht brengt wat het monisme ook heeft maar verborgen houdt: de wille-
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keur, of het existentiele moment, in welke beslissing dan ook. Door zich
to verschuilen achter de vermeende waarheid of vanzelfsprekendheid van
het monisme ontloopt men de eigen verantwoordelijkheid.
Terwijl Kuhn zijn methodologisch pluralisme nog beperkt houdt tot ver-
schillende intern- wetenschappelij ke varieteiten, plaatst Feyerabend de
wetenschappelijke rationaliteit in z'n geheel als een der mogelijkheden
tussen verschillende andere kenwijzen van de wereld. En terwijl er bij
Kuhns overgang van het ene wetenschappelijke paradigma naar het an-
dere nog sprake is van een zekere historische of intern -dynamische
dwang, kunnen we volgens Feyerabend `de kosmologieen van een bepaal-
de tijd' willens en wetens `wijzigen of zelfs vervangen'. Als we Poppers
filosofie beschouwen als een appel, en die van Kuhn als een sinaasappel,
dan is Feyerabends methodologisch pluralisme een hele fruitmand, waar-
uit op ieder moment een gewenste vrucht kan worden gekozen. Ook een
sinaasappel, en als het nodig is zelfs een appel:

Er kan natuurlijk een tijd aanbreken waarin de rede een tijdelijke prio-
riteit zal moeten krijgen en het verstandig is haar regels to verdedigen
met uitsluiting van de rest. Maar ik geloof niet dat we tegenwoordig in
zo'n tijd leven.

Zetten we na Feyerabend een aantal wetenschapsfilosofische ontwikkelin-
gen nog eens op een rij, dan blijkt dat de wetenschapsfilosofie als geheel
in de loop van de geschiedenis een terugtrekkende beweging laat zien met
betrekking tot de waarheid. Galilei en Newton legitimeerden hun waar-
heidsaanspraken met verwijzing naar logica en empirie, die buiten de
mens, dus objectief, gegeven zijn. De Wiener Kreis ging nog steeds uit
van logica en empirie, maar niet meer van absolute waarheid, maar van
een hoge mate van waarschijnlijkheid van wetenschappelijke kennis.
Popper had het eerder over mogelijkheid dan over waarschijnlijkheid en
beschouwde wetenschappelijke kennis niet meer als een objectief gege-
ven, maar als des mensen. Vervolgens onderkende Kuhn, naar aanleiding
van zijn historische onderzoek, meerdere vormen van wetenschappelijke
kennis en de specifieke keuze hangt of van historische, sociologische en
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psychologische factoren. Feyerabend tenslotte zag wetenschap als een der
mogelijke ken-wijzen naast een aantal andere, en de voorkeur voor de ene
of de andere al dan niet rationele kenwijze wordt bepaald door praktisch
nut, economisch voordeel of politieke macht.

Wegens het pluralistische karakter en het ontbreken van de absolute,
universele wetenschappelijke waarheid, kunnen de kentheorieen van
Kuhn en Feyerabend postmodern worden genoemd, wat de Amerikaanse
cultuurcriticus Ihab Hassan ook heeft gedaan. Eerst vraagt Hassan zich af:

Maar wat is dat dan, postmodernisme? Ik kan er geen harde definitie
van geven, netzomin als ik dat kan van modernisme. Want het is een
gangbare term geworden om tendensen aan to geven op het gebied van
theater, dans, muziek, beeldende kunst en architectuur; van literatuur en
kritiek; van filosofie, psychoanalyse en geschiedschrijving; van cyber-
netische technologie en zelfs van de natuurwetenschappen.

En hoewel de term postmodernisme op al deze gebieden naar iets anders
lijkt to verwijzen, stelt Hassan vervolgens een lijst samen van elf post-
moderne kenmerken, waarvan de eerste luidt:

1. Onbepaaldheid, of beter nog, onbepaaldheden. Deze omvatten alle
dubbelzinnigheden, breuken, verschuivingen betreffende kennis en maat-
schappij. Daarbij kunnen we fonder anderej denken aan (...) Kuhns
paradigma's en Feyerabends dadalstische wetenschap.

En daarmee ben ik aangekomen bij de twee filosofen, die nog een stap
verder hebben gezet en de voorgaande reeks collega's in de sandwich
hebben genomen: bovenop de Amerikaanse pragmatist Richard Rorty en
onderop de `godfather' van het postmodernisme Friedrich Nietzsche. In
feite heeft Rorty veel van Nietzsche overgenomen, waaruit weer blijkt dat
Nietzsche ook op dit punt zijn tijd een eeuw vooruit was.

Hoewel Nietzsche op zijn eindexamen een onvoldoende voor wiskunde
had, is hij over de waarheidsaanspraken van de wetenschap duidelijk en

148



Hoe postmodem vaft een steen?
Over wetenschappelijke zekerheid en het postmodeme relativisme

beslist: die zijn er niet. De natuurkunde is `slechts een commentaar op en
een interpretatie van de wereld'. Voor zover zij pretendeert meer to zijn
baseert zij zich op een misplaatst geloof in de zintuigen. Wetenschappe-
lijke kennis en de daarmee verbonden taal - die Nietzsche omschrijft als
`een bewegend leger metaforen' - lijdt aan voorlopigheid en beweeglijk-
heid:

Aan het bouwwerk van de begrippen werkt oorspronkelijk, zoals wij za-
gen, de taal, en in later tijd de wetenschap. (...)
Dat ontzaglijke balk- en plankenwerk van begrippen, waaraan de behoef-
tige mens zich vastklampt terwijl hij zich door het leven slaat, is voor het

bevrijde intellect alleen maar een rek en een stuk speelgoed voor zijn
stoute kunstjes: en als hij het stukslaat, door elkaar gooit, op ironische
wijze weer in elkaar zet, de vreemdste dingen aan elkaar parend en de
meest nabije van elkaar scheidend, openbaart hij dat hij die hulp-
middelen van de behoeftigheid niet nodig heeft en dat hij nu niet door
begrippen, maar door intuities wordt geleid.

Hiermee plaatst Nietzsche het `niets is waar, alles is mogelijk' dat sinds de
dood van God al gold voor morele kwesties, direct over naar de fysische
wereld, waarmee hij zich wezenlijk onderscheidde van zijn tijdgenoten.

Rorty herhaalt Nietzsches vertwijfelde poging om het hele idee van de
niet bestaande morele waarheid onverkort naar de materiele wereld over
to hevelen: ook volgens Rorty bestaan er geen fysische waarheden of fei-
ten. Die manoeuvre kan alleen maar worden uitgevoerd als het verschil
tussen de harde en de zachte wetenschappen wordt opgeheven. `Ik maak
uitgebreid gebruik van het werk van Thomas Kuhn om een aanval to doen
op het onderscheid tussen menswetenschappen en natuurwetenschappen',
zegt Rorty, zodat het alleen maar `lijkt alsof de harde objecten van de
chemicus anders zijn dan de zachte uit de wereld van de literatuurcriti-
cus'. En dan vervolgt hij:

[Het zoul veel minder moeilijk zijn om de hele cultuur, van de natuur-
kunde tot de poezie, to zien als een enkele continue, naadloze activiteit,
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waarvan de onderverdelingen niet meer dan een institutionele en_peda-
gogische functie vervullen. Daardoor zouden wij de vraag waar de grens
getrokken moet worden tussen `waarheid' en `troost' niet tot een ethisch
probleem hoeven to maken.

Waarheden worden dus niet gevonden, stelt Rorty, maar gemaakt - niet
door elk individu afzonderlijk, maar door de collectieve inspanning van
velen, en feiten ontstaan er evenveel als er talen zijn om die transactie to
beschrijven. Kennis is daarom niet los to maken uit de praktische, sociale
en historische context waarbinnen ze ontstaat -`en dat geldt voor weten-
schappelijke en common sense-kennis evengoed als voor de filosofie.
Wat Rorty hiermee beweert, is dat het feit dat stenen vallen slechts een
sociale constructie betreft die feitelijk verandert als het anders genoemd
wordt of door een andere bril bezien. Voor alle zekerheid voegt hij er nog
aan toe dat de hele idee van een werkelijk felt ons alleen maar in de weg
zit'.

Natuurwetenschap en waarheidspretentie

Om nu to kunnen beoordelen wie van de genoemde filosofen het bij het
rechte eind heeft, zullen we eerst moeten weten wat natuurwetenschap is.
Natuurwetenschappelijke kennis heeft betrekking op het deel van de we-
reld waar we van buitenaf naar kijken, waar we afstand van hebben ge-
nomen. Die kennis komt niet direct en intultief tot stand, maar is
bemiddeld door zintuigen en verstand, en de vraag die daardoor wordt
opgeworpen is of de wereld is zoals we die zien, of dat we de wereld
anders zien dan die in werkelijkheid is. Om de vraag naar de status van
onze natuurwetenschappelijke kennis in relatie tot de wereld zelf to
kunnen beantwoorden, moet ik eerst een definitie geven van wat er onder
wetenschappelijke kennis wordt verstaan. Natuurwetenschappelijke ken-
nis over de wereld bestaat uit een heleboel losse feiten - zoals het feit dat
stenen vallen en dat water kookt bij 100 graden -, die zelf geen samen-
hang en betekenis hebben maar die pas krijgen doordat ze deel uitmaken
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van een heel netwerk van theorieen, die weer zijn opgenomen in een cul-
turele context.
Volgens deze omschrijving bestaat wetenschappelijke kennis uit drie ver-
schillende niveaus, die elk afzonderlijk bekeken moeten worden op hun
relatie tot de wereld zelf. Eerst is er de culturele context - of anders
gezegd: hoe cultuurafhankelijk is wetenschappelijke kennis; vervolgens
is er, binnen de culturele context, het netwerk van theorieen bestaande uit
fysische voorstellingen of interpretaties en een wiskundige beschrijving
daarvan; en tenslotte zijn er, binnen de theorieen, de feiten en de daaraan
verbonden getalswaarden die er in een wiskundige beschrijving van een
theorie moeten worden ingevuld om to controleren of de theorie wel de
juiste uitspraken en voorspellingen doet. Ik zal deze niveaus alle drie
doornemen, to beginnen met de culturele context.

Het antwoord op de vraag hoe universeel, dat wil zeggen hoe cultuuronaf-
hankelijk, wetenschappelijke kennis is, kan worden gevonden door de
soorten wetenschap zoals die in de verschillende culturen bedreven zijn
met elkaar to vergelijken.

In de Griekse Oudheid vormde de natuurwetenschap een onderdeel van
de hele wijsbegeerte en stond zo in nauwe relatie tot de heersende ethiek.
Die ethiek nu was er een van respect en ontzag voor de natuur. Het in-
grijpen van de mens in de bestaande harmonie, het verstoren van het
natuurlijke evenwicht, behoorde niet tot de mogelijkheden. De antieke
Griek die de buitenwereld wilde kennen moest veel nadenken en goed
kijken, maar mocht nergens aankomen. Plato liet zich laatdunkend uit
over handwerk en Aristoteles heeft gezegd dat men zijn dochter maar
beter niet kon uithuwelijken aan een handwerksman. Op een mozaiek in
een villa bij Pompei uit de eerste eeuw na Christus is Plato met zijn
leerlingen - waaronder Aristoteles - afgebeeld, zittend op een gebogen
bank onder een boom, terwijl ze zich op beschouwende wijze bezighou-
den met wi jsbegeerte, sterrenkunde, muziek, taal- en wiskunde. Het enige
dat ze daarbij mogen breken is het hoofd. In de Griekse Oudheid was de
natuurwetenschap uitgesproken beschouwend van aard. Ook in andere
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oude culturen waarbinnen de wetenschap aanzienlijk tot ontwikkeling
kwam, - China, India en de islamitische landen - stelde men zich tegen-
over de toepassingen van de wetenschap vergelijkbaar terughoudend op.

In de christelijke Middeleeuwen zijn wat de natuurwetenschappen betreft
twee perioden to onderscheiden. Zo van de eerste tot en met de twaalfde
eeuw, bleef hoofdzakelijk het platonisme uit de Griekse erfenis behou-
den, maar de wijsgerige ethiek waar Plato's natuurwetenschap een gein-
tegreerd onderdeel van uitmaakte werd vervangen door de christelijk-
religieuze dogmatiek. Deze kwam er in het kort op neer dat er ernstiger
zaken aan de orde zijn dan de wereldlijke wetenschap. De christen be-
hoorde v66r alles bedacht to zijn op het zieleheil en daarvoor moest hij
niet verder in de geheimen van de natuur willen doordringen dan de Hei-
lige Schrift toelaat. Ter illustratie hiervan kan een schilderij van de
Vlaming Marinus van Reymerswaele uit 1541 dienen, voorstellende de
heilige Hieronimus. Hieronimus behoorde met Augustinus tot de vroege
kerkvaders en is hier afgebeeld met een bijbel, een schedel en een
gedoofde kaars, allemaal attributen die verwijzen naar de verganke-
lijkheid van wereldlijke zaken, waaronder de natuurwetenschap. Met alle
waardering voor het monnikenwerk dat in de kloosters werd verzet, en
aan het eind van die periode ook door de jonge universiteiten, stond de
natuurwetenschappelijke bedrijvigheid in de vroege Middeleeuwen op een
laag pitje en was het kennispeil, in vergelijking met de Griekse Oudheid,
een flink stuk gedaald.
Een geheel nieuwe periode brak aan in de dertiende eeuw, met name door
het werk van Thomas van Aquino die een groeiende belangstelling voor
wereldse zaken aan de dag legde. Thomas bracht een voordien ongekende
integratie van wetenschap en godsdienst tot stand. Dit had echter tot
gevolg dat kwesties van wijsgerige, wetenschappelijke en godsdienstige
aard nauw met elkaar verweven raakten. Maar het standpunt van Thomas
aangaande mogelijke conflicten tussen godsdienst en wetenschap was even
duidelijk als eenvoudig: twijfel aan de goddelijke openbaring is niet
mogelijk, zodat bij uiteenlopende meningen de wetenschap bij voorbaat
aan het kortste eind trekt. Op een wandschildering van Andrea da
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Firenze, getiteld Thomas van Aquino en de goddelijke openbaring, zetelt
Thomas op een troon en aan zijn voeten scharen zich dienstbaar de kun-
sten en de wetenschappen. Dus hoewel Thomas, in tegenstelling tot zijn
platonische voorgangers, wetenschap van groot belang achtte, bleef deze
geheel ondergeschikt aan de christelijke dogmatiek en mocht slechts
dienen ter ondersteuning van wat er in de bijbel al geschreven staat.

Halverwege de vijftiende eeuw begon de Renaissance. Tijdens deze perio-
de ontdeed de wetenschap zich van de schroom die er door de christelijke
godsdienst aan was verbonden. Omdat de minachting voor het handwerk
verdween, kon het experiment zijn intrede doen in de wetenschap en deze
kon zich toen ontwikkelen tot een machtig, maar schaamteloos instrument.
Als voorbeeld hiervan een schilderij van Joseph Wright, getiteld A Phi-
losopher Showing an Experiment on an Air Pump uit 1768. Het experiment
moet aantonen dat levende wezens lucht nodig hebben. Daartoe doet men
een leeuwerik in een glazen bol, en - zo luidt het onderschrift bij de
reproduktie - `zodra lucht uit de bel werd gepompt, kon men de leeu-
werik zien snakken, stuiptrekken en sterven. Hier slaat een weekhartig
meisje daarbij de handen voor de ogen'. Van een oorspronkelijk ingetogen
bedrijvigheid veranderde de wetenschap gaandeweg in de ongebreideld
expansieve onderneming, die in het derde kwart van de achttiende eeuw
de eerste industriele revolutie mogelijk zou makers en daarmee niet alleen
de bron van een stroom onmiskenbare verworvenheden zou worden, maar
tevens uitgroeide tot een ernstige bedreiging voor de hele planeet aarde.

En hierin ligt het antwoord op de vraag hoe universeel natuurweten-
schappelijke kennis is in relatie tot de culturele context. Immers, als ik
nogmaals stel dat wetenschappelijke kennis niet alleen maar een verza-
meling losse feiten is, maar een heel netwerk van theorieen waarbinnen
die feiten samenhang en betekenis krijgen, dan blijken zich in relatie tot
de verschillende culturele en ethische contexten ook verschillende manie-
ren van natuurwetenschappelijk denken to ontwikkelen, van beschou-
wend, ondergeschikt en dienstbaar, tot schaamteloos. Welk soort van
wetenschappelijk denken in een bepaalde periode voet aan de grond
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krijgt, hangt ten nauwste samen met wijsgerige, religieuze en econo-
mische motieven. En dat zijn niet erg universele motieven.

Dan verplaatsen we ons nu vanuit de culturele context naar het niveau van
de natuurwetenschappelijke theorieen, zoals die binnen bepaalde culturen
opgeld doen, met in principe dezelfde vraag naar het universele karakter
ervan. Daarbij zal ik het wiskundige formalisms terzijde laten en me
beperken tot de fysische voorstellingen die er zijn gemaakt van de ruimte
en de tijd.

In het Egypte van voor de Griekse Oudheid beschouwde men de aarde als
een platte schijf, overspannen door een koepelvormig hemelgewelf.
Begrippen als `aarde' en `hemel' werden voorgesteld als goden en godinnen
die een erotische betrekking met elkaar onderhouden.
Bij de Grieken bestond een veelheid aan voorstellingen naast elkaar. De
Ioniers dachten zich de aarde als een platte schijf die in water drijft of in
de ruimte zweeft. De atomist Demokritos zag de ruimte als oneindig in
afmeting en leeg denkbaar. Pythagoras hield het op een bolvormige aarde
die zich rond een centraal vuur moest bewegen.
Volgens Aristoteles bevindt de bolvormige aarde zich in het kosmisch oer-
centrum en verkeert in absolute rust. De ruimte om de aarde heeft ook
een bolvorm, kan niet leeg bestaan en wordt omsloten door eerst acht en
later vele tientallen concentrische kristallen schalen, met een voor onze
begrippen uiterst geringe diameter: het hele universum zou makkelijk
binnen de aardbaan passen. Het geheel is omgeven door een godensfeer.

In de aanvankelijk christelijk-platonische Middeleeuwen keerde men
deels terug naar het beeld van de platte aarde. De latere middeleeuwers
zagen toch weer meer brood in de bolvormige aarde van Aristoteles. Het
verloop van de tijd beschouwde men als regelmatig, continu en overal
hetzelfde, met then verstande dat Aristoteles de wereld een eeuwig be-
staan toekende, terwijl die wereld in de christelijke versie door een enkele
handeling is geschapen en op dezelfde manier weer ten onder zal gaan.
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i

Aan de ontwikkeling van het rationeel-wetenschappelijke wereldbeeld,
van geocentrisch naar heliocentrisch, is een hele reeks namen verbonden
en de totale overgang nam zo'n 250 jaar in beslag. In de tussenvorm van
Copernicus is er nog sprake van een vaste sterrensfeer, maar in het vol-
tooide heliocentrische wereldbeeld van Newton heeft de aarde haar cen-
trale positie geheel verloren: zij draait, net als de andere planeten, om
haar eigen as en om de zon. De ruimte is niet meer omsloten door een
vaste sterrensfeer, maar strekt zich in alle richtingen oneindig uit en is
leeg denkbaar, wat wil zeggen dat de ruimte als zelfstandig verschijnsel
bestaat, onafhankelijk van de daarin aanwezige materie en de tijd. Aan
de ti jd kende Newton overigens net zo'n absoluut karakter toe.
Nadat deze ideeen bij elkaar de respectabele periode van zo'n twee- a
driehonderd jaar in de wetenschappen hebben standgehouden, haalde
Einstein de zaken in het begin van de twintigste eeuw nog eens overhoop.
In een van zijn relativistische versies is de ruimte nu weer besloten, zij
het dat hij er in tegenstelling tot Aristoteles een in zichzelf gekromde,
vierdimensionale tijdruimte voor nodig heeft, waarbij de imaginaire tijdas
en de drie ruimtelijke dimensies niet meer strikt van elkaar to scheiden
zijn. Deze ruimte is niet meer absoluut of homogeen, dat wil zeggen
`verkort' bij hoge snelheden, `verdicht' door de zwaartekracht, is volgens
een bepaalde opvatting evenmin leeg denkbaar als die van Aristoteles en
bevindt zich bovendien in een toestand van periodieke of permanente
expansie.
Ook de tijd heeft in Einsteins relativistische opvatting het absolute ka-
rakter verloren: een seconde duurt niet overal in het universum even lang.
We de tijd verloopt hangt of van de zwaartekracht ter plaatse van het
geobserveerde systeem en de relatieve beweging ten opzichte van de
waarnemer. Er zijn zelfs situaties denkbaar waarbij een seconde oneindig
lang duurt: aan de rand van een `zwart gat' - een plaats in het universum
waar de zwaartekracht door het samenballen van materie zo sterk is dat
zelfs licht er niet uit kan ontsnappen - staat de tijd stil. Omgekeerd zal
voor iemand die zich aan de rand van een zwart gat bevindt, de eigen tijd
normaal lijken to verstrijken, terwijl de geschiedenis van de rest van het
universum in een razend tempo voorbij trekt.

155



A.F.W. Klukhuhn

Samengevat zijn zowel het tijd- als het ruimtebegrip in de natuurweten-
schap vanaf Aristoteles tot heden aan spectaculaire veranderingen onder-
hevig, en blijken ze van cultuur tot cultuur, van periode tot periode, maar
ook van school tot school to verschillen. Dus ook de theorieen zi jn, net als
de culturele contexten waarbinnen ze opgeld doen, alles behalve univer-
seel to noemen.

Om het beeld van de wetenschap to completeren moeten we ons nog een
keer verplaatsen, van het niveau van de theorieen naar het niveau van de
feiten.
Volgens de hier gehanteerde definitie hebben natuurwetenschappelijke
feiten zelf geen samenhang of betekenis, maar krijgen ze die pas door het
netwerk van theorieen waar ze deel van uitmaken en dan nog wel in re-
latie tot de culturele context. Maar dat betekent nog niet dat losse feiten
geheel onbevangen worden waargenomen en tot de wereld zelf behoren.
Natuurwetenschappelijke feiten maken immers deel uit van de wereld die
we buiten ons hebben geplaatst, waar we tegenover staan, zodat feiten
slechts bemiddeld door zintuigen en verstand kunnen worden waargeno-
men. Feiten zeggen daarom niet zozeer iets over de wereld zelf, alswel
over de door ons waarnemen en denken bemiddelde wereld.
Om de gedachten to bepalen zal ik een voorbeeld van een feit geven: het
is een feit dat een steen die wordt losgelaten omlaag valt. En dat is daarom
een feit, omdat dat het geval is en blijft, ongeacht ras, geslacht, leeftijd,
plaats, politieke voorkeur, economische positie, godsdienstige achter-
grond, wetenschappelijke school, culturele belangstelling of momentaan
humeur van de waarnemer. Parmenides vond een vallende steep een zins-
begoocheling: de echte wereld is een en onveranderlijk. Plato beschouwde
een vallende steen als een grofstoffelijke en onvolkomen afspiegeling van
een zuivere en zelfstandig buiten ruimte en tijd bestaande ideeenwereld.
Aristoteles vond een vallende steen streven naar het kosmische oercen-
trum. Newton vond dat een steen valt als gevolg van de zwaartekracht, en
Einstein vatte een vallende steen op als een krachtenvrij voorwerp dat
zich in een versneld systeem bevindt. Maar de voorstelling van een val-
lende steen mag dan steeds veranderen, en ook de wiskundige beschrijving
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kan worden ingeruild voor een andere, maar het feit dat een steen valt
verandert niet. Feiten zijn weliswaar bemiddelde kennis en behoren niet
tot de wereld zelf, maar feiten zijn wel door de wereld zelf afgedwongen
waste punten in onze kennis over de wereld. Om een beeld to gebruiken:
feiten zijn de knijpers waarmee onze in de culturele wind wapperende
theoretische netwerken onlosmakelijk aan de waslijn van de wereld zelf
zijn opgehangen. Feiten zijn dus, in tegenstelling tot wat in sommige
postmoderne filosofische kringen wordt beweerd, wel degelijk to be-
schouwen als een eenduidig en onveranderlijk fundament, waarop een
grote varieteit aan kennisgebouwen kan worden opgetrokken, met ieder
gebouw zijn eigen (theoretische) structuur en zijn eigen (culturele)
voorkomen. En de onveranderlijkheid van de feiten is zelfs een noodza-
kelijke bestaansvoorwaarde voor de wereld.

Ik rond af. Als Nietzsche schrijft:

De telbaarheid van bepaalde processen, bijvoorbeeld veel chemische, en
een zekere berekenbaarheid daarvan vormt nog geen reden om hier
naar `absolute waarheden' to tasten. Het is altijd alleen maar een getal
in verhouding tot de mens, tot een of andere constant geworden neiging
of maat in de mens. Het getal zelf is geheel en al onze vinding,

wreekt zich zijn onvoldoende voor wiskunde en voert hij zijn relativisme
veel to ver door, want er is wel degelijk een onveranderlijke, feitelijke
wereld buiten ons, die zich niets aan onze oordelen, uitspraken, getallen,
belangen of zelfs aanwezigheid gelegen laat liggen.

En als Rorty, even gebrekkig onderlegd op het gebied van de natuurwe-
tenschappen als Nietzsche, stelt dat feiten slechts sociale constructies zijn,
en dat er net zoveel feiten bestaan als talen waarin ze worden geconstru-
eerd, dan verwart hij feiten net zo met theorieen als Nietzsche dat deed.

Om toch niet to eindigen met alleen maar kritiek: de werkelijk belangrijke
bijdragen van Nietzsche en Rorty liggen op een ander vlak, namelijk dat
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zij, net als Wittgenstein, de intuitie en het gevoel opnieuw hebben inge-
voerd als legitieme kenwijze van de wereld naast en in het verlengde van
de wetenschappelijke. Maar dat heeft dan niet tot gevolg dat het alleen
maar lijkt dat de harde objecten van de chemicus anders zijn dan de
zachte wereld van de literatuurcriticus, maar dat zou best eens kunnen
betekenen dat de zachte objecten van de literatuurcriticus alleen maar
anders lijken dan de harde uit de wereld van de chemicus.
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