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Ten geleide 

Zowel in wetenschappelijke als in niet-wetenschappelijke publikaties wordt 
het begrip 'postmodernisme' tegenwoordig veel gebruikt. Het begrip is moei
lijk te definiëren. Verklaring daarvoor is dat het begrip eerder een tijdgeest 
dan een welomschreven denksysteem aanduidt. Dat heeft het begrip gemeen 
met begrippen als Renaissance, Verlichting of Romantiek. Het begrip geeft 
uitdrukking aan de wijze waarop de laat-twintigste eeuwer zichzelf ervaart. 

Aangezien het gezicht van onze tijd zozeer door de wetenschap bepaald 
wordt, ligt het voor de hand dat het postmodernisme in belangrijke mate een 
standpuntsbepaling is ten opzichte van de wetenschap en van de rol die de 
wetenschap in onze samenleving speelt. Het leek daarom verdedigbaar om 
het postmodernisme te karakteriseren door zijn betekenis vast te stellen voor 
verschillende terreinen van (geestes-) wetenschappelijk onderzoek. 

Dat gebeurde tijdens een aan het postmodernisme gewijde bijeenkomst 
van de Afdeling Letterkunde op 12 oktober 1992. Deze bundel bevat de bij 
die gelegenheid in het Nederlands uitgesproken voordrachten en contra-refe
raten. 
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A. Kibédi Varga 

Posttnodernisme in de literatuur 

De inmiddels oeverloos geworden en zeer verwarrende discussie over het 
postmodernisme duurt nu al meer dan twintig jaar. Voor deze verwarring 
zijn vooral de volgende redenen aan te wijzen - hierop is onder anderen om 
slechts enkelen te noemen, gewezen door Ernst van Alphen, Antoine Com
pagnon en Panajotis Kondylis - : ten eerste dat er parallel maar onder de
zelfde noemer door filosofen, literatoren, architecten, enz. in feite verschil
lende en slechts ten dele in elkaar overgaande discussies worden gevoerd; 
ten tweede dat het moderne, waartegen zich het postmodernisme zou afzet
ten, telkens anders wordt gedefinieerd: voor de een - vooral de filosofen -
begint het met de Verlichting, voor de ander - vooral de literatoren (die 
trouwens vaak de voorkeur geven aan de uit Amerika geïmporteerde term 
'modernisme') - begint het met de twintigste eeuw, maar soms ook al bij 
Baudelaire; en ten derde, dat de discussianten zich telkens op andere voor
beelden beroepen en deze telkens verschillend rangschikken: Beckett is nu 
eens een modernist en dan weer postmodern, de architect Tschumy en de 
schrijver Nabokov krijgen tot veler verbazing hetzelfde etiket opgeplakt, enz. 

Een periode 

Ik wil geen nieuwe bijdrage leveren aan deze discussie, integendeel. Ik stel 
alleen dat wij, sinds de 'val' van het structuralisme, in een nieuw intellectueel 
klimaat en in een nieuwe leefwereld zijn terechtgekomen; zowel de heersende 
gedachten - de journalistieke 'topiek' - als literatuur en kunst zijn geheel 
anders dan in de eerste twee decennia na de oorlog, en ik stel de vraag of de 
term postmodern wellicht het nut kan hebben om deze nieuwe gedachten en 
werken aan te duiden. 

Het gaat dus om periodisering en het is bekend dat periode begrippen altijd 
een paradoxaal bestaan hebben geleid: oorspronkelijk bedoeld om het unie
ke, of althans het dominerende, van een bepaald tijdperk aan te geven, wor
den ze door literatuur- en kunsthistorici al gauw geüniversaliseerd: men 
spreekt dan van de romantiek van de klassieken, van barokke elementen in 
de twintigste eeuw, enz. Iets soortgelijks is ook al het postmodernisme over
komen: voor Lyotard bijvoorbeeld is Montaigne postmodern. Nog radicaler 
wordt de periodisering gerelativeerd wanneer men de geschiedenis in de ban 
wenst te zien van een dialectiek - op elk modernisme volgt een postmoder
nisme - of, erger nog, van een simultane binariteit, dichotomie: elke periode 
bevat tegelijk klassieke en barokke elementen, Verlichting en Tegen-Verlich
ting, zoals Jochen Schmidt stelt. Bij al deze verfijningen en relativeringen 
blijft het periodebegrip wonderbaarlijk overeind staan, niet alleen om zijn 
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IO A. Kibédi Varga 

praktische bruikbaarheid, maar ook omdat zonder het postuleren van 
periodedominanten ook het relativeren ervan zinloos zou worden. 

Wanneer ik, ondanks deze bezwaren, aan het postmodernisme als periode
begrip vasthoud, dan is dat niet zozeer om literairhistorische redenen - het 
gaat mij niet in de eerste plaats om een trend die een andere trend aflost -, 
maar omdat ik deze term bijzonder geschikt acht om de radicale ommekeer 
aan te duiden die zich in de laatste twintig jaren in onze denkwereld heeft 
afgespeeld en die ook in literatuur en kunst niet zonder gevolgen is gebleven. 
Het is immers heel goed mogelijk dat wij ons in een heel bijzondere fase van 
de geschiedenis bevinden, een zogenaamde overgangsfase, die Europa sinds de 
Renaissance, en zeker sinds het begin van de Verlichting, niet meer gekend 
heeft. De moderne mens, wiens daden worden bepaald en gelegitimeerd vanuit 
een zogenaamd rationeel onderbouwde toekomstvisie, moet plaats maken, na 
de analyses, die begonnen bij Horkheimer en Adorno, via Lyotard naar 
Fukuyama en anderen lopen, voor de postmoderne mens die, door goden en 
afgoden gelijkelijk en definitief verlaten, 'entzaubert', zijn leven zelf moet 
inrichten. Twee data, en het verband ertussen, symboliseren deze fundamen
tele omwenteling: 1968, een door Vincent Descombes terecht als impertinent 
geschetste, en door de communisten dan ook niet gesteunde, revolutie der 
jongeren, en 1989, de instorting van de op toekomstvisie gebaseerde maat
schappelijke orde, waardoor elke vorm van dialectisch denken met inge
bouwd vijandsbeeld ook tot het verleden behoort. '68 geeft de aanzet tot wat 
na '89 ook in de praktijk definitief mogelijk, ja zelfs noodzakelijk werd: vol
strekt geëmancipeerd denken. 

Na zulke radicale veranderingen ontstaat er een leegte, de bestaande cri
teria werken niet meer: dit is kenmerkend voor elke overgangsperiode. De 
grote namen van gisteren worden al het Pantheon binnengedragen. Sartre 
zowel als Barthes zijn geschiedenis geworden. Het structuralisme verschijnt 
als een karikaturale vorm van positivisme en iedereen is blij bevrijd te zijn 
van de terreur van de theorie, van de 'wetenschappelijkheid'. Een tentoon
stelling als De Grote Utopie in het Stedelijk Museum te Amsterdam die enige 
tijd geleden, zoals de indertijd door Sandberg georganiseerde Malevich ten
toonstelling, nog gevoelens van nostalgie en van machteloze woede tegen het 
stalinisme had uitgelokt, wordt nu afgedaan met 'onmenselijk'. En filosofen 
wijzen erop dat de twee grote voorgaande omwentelingen, de liberale van 
1848 en de communistische van 1917, door intense politiek-filosofische reflec
tie waren omringd, maar die van 1989 door geen overtuigend theoretisch 
alternatief wordt begeleid. (De door Fukuyama gepostuleerde zege van de 
liberale democratie zou overtuigender zijn wanneer zij op ideële gronden 
kon worden aangetoond en niet puur als gevolg van economische nood
zaak.) Het verlangen naar een ethische verantwoording van het bestaan is 
er, alleen de middelen ontbreken vooralsnog om deze te realiseren. Daarom is 
de postmoderne conditie niets anders dan pas op de plaats maken en via een 
veelvoud van kleine experimenten het zoeken naar een nieuwe zingeving 
starten. 

IO 
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Postmodernisme in de literatuur 11 

Een nieuw tijdshegrip 

Wanneer de ideologie wegvalt, is er geen van buiten aangedragen handvat 
meer om de tijd te ordenen. De ideologie scheen de tijd te temmen en te 
humaniseren, maar dat was - vooral het laatste - bedrieglijk: zij ontnam 
aan het individu zijn heden en projecteerde alles in het verleden en in de 
toekomst. Met dien verstande dat conservatieve ideologieën het verleden 
van een positief en de toekomst van een negatief teken voorzagen en progres
sieve ideologieën het omgekeerde deden. Nu gebleken is dat ideologie dehu
maniseert, moet de mens op een andere wijze de tijd waarin hij leeft voor 
zichzelf toegankelijk maken en inrichten. Deze taak is nijpend maar bijzon
der moeilijk, daar het wantrouwen tegen collectieve, ordenende idealen zeer 
groot is - daarom valt wellicht ook de koele 'vrije markteconomie' als term 
beter dan 'liberale democratie' -, terwijl het dagelijks gebeuren door de 
principes van snelheid, herhaling, wanorde, zinloze accumulatie en verkwis
ting wordt beheerst. 

De mens kan zich er niet meer op verlaten dat de toekomst het verleden 
herhaalt ('Le roi est mort. Vive Ie roi.') of voortzet (Op elke actie volgt 
reactie). Ook de natuur schijnt postmodern te worden, zij streeft niet, tele
ologisch, naar een kosmische harmonie en rust, zij bevat wanorde en chaos. 
De tijd is niet meer lineair - of onverschillig, en dus convertibel, zoals de 
structuralisten hoopten - maar enigmatisch: 'Ie futur n'est pas asservi par Ie 
passé', zei Prigogine onlangs in een televisie-interview. 

Deze radicaal nieuwe tijdsproblematiek moet mijns inziens centraal staan 
wanneer we over postmoderne literatuur en kunst spreken; kenmerken daar
van zoals immanente taalkritiek, autoreferentialiteit of de 'mimetische ver
werking van de epistemologische twijfel' moeten in deze bredere context 
worden geplaatst. Deze kenmerken, die onder anderen door Elrud Ibsch en 
Brian McHale genoemd worden, hebben wel het voordeel dat zij tevens de 
continuïteit tussen de laatste decennia van het modernisme en het postmo
dernisme illustreren. Alleen moet telkens het specifieke, datgene wat nu juist 
niet uit de continuïteit voortkomt, onderzocht worden. Het gaat in beide 
gevallen om illusieverbrekende procédé's, maar bij het modernisme - van 
Diderot tot Joyce - wordt de illusie van een homogene realiteit verstoord, 
terwijl hetzelfde procédé binnen het postmodernisme met de illusie van zin
vol tijdsverloop afrekent. 

De postmoderne mens, die zijn eigen individuele tijd zoekt, moet allereerst 
beginnen met de opruiming van anachronistische ideologische overblijfselen. 
In de literaire en kunstkritiek wordt dit voornamelijk door het deconstructi
visme verricht dat traditionele, vooral binaire, denkpatronen probeert te on
dermijnen en de vraag stelt of opposities zoals lichaam en geest, man en 
vrouw, hogere cultuur en massacultuur wellicht slechts op conventies berus
ten. Aldus eist deze methode, na de existentialistische (Sartre, Jeanson) en de 
structuralistische (Barthes, Genette), in korte tijd de derde, deze keer dus 
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deconstructivistisch-postmoderne reëvaluatie van het literaire canon. De fe
ministische theorievorming is hier overigens nauw bij betrokken. 

De herindeling en herwaardering van het cultureel erfgoed is evenwel niet 
genoeg: de hervorming van het fantasmatische vereist ook een ingreep in de 
cultuur in wording, in literatuur en kunst die nu worden gemaakt. Ik meen 
dat ook hier gesteld kan worden dat het worstelen met de tijdsproblematiek 
centraal staat. 

Vóór het postmodernisme plaatsten zich literaire werken en kunstwerken 
tussen de twee extremen van de historische roman en historiestukken ener
zijds en avant-garde werken anderzijds, met het brede veld van realistische 
en/of min of meer modernistische romans ertussen in. Het historische werk 
gebruikte het verleden als verheven inspiratiebron voor het heden, de roman 
verbrak deze illusie, terwijl de avant-garde het verleden radicaal de rug 
toekeerde en de blik op de toekomst gericht hield. Alle drie attitudes zijn 
uiteraard ideologisch bepaald: de lezer kent zijn eigen tijd niet, hij blijft 
soldaat. Zoals Jean Clair stelt, zowel classicisme als avant-garde ontnemen 
hem zijn heden. 

Tegenover de avant-garde beweert de postmoderne kunst dat 'l'invention 
ne coïncide pas nécessairement avec la négation du passé' (Scarpetta). Men 
kan zich opnieuw naar het verleden toewenden als men maar weet dat elk 
verhaal een kunstgreep is, een interpretatie van het verleden, een 'téléologie a 
posteriori' (Greimas); maar men molt zich ook naar het verleden toewenden, 
omdat de mens zich niet kan kennen buiten de tijd, hij moet 'zijn tijd kennen', 
d.w.z. zijn eigen verhaal construeren met behulp van elementen uit het ver
leden. 

Het verhaal 

Na de anti-narratieve houding van het structuralisme - dat de narratie merk
waardig genoeg als studieobject wèl hoog hield! - en van zijn literaire pen
dant, de Nouveau Roman, zien wij nu allerwegen een terugkeer tot het ver
haal, ook buiten de literatuur en de beeldende kunst. Het narratieve wordt 
niet langer strikt gescheiden gehouden van wetenschappelijke bedrijvigheid 
(Ankersmit); het indertijd weinig opgemerkt werk van de fenomenoloog 
Wilhelm Schapp. 'In Geschichten verstrickt', die de mens als een vertellend 
en verteld wezen definieert, is inmiddels tweemaal herdrukt. 

Het verhaal is een kunstgreep om het verleden te ordenen. Deze kunst
greep wordt evenwel niet alleen door de schrijver toegepast, maar ook door 
de rechter die het recht wil laten zegevieren en door de psychiater die zijn 
patiënt wil helpen zijn identiteit te vinden (deze twee voorbeelden ontleen ik 
aan Ricoeur). En in feite wordt dezelfde kunstgreep door elk mens gebruikt 
wanneer hij terugblikt en zichzelf wil begrijpen. 

Op dezelfde wijze grijpt ook de postmoderne schrijver naar het verhaal. 
Hij verwerpt de illusionistische kunstgreep van de ouderwetse realisten die 
meenden aan de lezer quasi een wetenschappelijk-verantwoord, compleet 
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overzicht van de sociale werkelijkheid te kunnen tonen; maar tevens weet hij 
dat het van zijn ideologieën beroofde individu in deze onttoverde wereld niet 
zonder verhalen kan. 

De postmoderne verhalen kunnen op verschillende manieren worden ver
teld. Op de manier van Philippe Sollers bijvoorbeeld, die in zijn laatste 
romans de snelle opeenvolging van onsamenhangende waarnemingen die 
wij dagelijks ondergaan, probeert vast te houden. Op de manier van Jean 
Echenoz, die bestaande genres, zoals het detectiveverhaal, ironisch her
schrijft; maar de ironie is, let wel, geen parodie; het gaat niet om een avant
gardistische contestatie van traditie; de illusie van het homogene en teleolo
gische verhaal wordt weliswaar doorgeprikt, maar in de wetenschap dat het 
verhaal desondanks, en hoe dan ook, nodig is. 

De historische roman is wellicht het meest opvallende literaire genre van het 
postmodernisme. Was de historische roman vroeger een verheerlijking van 
het verleden en als zodanig ideologiserend, nu is hij , precies andersom, anti
ideologisch: door het verleden te pluraliseren, door feit en fictie onontwar
baar dooreen te schrijven, door de geschiedenis te multipliceren en ondoor
zichtig te maken, zorgt de postmoderne roman ervoor dat het verleden voor 
de ideologie immuun wordt gemaakt en dat de mens eindelijk zijn verleden 
kan betreden zonder ideologie. 

De postmoderne historische roman kent zowel in Nederland als elders vele 
varianten. Het 'fictieve' heden en het 'echte', d .w.z. ook door getuigen buiten 
de roman bevestigde, verleden lopen in elkaar over in Turkenvespers (1977) van 
Louis Ferron of Chatterton (1987) van Peter Ackroyd. De historische roman 
kan ook volledig fictief zijn, waarbij 'echte' details alleen als elementen ter 
verhoging van de waarschijnlijkheid dienen, zoals in de biografie van de niet
bestaande Engelse tijdgenoot van Goethe, Sir Andrew Marbot (1981) van 
Wolf gang Hildesheimer. Als derde variant wil ik de poging vermelden van 
Julian Barnes, die op zijn manier de wereldgeschiedenis herschrijft en huma
niseert in A History of the WorLd in IO~ Chapters (1989): niet grote politieke 
gebeurtenissen, maar zondvloed, vliegtuigkaping, schipbreuk en kanniba
lisme, uitlevering van joden zijn de centrale elementen van zijn wereldge
schiedenis. 

De ethiek 

Met dit laatste voorbeeld ben ik al bij een ander probleem van het postmo
dernisme en van de postmoderne literatuur beland. De tijdsproblematiek die 
door het wegvallen van de gerichte tijd, dus ook van ideologie, ontstaat, is 
voor het postmodernisme geen zuiver metafysisch probleem: ideologie be
paalt ook de ethiek. Daar ook de natuur aan de Geschiedenis wordt onder
worpen, ontstaat er volgens Lepenies in de moderne tijd een Entmoralisierung, 
de ideologie ontslaat de mens van eigen verantwoordelijkheid. Maar wanneer 
de Geschiedenis ineenstort, moet de mens een ander soort ethiek vinden daar 
het bestaan zonder het maken van keuzen en het vellen van oordelen onmo-
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gelijk is. Het zoeken naar een nieuwe ethiek, naar een normloze rechtvaar
digheid, naar het antwoord op de vraag hoe men oordelen kan vellen zonder 
vaststaande en door iedereen aanvaarde criteria is al vanaf 1979, het verschij
nen van Het postmoderne weten van Lyotard, een fundamenteel kenmerk van 
het postmodernisme. Dit streven is niet alleen in het werk van filosofen maar 
ook bij critici (Dresden, Herrnstein Smith, Mooij, Siebers) merkbaar. Terwijl 
een begrip als humanisme voor de structuralisten een vies woord was, worden 
door het postmodernisme bepaalde standpunten van Sartre en het existentia
lisme juist om deze reden opnieuw geactualiseerd (men denke bijvoorbeeld 
aan de relatie tussen 'liberté' en 'contingence'). 

Dat er bij de pogingen om deze nieuwe ethiek te formuleren verbanden 
worden gelegd met het esthetische, is niet verwonderlijk en mag niet als een 
verwerpelijk teken van decadentie worden ge"interpreteerd. Het esthetische 
treedt allang, en zeker sinds Jugendstil en Bauhaus, buiten de kunst in enge
re zin en dringt alle gebieden van het leven binnen. Maar belangrijker is dat 
het esthetische en het ethische juist die twee gebieden zijn waar mèt de alge
mene ideologie ook de specifiek voor deze gebieden geldende normen zijn 
weggevallen en waar dus het bereiken van intersubjectieve consensus strikt 
zaak van het individu is geworden. 

De postmoderne mens vindt zichzelf in het verhaal, dus moet het verhaal 
hem ook de middelen aanreiken om zijn morele houding te reconstrueren. De 
universele ethiek die door Kant voor de Verlichtingsideologie werd geformu
leerd, wordt vervangen door de narratieve ethiek: volgens McIntyre, die op 
de Aristotelische psychologie teruggrijpt, bepaalt het individuele levensver
haal de concrete standpunten van het individu. 

De genoemde roman van Barnes is al een literair voorbeeld voor dit sa
mengaan van geschiedenis en ethiek in een nieuw verhaal. Een ander, zeker 
veel meer provocatief voorbeeld is de inmiddels al bijna klassiek geworden 
roman van Michel Tournier, Le roi des Aulnes (1971). Tournier, die zegt aller
eerst een verteller te willen zijn, speelt met de identificatiedrift van de lezer: 
wanneer deze met een traditioneel verhaal te maken heeft, probeert hij in
stinctief met de hoofdfiguur te sympathiseren. Om onze postmoderne morele 
houding op de proef te stellen, kiest Tournier als hoofdpersoon een pedofiele 
en enthousiast met de nazi's collaborerende Fransman. 

Conclusie 

Naast de roman, wiens centrale plaats in de postmoderne literatuur na het 
voorafgaande begrijpelijk is, spelen vooral de nieuwe media, tv, video, enz., 
een grote rol in de beschouwingen over postmodernisme dat wel eens als de 
periode van de massademocratie is gedefinieerd. De grote afwezige is - voor
zover we überhaupt nog van een scheiding volgens traditionele genres kun
nen spreken - de poëzie, althans van de niet-narratieve, in de Franse symbo
listische traditie staande, en dus benoemende poëzie. De postmoderne taal 
probeert opnieuw, en horizontaal, te communiceren, met woorden wier refe-
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rentialiteit door traditie en ideologie juist discutabel geworden is; deze taal kan 
het essentialisme van een poëzie die, zoals Yves Bonnefoy stelt, verticaal is en 
ondiscutabel benoemt, moeilijk gebruiken. 

De plaats van teksten en genres staat in het postmodernisme geenszins 
vast. Zoals ook het postmodernisme zelf niet vast staat. Valt het samen met 
het einde van de geschiedenis of moeten we het, met Harry Kunneman, 
vanwege de openheid die nu aan onze keuzen een zeldzaam gewicht ver
schaft, beter 'een nieuw begin' noemen? En de literatuur die het voort
brengt, een 'afwachtende literatuur'? 
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S. Dresden 

PostrnodernisIne in de literatuur 
Commentaar op A. Kibédi Varga 

Wie zou niet instemmen met de eerste woorden van het overzichtelijke betoog 
dat de heer Varga zojuist heeft uitgesproken? Spreken over postmodernisme 
betekent inderdaad dat men zich in een voorlopig oeverloze, verwarde en 
vooral verwarrende discussie stort. Wij kunnen ons dan ook gelukkig prijzen 
dat zo juist een geslaagde poging is gedaan om op heldere wijze een aantal 
aspecten te belichten, uitgangspunten te formuleren en cultuurhistorische 
lijnen te trekken. Daardoor waarschijnlijk blijft de vraag open wat nu wel 
postmodernistisch mag heten en met die term aangeduid moet worden. 

Zeker, het eenvoudigste is om deze term te hanteren binnen het kader van 
een algemene periodisering. Dan staat één feit vast: postmodernisme komt na 
modernisme. Maar die zekerheid hadden we al en aangezien beschouwingen 
over modernisme op hun beurt talrijk en verbijsterend zijn, wordt het post
modernisme (dat al dan niet afhankelijk ervan is ) er ook niet duidelijker op. 
Bovendien lijken alle uitspraken over postmodernisme, c.q. modernisme, 
verdacht veel op wat zich vroeger al heeft voorgedaan. Toen na de Tweede 
Wereldoorlog de barok in kunst en cultuur herontdekt werd, ontsnapte geen 
der grote figuren aan dat etiket. Wat later werd de aandacht verlegd naar het 
maniërisme en wederom ondergingen geleerden, wijsgeren en kunstenaars 
hetzelfde lot. Met het gevolg dat bijv. Montaigne tegenwoordig als barokke 
èn als maniëristische denker te boek staat. Sterker nog: met zijn weerzin 
tegen essentialisme, zijn fragmentarische vormgeving en pluralistische in
zichten is het tegenwoordig inderdaad heel goed mogelijk, zo niet noodzake
lijk hem als postmodernist te beschouwen. Soortgelijke woekeringen zal men 
zich ook naar aanleiding van het existentialisme herinneren. 

H et lijkt in al die gevallen alsof de benaming en het etiket die een werk 
achtereenvolgens krijgt belangrijker zijn dan de analyse van het werk zelf, en 
geleerden achter een mode aanhollen om het belang van hun onderwerp te 
doen uitkomen. En mode is het postmodernisme sinds enkele decennia zeker 
geworden: het zal niemand meer verbazen dat er in filmkunst , architectuur, 
literatuur (wetenschap), geschiedschrijving, wetenschapsfilosofie en wat men 
verder maar wil over gedacht en gesproken wordt. 

Hiermee wil ik in het geheel niet vaststellen, dat deze nieuwe benaderings
wijzen van elk belang ontbloot zouden zijn. Zij hebben integendeel de ogen 
geopend voor verschijnselen die tevoren veelal verwaarloosd of verzwegen 
werden en waarvan de betekenis zich nu, ondanks alle verwarring, manifes
teert. Daaronder reken ik met de spreker zeer zeker het gewicht en de ont
maskering van ideologieën en de nadruk op tijdsproblematiek, terwijl ik zelf 
ertoe neig ook grote waarde te hechten aan ironie als factor van objectief en 
beweeglijk onderzoek en aan de positieve waarde van onzekerheid. 

Daaraan zal het te danken of te wijten zijn dat ik heel aarzelend sta tegen-
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over het postmodernisme als totale ommekeer. Soms voel ik mij zelfs enigs
zins als M. Jourdain uit Molière's Bourgeois gentilhomme die tot zijn verbazing 
ontdekt dat hij al zijn leven lang proza gesproken heeft. Zo is bijvoorbeeld 
aan psychologisch en wijsgerig onderzoek betreffende tijd en tijdsbeleving 
laat ik zeggen sinds een eeuw geen gebrek meer, en ik vermag niet in te zien 
op welke punten huidige opvattingen radicaal verschillen van vroegere. Wel
licht echter gelden verschillen in zienswijze vooral waar het literaire beschrij
vingen, in het algemeen het verhaal (of de afwezigheid ervan) en vertelkunst 
betreft. Het mag dan ook nauwelijks een toeval heten dat postmodernistische 
kritiek en analyse weinig aandacht over heeft voor poëzie waar narratieve 
elementen een geheel andere of in het geheel geen functie bezitten. 

Een wezenlijke vernieuwing die door postmodernistische benaderingen is 
aangebracht en, juist omdat het meestal proza betreft, valt toe te juichen, ligt 
besloten in de belangstelling voor en nadruk op de ethiek. Niet dat er ook 
maar enigermate een gefixeerde moraal ontwikkeld of aan moraliserende 
kritiek gedacht wordt; wel ziet men wederom het belang en zware gewicht 
der menselijke gedragingen in. Waarschijnlijk houden studies over realiteits
gehalte en al dan niet functioneren van een verhaal direct of indirect verband 
met vreselijke gedragingen die zich niet zo lang geleden hebben voorgedaan 
maar voor velen altijd in 'leven' blijven en helaas ook in onze dagelijkse 
werkelijkheid nog steeds voortduren. Ze worden volgens een gangbare uit
drukking onbeschrijfelijk geacht, en een ieder weet of voelt wat met die term 
gezegd wil zijn. 

Maar het is de taak en opdracht der literatuurbeschouwing daarmede geen 
genoegen te nemen. Juist dan is de opzet van postmodernistisch denken niet 
te miskennen. Het lijkt nu immers niet meer volstrekt onmogelijk de prolife
ratie die postmodernisme te zien geeft toch onder één noemer te brengen: het 
zou er in die gedachtengang niet om gaan de relatie werkelijkheid/beschrij
ving der werkelijkheid te onderzoeken (en meestal te betwijfelen), maar 
alleen om de werkelijkheid van de beschrijving, dus van het narratieve in 
het algemeen, tot inzet te maken en te toetsen, misschien zelfs te waarderen. 
En daarbij mondt alles wat zich voordoet inderdaad in een verhaal uit en kan 
alles dus ook in het postmodernisme voorwerp van onderzoek zijn. Dat dient 
plaats te vinden binnen een voortdurend en hoogst ernstig spel waarvan het 
evenwicht altijd heel voorlopig en wankel zal zijn. Het is de belangrijke 
verdienste en zeker ook de vruchtbaarheid van postmodernistisch denken de 
theoretische grondslagen en praktische uitwerking daarvan zo uitdrukkelijk 
aan de orde te hebben gesteld en door hernieuwd onderzoek van verschil
lende gebieden, die nauwelijks verband met elkaar leken te hebben, verwaar
loosde of onbekende aspecten te belichten. 

18 



G. Nuchelmans 

De post-episteDlologische filosofie van Richard Rorty 

Gezien de nauwelijks te stuiten woekering van de term postmodernisme, prijs ik 
mij gelukkig deze bijdrage te mogen beperken tot één onderdeel: het verzet 
tegen een door kennisleer of epistemologie gedomineerde filosofie, dat vooral 
in de Amerikaan Richard Rorty, met zijn boek Philosophy and the Mirror of 
Nature van 1979, een welsprekende woordvoerder heeft gevonden! 

I. Op het verkeerde been gezet door denkers als Descartes en Locke, zou het 
gros van de academische filosofen nog steeds een taakopvatting hebben die 
overwegend epistemologisch georiënteerd is. Volgens Rorty beschouwen ze 
de epistemologie als de kern van de wijsbegeerte en verdienen ze het predi
kaatfundamentalist in de eerste plaats vanwege de fundamentele positie die ze 
binnen de filosofie aan de kennisleer toewijzen. Naar zijn voorstelling van 
zaken wordt deze vorm van epistemologisch fundamentalisme zulke filoso
fen ingegeven door de pretentie dat ze ten aanzien van de diverse menselijke 
kenactiviteiten een Archimedisch standpunt kunnen betrekken om van daar
uit die activiteiten en hun resultaten op het punt van geldigheid aan een 
laatste oordeel te onderwerpen. Als epistemologen achten ze zich in staat 
universele en absolute criteria voor het vaststellen van waarheid en kennis 
aan te geven. Vanuit Olympische hoogte formuleren ze tijdloze voorwaar
den waaraan cognitieve aanspraken moeten voldoen om recht op algemene 
erkenning te hebben. 

Deze naar imperialisme zwemende houding vindt haar aanvulling in een 
tweede vorm van epistemologisch fundamentalisme. Dat complement be
staat uit de overtuiging dat er bevoorrechte soorten onbetwijfelbare kennis 
zijn die als grondslag kunnen dienen voor de rechtvaardiging van andere 
typen. Kennis wordt gezien als een gebouw met vele verdiepingen, die uit
eindelijk rusten op fundamenten als laatste steunpunten. In empiristisch ge
tinte filosofieën bij voorbeeld zal die onderste laag bestaan uit zintuiglijke 
ervaringen die aan empirische beweringen ten grondslag liggen. 

Die twee aspecten van epistemologisch fundamentalisme hangen in zover
re met elkaar samen dat het toekennen van een primaat aan de epistemologie 
veelal gebaseerd zal zijn op de mening dat onder aanspraken op kennis een 
hiërarchie kan worden aangewezen die het mogelijk maakt meer riskante 
niveaus tot een betrouwbaar fundament te herleiden. 

2 . De kritiek van Rorty op hetgeen hij als epistemologisch fundamentalisme 
presenteert, richt zich dan ook vooral op de tweede vorm, in het geloof dat als 

I Twee andere publikaties van Rorty's hand zijn Consequences of Pragmatism, Minneapolis, 1982, 
en Contingency, [rony, and Solidarity, Cambridge, 1988. 
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die afdoende ondermijnd kan worden, de epistemologie vanzelf haar over
heersende plaats zal verliezen. Ten eerste beschuldigt Rorty de fundamenta
listen van een verwarring van rechtvaardiging met verklaring. Ze zouden 
van mening zijn dat aanspraken op kennis als voldoende gerechtvaardigd 
kunnen gelden wanneer verklaard is hoe ze tot stand komen. Hij gaat er nu 
vanuit dat de relatie tussen zintuiglijke gegevens zoals ze nog niet, geconcep
tualiseerd en wel, in het kader van een bewering zijn gebracht en anderzijds 
de empirische basisbeweringen van causale aard moet zijn: dat bij voorbeeld 
het hebben van een zintuiglijke indruk van een rode vlek de oorzaak is van 
het tot stand komen van een bewering daaromtrent. Zijn beslissende kritiek 
luidt dan dat in feite die relatie te labiel is om enige funderende kracht te 
hebben. Immers, ze is noch een voldoende voorwaarde, aangezien men een 
zintuiglijke ervaring kan hebben zonder tot een corresponderende bewering 
over te gaan, noch een noodzakelijke voorwaarde, aangezien iemand die 
vanaf zijn geboorte blind is toch van enige kennis omtrent de kleur rood blijk 
kan geven. Er is echter op gewezen dat deze tegenwerping niet meer bewijst 
dan dat een relatie die enkel en alleen causaal is niet vermag te verklaren hoe 
zintuiglijke ervaringen de grondslag voor empirische basisbeweringen kun
nen leveren. Rorty verzuimt evenwel rekening te houden met fundamentalis
tische theorieën die hetzij meer genuanceerd causaal zijn hetzij een beroep 
doen op een relatie van niet-causale aard.' 

Een tweede pijler waarop Rorty's kritiek steunt, betreft de gebondenheid 
van kennis aan een of andere vorm van representatie. Om de wereld te 
kennen moeten we ons bepaalde voorstellingen van die wereld maken en die 
voorstellingen, van welke aard ze ook mogen zijn, behelzen onvermijdelijk 
een beperkt perspectief en allerlei elementen die met de persoon en de om
standigheden van het kennend subject verbonden zijn. Daarom is de gedach
te van epistemologen dat we toegang tot de wereld zouden kunnen krijgen 
zoals die in zichzelf is, onafhankelijk van subjectieve bepaaldheid, een illusie . 
Rorty wil ons zelfs doen geloven dat die waan een geseculariseerde rest is van 
de overtuiging dat de wereld in haar eigenlijke en objectieve gedaante een 
persoon is of althans door een persoon is geschapen en ingericht. Deze as
sociatie acht hij voldoende reden voor epistemologen om hun misplaatste 
aspiraties op te geven. Hij vindt het dan ook niet nodig nadere aandacht te 
besteden aan kennistheoretische opvattingen die niet zo'n radicale en al te 
gemakkelijke conclusie verbinden aan de langzamerhand wel onderkende 
factoren die objectiviteit belemmeren, maar integendeel oog hebben voor 
beproefde en telkens verder verfijnde methoden om die storende invloeden 
zoveel mogelijk te neutraliseren.3 

• Zie, onder anderen, T. Triplett, 'Rorty's Critique ofFoundationalism', Philosophical Studies, 52, 
115 - [2g, [987. 
3 Zie bij voorbeeld T. Sorell, 'The World from lts Own Point of View' in A. Malachowski, ed., 
Reading Rorty, Oxford, blz. 11 - 25, [ggo. 
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3. Rorty's pogingen om langs de geschetste lijnen de fundamentalistische 
epistemologie in diskrediet te brengen monden uit in een pleidooi voor een 
geheel andere trant van filosofie beoefening. Omdat in zijn ogen aanspraken 
op kennis niet getoetst kunnen worden door confrontatie met facetten van de 
wereld zoals die in zichzelf is, beperkt hij de mogelijkheden van rechtvaardi
ging tot louter sociale praktijken die op een gegeven tijd en plaats binnen een 
gemeenschap gebruikelijk zijn. Als onderdelen van een contingente levens
vorm of cultuurpatroon zijn typen van rechtvaardiging zuiver historisch 
bepaald en onderling verregaand incommensurabel. We beschikken niet 
over een soort transcendente maatstaf om deze veelheid van varianten van 
rechtvaardiging op hun merites te beoordelen en zo de ene boven de andere 
te prefereren. Van enige vooruitgang, waarin methoden allengs door vallen 
en opstaan verbeterd worden, kan dan ook geen sprake zijn. Kortom, niet 
alleen lijkt rechtvaardiging à la Rorty, als een sociaal proces dat geen enkele 
verticale verankering in de besproken wereld heeft, op de grijns van de Ches
hire kat in Alia in Wonderland; er is ook een bonte verscheidenheid aan grijn
zen, allemaal strikt gelijkwaardig. 

Tegenover de doeleinden die aan de traditionele epistemologie worden 
toegeschreven, verdedigt Rorty dus een standpunt waarin de nadruk ligt op 
de volstrekte contingentie en historiciteit van de wijzen waarop aanspraken 
op kennis gerechtvaardigd worden. Deze tegenstelling trekt hij ook door naar 
de filosofie in het algemeen. De traditionele, epistemologisch geïnspireerde 
filosofie, die Rorty systematische filosofie noemt, dient haar prominente 
plaats af te staan aan een totaal andere manier van filosoferen, waaraan hij 
de naam edifying philosophy geeft. De toevoeging edifying, herinnerend aan het 
Duitse Bildung, duidt op een streven naar ontplooiing en vorming van zichzelf 
en anderen door voortdurend te zoeken naar nieuwe, betere, meer interes
sante en vruchtbare wijzen van spreken over de wereld. Terwijl de systema
tische filosofie van de epistemologen voornamelijk gericht is op de normale 
fasen in de beoefening van een wetenschap, gaat het de filosofen op welke 
Rorty zijn hoop heeft gevestigd juist om de onophoudelijke ontwikkeling 
van revolutionaire denkbeelden en terminologieën die het kader van de nor
male wetenschap telkens doorbreken en deconstrueren. Ook wat de recht
vaardiging van aanspraken op kennis betreft, kan alleen maar heil worden 
verwacht van een nooit eindigende conversatie waarin steeds weer alterna
tieve benaderingen, gezichtspunten en concepten worden ontworpen en uit
gewisseld. Zo'n conversatie zou ook kunnen worden gekarakteriseerd met de 
woorden die de Rorty niet onsympathieke Michael Oakeshott eens in ver
band met politieke activiteit gebruikte: 'men sail a boundless and bottomless 
sea; there is neither harbour for shelter nor floor for anchorage, neither star
ting-place nor appointed destination'.4 

+ M. Oakeshott, Rationalism in Polities, London, blz. 127, 1962. 
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4. Zoals hier en daar al terloops is aangestipt, zijn verscheidene elementen 
van Rorty's voorstelling van zaken voor bestrijding vatbaar, met argumenten 
in een min ofmeer gangbare betekenis. Het is echter zeer de vraag ofhet zin 
heeft te proberen iemands opvattingen te weerleggen met middelen die hij als 
volkomen achterhaald afschildert en waaraan hij elke overtuigingskracht 
ontzegt. Het enig doenlijke is waarschijnlijk voor zichzelf een afweging te 
maken van kosten en baten: wat wint men bij Rorty's verliteratuurde vorm 
van filosofie en wat dreigt men te verliezen? In die geest zal ik me beperken 
tot enkele slotbeschouwingen omtrent één punt. 

Wat Rorty's suggestie van filosofie als conversatie betreft, is het evident dat 
niemand het nut daarvan zal ontkennen voor zover ze eigenschappen als 
openheid, flexibiliteit en oorspronkelijkheid bevordert. Veel minder aantrek
kelijk is evenwel het vrij zwevende en ongeremde karakter dat hij blijkbaar als 
wezenlijk voor zo'n alomvattend gesprek beschouwt. Wil alledaagse en we
tenschappelijke kennis bij zo'n overvloedige bron van alternatieven gebaat 
zijn, dan zal er toch een of andere vorm van selectie moeten worden toege
past. In het wilde weg geopperde ideeën en denkvormen leiden tot niets als er 
geen middelen zijn om de bruikbare van allerlei buitenissigheden af te zon
deren. En het is moeilijk in te zien hoe een zekere doelgerichtheid in de 
stroom van onderwerpen en voorstellen kan worden aangebracht zonder 
terug te vallen op het soort kritische reflectie dat vanouds juist tot de taken 
van de epistemologie en wetenschapsfilosofie wordt gerekend. In de praktijk 
van onderzoek blijkt dat het aantal levensvatbare alternatieven en revoluties 
in feite zeer beperkt is. Het is dan toch minstens de moeite waard om zich af 
te vragen hoe dat eigenlijk komt. 

Bovendien is een van de vruchtbaarste onderdelen van de pragmatiek als 
het onderzoek van concreet taalgebruik voortgekomen uit een opvatting van 
conversatie die vrijwel lijnrecht staat tegenover hetgeen Rorty als ideaal 
aanbeveelt. In het baanbrekende 'Logic and Conversation' van 19675 heeft 
Paul Grice laten zien hoe het taalverkeer feitelijk grotendeels functioneert bij 
de gratie van gebondenheid aan algemeen erkende eisen omtrent coöperatie, 
kwantiteit en kwaliteit van informatie, en relevantie. Vanuit dit gezichtspunt 
wordt duidelijk hoe hoog de prijs is die voor het volgen van Rorty's lokstem 
betaald zou moeten worden. Immers, de taalactiviteit van beweren en het 
uitwisselen van als betrouwbaar aangediende informatie is een niet weg te 
denken bestanddeel van elke menselijke samenleving. Een spreker die serieus 
aan die activiteit deelneemt, weet zich gebonden aan de daaraan inherente 
conventies. Door iets te beweren biedt hij de hoorder een inlichting waarvan 
hij gelooft dat ze correct en ter zake is en waarvan hij bij eventuele betwisting 
de aanvaardbaarheid kan aantonen. Die hele activiteit staat en valt met de 
impliciete regel dat een beweerder die aanspraak maakt op waarheid en 
kennis in staat en bereid mag worden geacht de hoorder inzicht te geven in 
de gronden die hij voor zijn overtuiging heeft. Zonder die regel zou de acti-

S Nu opgenomen in H .P. Grice, Studies in the Way of Words, Cambridge, Mass., blz. 3 - 143, 1989. 
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viteit onherroepelijk degenereren en ten slotte zichzelf opheffen, op dezelfde 
wijze als de taalhandeling beloven de geest zou geven als men zich niet door
gaans aan gedane beloften hield. Gegeven de onmisbare functie van de taal
activiteit van het beweren als het middel bij uitstek om aan informatie te 
komen die voor individu en gemeenschap onontbeerlijk is, ligt het daarom 
voor de hand dat ook de sleutelbegrippen die ermee verbonden zijn, rond 
waarheid, kennis en rechtvaardiging, altijd een voorwerp van uiterste waak
zaamheid en grondige bezinning zijn geweest. Overigens - en dit zij met 
nadruk gezegd - niet alleen voor professionele filosofen, maar zeker even
zeer voor alle wetenschaps beoefenaars die er prijs op stellen hun eigenlijke 
bezigheden te begeleiden met kritisch nadenken over het kenapparaat waar
mee ze hun specifieke doeleinden trachten te bereiken. Ik kan me niet voor
stellen dat ze zich deze extra dimensie door Rorty en andere postmodernisten 
zouden laten ontnemen. 
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Politieke filosofie zonder fundatnent 
Commentaar op G. Nuchelmans* 

De strijd om de juiste definitie van het 'postmoderne' neemt geen einde. Het 
is niet erg waarschijnlijk - en dat correspondeert aardig met een notie van 
postmodern - dat het de een of andere autoriteit in afzienbare tijd zal lukken 
om aan de begripsverwarring een einde te maken. Maar we hoeven ons ook 
niet neer te leggen bij de ironische aanbeveling van het Dictionary of received 
ideas: 'de term postmodern heeft geen enkele betekenis - gebruik hem zo vaak 
mogelijk.' 

Wat 'modern' is lijkt makkelijker voor definitie vatbaar. Habermas, de 
onomstreden lijstaanvoerder van het 'onvoltooide project van het moderne', 
pleit voor de ontwikkeling van een maatschappelijk en politiek bestel waarin 
recht wordt gedaan aan de legitieme aanspraken op persoonlijke vrijheid en 
democratie zoals die sinds de Verlichting in het spel zijn. 

Het 'moderne' van onze tijd komt tot uitdrukking in de differentiatie van 
moraal, wetenschap en politiek als drie dimensies van menselijk handelen 
met een steeds eigen wetmatigheid. Deze differentiatie heeft als gevolg dat 
problemen zo zuiver mogelijk kunnen worden voorgesteld. Het trekken van 
scheidslijnen verhindert met andere woorden dat morele problemen gaan 
interfereren met wetenschappelijke. Daaraan is het, volgens Habermas, te 
danken dat onze capaciteiten om problemen op te lossen groter is dan ooit 
tevoren. 

Reagerend op de dreigende dissociatie die gepaard zou kunnen gaan met 
de differentiatie speculeert Habermas niet, zoals Weber, op een 'Wertratio
nalität' die de dominant wordende 'Zweck-Mittelrationalität' zou moeten 
beteugelen, maar ontwikkelt hij zijn concept van 'communicatief handelen'. 

Onder communicatief handelen verstaat Habermas ieder spreken dat ge
schiedt met het oog op het oplossen van conflicten. 

Hij put de legitimatie om spreken 'handelen' te kunnen noemen uit de 
taalanalytische filosofie van Searle en Austin, die immers spraken over 
'speech acts'. 

Aan ons alledaagse handelen, in de zin van overleg, zijn nu volgens Ha
bermas drie claims inherent: 1. de betrokkenen gaan er van uit dat datgene 
wat er wordt gezegd waar is, 2. er wordt verondersteld dat voorstellen zich 
grosso modo binnen het kader van het algemeen moreel aanvaarde bewegen 
(tenzij anders aangekondigd) en 3. de gesprekspartners streven naar oprecht
heid (proberen zich aan hun beloftes te houden, etc.). 

• Professor Nuchelmans oefent in zijn essay kritiek op Rorty. Ik heb er mij - gezien de zeer korte 
tijd die mij ter beschikking stond - in mijn bijdrage daarom toe beperkt de punten uit Rorty's 
betoog die argumentatief sterk kunnen worden gemaakt te releveren. 
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Wanneer men zich niet aan deze drie eisen zou oriënteren dan zou, zoals de 
tegenproef inderdaad laat zien, iedere communicatie zinloos zijn . 

Met deze voorstelling verbindt Habermas een tweeledig doel: I) hij wil 
laten zien dat ongewenste effecten van moderniseringsprocessen niet bestre
den moeten worden met behulp van de revitalisering van metafysische of 
intuïtieve speculaties of met exotische recepten als holisme en 2) dat het 
mogelijk is de samenhang en de continuïteit van de samenleving op een 
procedurele basis veilig te stellen. 

Voor wat betreft het eerste wil Habermas duidelijk maken dat de filosofie 
van de Verlichting zelf de heelmiddelen ter beschikking stelt voor de patho
logische verschijnselen die zich steeds weer voordoen. De dynamiek van het 
'moderne' leidt er toe dat zich grote organisaties en belangengroeperingen 
vormen die als 'systemen' meer bedacht zijn op de uitbreiding van eigen 
macht en welstand dan op de belangen van mensen ten bate waarvan ze in 
het leven zijn geroepen. Economie en politiek die opereren met behulp van de 
media geld en macht, lijken zich inderdaad ten opzichte van de consumenten 
en burgers verzelfstandigd te hebben. Zij parasiteren echter op het type 
alledaagse communicatie dat Habermas met de term leefwereld aanduidt. 

In de leefwereld (waarvan het gezin en alle andere relaties waarin mensen 
die niet alleen professioneel met elkaar te maken hebben over gemeenschap
pelijke waarden en normen discussiëren, voorbeelden zijn) wordt recht ge
daan aan de drie eerder genoemde claims. Hier wordt, met andere woorden 
de eenheid van een sociale orde geconstitueerd waar de systemen bij hun 
nastreven van eigen belang misbruik van kunnen maken. Hun activiteiten 
zijn immers ondenkbaar zonder dat er in de leefwereld rekenschap wordt 
afgelegd van de betekenis en de waarde die aan dingen wordt gehecht. 

Voor wat betreft het tweede wil Habermas ons er van overtuigen dat het in 
een moderne samenleving niet meer mogelijk is gemeenschappelijkheid na
der inhoud te geven. In religieus, noch in politiek, ethisch of kunstzinnig 
opzicht kan meer dan marginale overeenstemming tussen burgers bereikt 
worden. Habermas trekt daaruit de conclusie dat we er genoegen mee moe
ten nemen eensgezindheid tot stand te brengen over de procedures die we 
willen toepassen als er conflicten over de verdeling van schaarse goederen 
en over de te hanteren normen moeten worden opgelost. 

Op basis van deze korte toelichting kunnen we nu een drietal kenmerken 
van het moderne noemen. 

Modern is: I. het vertrouwen in de verdere ontwikkeling van ons eigentijd
se soort wetenschappelijke kennis, 2 . het streven naar de uitbreiding van de 
toepassing van deze kennis en 3. het geloof aan de mogelijkheid om op basis 
van wetenschappelijke kennis politiek en ethisch verantwoord te kunnen 
handelen. 

Voor wat betreft hun sympathieën met de westerse democratie en cultuur 
verschillen de posities van Habermas en Rorty niet al te veel van elkaar. 
Reden waarom (door Rorty!) wel is gezegd dat er tussen hun posities alleen 
een filosofisch verschil zou zijn en geen politiek (zoals Habermas dat wel ten 
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opzichte van Lyotard claimt). Dat filosofische verschil zou er dan in bestaan 
dat Habermas er nog een traditionele funderingspretentie op na houdt. 

Habermas zelf wijst iedere metafysische of intuïtieve vorm van 'Begrün
dung' van de hand, maar houdt inderdaad vast aan een 'zwakke' vorm van 
grondlegging. Met zijn theorie van het communicatieve handelen wil Haber
mas laten zien dat aan theoretische kennis en moreel handelen een rationali
teit inherent is die waarborgt dat wij een onderscheid kunnen maken tussen 
argumenten en motieven en dat wij dat onderscheid in praktische discoursen 
kunnen operationaliseren. Een op basis van argumenten tot stand gekomen 
overeenstemming in theoretisch en moreel opzicht kan met recht rationeel -
en dus gefundeerd - worden genoemd. 

Volgens Rorty doet Habermas daarmee te veel. Hij 'krabt waar het niet 
jeukt'. Habermas zou moeten inzien dat wij geen behoefte meer hebben aan 
fundering. Het is voldoende mee te werken aan een open, zelfkritische vorm 
van culturele en maatschappelijke ordening. 

Dankbaar maakt Rorty gebruik van de onderscheiding van Blumenberg 
tussen 'self assertion' en 'self foundation'. Wij hebben, volgens Rorty, in de 
Westeuropese en Noordamerikaanse cultuur en politiek genoeg bereikt om 
met vertrouwen naar de toekomst te kijken. Dat wij zoveel democratie en 
openheid hebben bereikt ligt vooral aan de filosofen die ons duidelijk hebben 
gemaakt dat wij er goed aan doen om, net als Dewey, in te zien dat de 
grenzen van de taal samenvallen met de grenzen van haar gebruik. 

Iedere dit gebruiksperspectief te buiten gaande speculatie over de ' beteke
nis' van taal is uit den boze. Zij verleidt ons tot het zoeken naar waarheid als 
iets dat 'daar buiten', in het 'Zijn' of in het 'Ene', verankerd zou zijn. Maar 
waarheid is juist in die mate waarin ze aan taal gebonden is, iets wat wij 
'maken' en niet 'vinden'. 

Rorty verbindt daarmee het gezichtspunt dat wij de producenten van onze 
vocabulaires zijn. Wie zijn vocabulaires maakt kan ze ook ruilen tegen an
dere. Het is nu de taak van filosofen - en meer nog van dichters en schrijvers 
- om steeds weer nieuwe vocabulaires te ontwerpen en te proberen. De 
Franse Revolutie, de Romantiek en het 'Moderne' zijn voorbeelden van zul
ke vocabulaires die steeds de gangbare aftosten. Maar ook zij reproduceerden 
steeds weer een denken in termen van tegenstellingen die constitutief werden 
geacht voor maatschappij en filosofie. 

Rorty stelt voor om radicaal te breken met deze traditie van zelfgeconstru
eerde tegenstellingen. Hij wil afscheid nemen van de traditionele filosofie en 
bedrijft naar eigen zeggen 'post-filosofie' . 

Hij acht de tegenstellingen tussen descriptieve en normatieve uitspraken, 
de noties van rationaliteit en van waarheid, gedacht als correspondentie, 
achterhaald. Deze klassieke tegenstellingen en noties moeten we niet oplos
sen maar achter ons laten. Het inzicht dat de taal geen presentatiefunctie 
heeft maakt het ons mogelijk om af te rekenen met de traditionele scheiding 
van subject en object. Dat schept ruimte voor de bevrijdende opvatting dat de 
taal, wij zelf en de samenleving contingent zijn. Menselijke vrijheid wordt 
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door Rorty met inzicht in deze contingentie ge"identificeerd. Daarbij steunt 
Rorty op Nietzsches opvatting van de taal als een 'bewegliches Heer von 
Metaphern und Metonymien'. 

Het inzicht in de contingentie van onze taal en de erkenning ervan moeten 
ons niet droefgeestig stemmen - integendeel ze nodigen ons uit tot het expe
rimenteren met nieuwe metaforen. In dit experimenteren met nieuwe meta
foren leren we afscheid te nemen van het streven naar universaliteit, we 
worden ons bewust van het contingente en situatieve van onze vocabulaires. 
Er is dan ook volgens Rorty, anders dan Habermas meent, geen overkoepe
lend (universalistische claims onderbouwend) discours dat cognitieve en mo
rele pretenties zou kunnen legitimeren. 

Dat houdt dus in dat zich onze politieke doelstellingen ook niet lenen voor 
rationele fundering. Wij moeten accepteren dat we alleen steeds weer nieuwe 
beschrijvingen kunnen proberen. Ook politieke vrijheid is een kwestie van 
erkenning van de contingentie van ons bestaan. Een liberale maatschappij 
verdient die naam wanneer de term 'waar' niets anders aanduidt dan het -
steeds weer voorlopige - resultaat van de nobele strijd van met elkaar wedij
verende vocabulaires en metaforen waarin de mensen zich zelf herkennen. 

Het zal intussen duidelijk zijn dat deze vocabulaires afstand moeten nemen 
van veronderstellingen aangaande een 'natuurlijke' of metafysische, dat wil 
zeggen van buiten af opgelegde, orde. In een argumentatieve uiteenzetting 
met dit type van ideeën ziet Rorty geen heil. Hij pleit voor het uit de weg 
gaan van de klassieke opties met hun onoplosbare en heilloze dichotomieën 
en antagonismen. Hun universalistische pretenties en onmogelijk te bevredi
gen eisen van fundering moeten worden opgegeven ten gunste van een con
textualistische invulling van het samenlevingsconcept. Dat garandeert dat 
wij met de afstandelijkheid die de ironische instelling eigen is naar onze 
beperkingen en mogelijkheden kunnen kijken. 

De vraag is echter of Rorty met zijn voorstel wel zo revolutionair is als hij 
doet voorkomen en ofzijn model wel genoeg rekening houdt met krachten die 
zijn model van een liberale samenleving bedreigen. 

Wanneer Rorty ervoor pleit dat idealen moeten worden verwezenlijkt op 
de basis van overtuiging en niet met behulp van geweld, door hervormingen 
en niet door revolutie en in het kader van open discussies, dan is er, zoals 
eerder gesteld, nauwelijks enig verschil van mening met Habermas. Wan
neer we ons echter voor ogen houden dat deze laatste nu juist met goede 
argumenten deze voorstellen direct afleidt uit de Duitse Verlichtingsfilosofie 
dan zien we juist een grote mate van continu"iteit met de traditie van het 
moderne en geenszins een breuk. 

Habermas' antwoord op de vraag, hoe sociale orde mogelijk is, bevat 
echter een kritisch potentieel dat in Rorty's benadering geheel ontbreekt. 
Habermas ziet zeer wel in dat zijn voorstel om de oplossing van conflicten 
en normen in de rationele discussie te verankeren de status van een ideaal 
heeft. Maar aan deze 'contrafactische' voorstelling ontleent zijn theorie de 
mogelijkheid om een concrete situatie aan dit ideaal te toetsen. 
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Vanuit het perspectief van Rorty is deze mogelijkheid uitgesloten. Rorty 
doet het voorkomen alsof verdelende rechtvaardigheid en democratie al zo 
sterk verankerd zijn (n.b. in de vs) dat het voldoende is om terug te grijpen op 
de actueel in zwang zijnde solidariteit, het 'wij -gevoel' ('wij gecultiveerde 
liberalen') en de op basis van zijn theorie te activeren voorrang van de demo
cratie boven de filosofie. 

Met deze praktisch-politieke blindheid correspondeert ook de opvatting 
van de beperking van de notie taal tot 'use'. Ook daarin zou Habermas zich 
zonder moeite moeten kunnen vinden, maar wel met de kanttekening, die het 
beslissende verschil tussen hun opties kenmerkt, dat het gebruik van taal 
gebonden is aan de eisen die met argumenteren zijn verbonden. Hier wordt 
duidelijk dat Habermas en Rorty het, ondanks een formele gelijkenis, uitein
delijk over iets anders hebben wanneer zij over 'taal' spreken. Voor Habermas 
moet de filosofie vooral een bijdrage leveren aan geweldloze oplossing van 
conflicten om schaarse goederen en aan het inrichten van een democratisch 
bestel. 'Taal' wordt vanuit deze doelstelling gedacht. Voor Rorty lijkt het zo 
te zijn dat deze praktische problemen nauwelijks een rol spelen. Zijn nieuwe 
vocabulaires lijken zich in een ruimte af te spelen waaruit schaarste, seman
tische burgeroorlogen en onvrijheid verbannen zijn. 

Niet minder groot is het verschil tussen Habermas en Rorty wanneer het, 
zoals eerder gesteld, om de kwestie van de fundering van filosofische inzich
ten en om de legitimatie van handelingen gaat. Voor Rorty is het voldoende 
als er steeds weer nieuwe vocabulaires worden ontworpen - bij Habermas 
heerst als het ware de permanente uitdaging tot dwangloze discussie. 

Wanneer het om de oplossing van praktische problemen gaat lijkt er geen 
alternatief te bestaan: om recht te doen aan de eisen van democratie en eman
cipatie biedt de filosofie van Habermas het noodzakelijke instrumentarium. 

Maar het valt niet te ontkennen dat zijn filosofie zich ook niet verder 
uitstrekt dan tot deze praktische doelstelling. Rorty pleit voor de nivellering 
van filosofie en literatuur. Habermas legt juist de nadruk op de scheiding van 
filosofie en literatuur en perkt de reikwijdte van de filosofie in, terwijl ze 
volgens hem toch een universalistische en bovendien funderende pretentie 
heeft. Maar vanuit het perspectief van Habermas worden we ons ervan be
wust dat, naast onze zelfbeschrijving in termen van legitimatie en fundering 
met goed recht andere discoursen treden, zoals die van de literatuur en van 
andere kunsten die in het perspectief van Habermas slechts een marginale rol 
kunnen spelen. 

Is het een onontkoombare conclusie dat het een van de kenmerken van 
onze postmoderne situatie is dat we twee niet met elkaar te verenigen types 
van filosofie kennen, een praktisch toepasbare en een per definitie niet toe
pasbare metakritische?' 

, Voor wat betreft een sterkere postmoderne filosofie, die van Lyotard, heb ik een systematische 
vergelijking met Habermas gepresenteerd in: Van Reijen: Moderne en postmoderne filosofie. 
Habermas versus Lyotard. In: Acta Politica, 23eJg. P.199 - 223, 1988/2 
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Het postlllodernÎsllle in de econolllie 

In de economische wetenschap is het postmodernisme een randverschijnsel. 
De meeste economen hebben er nooit van gehoord en als hun wordt uitgelegd 
wat het ongeveer is, willen ze er weinig van weten. Het woord stoot af, het 
verband met de retoriek wordt verdacht gevonden, de nadruk op het poly
interpretabele karakter van de werkelijkheid wordt in strijd geacht met de 
gewenste voortgang van de wetenschap en het opgeven van het waarheids
ideaal wordt ervaren als gemakzuchtig of regelrecht bedreigend. Derrida 
heeft onder economen geen wervende kracht. Er is een kleine groep van 
geleerden die als postmoderne gangmakers optreden; hun voorman is Do
nald McCloskey (The Rhetoric of Economics, maar dat artikel is pas van 1983)' 
Het lijkt niet toevallig dat hij van huis uit economisch-historicus is. Tot deze 
kring hoort ook Arjo Klamer, Nederlander in Amerika en hier vooral bekend 
als columnist van enkele dagbladen; dit laatste versterkt sommige economen 
in hun opvatting dat het eigenlijk om een soort journalistiek gaat. Maar 
Klamer heeft zeer verhelderende bijdragen geleverd aan de methodologie 
van de economie. 

Mijn eigen mening over het postmodernisme is eclectisch. Juist economen 
kunnen veel herkennen in het postmoderne discours. Ze hebben een vak dat 
zich goed leent voor twijfel aangaande het begrijpen en beheersen van de 
werkelijkheid; dat filosofische debat is in de economie overbekend. Econo
men proberen lange tijdreeksen te interpreteren en zoeken dus naar het con
stante in de verandering. Wie vindt dat deze zoektocht vruchteloos is sluit aan 
bij de postmodernen. Economen hebben een probleem gemeen met de histo
rici : is de narratieve methode aanbevelenswaardig? Wie ja zegt kan nauwe
lijks ontkennen dat er uiteenlopende verhalen verteld worden - de waarheid 
komt op losse schroeven te staan. Economen horen vaak bij deze of gene 
school: is het legitiem dat die naast elkaar bestaan, zit er convergentie in of 
moeten we ons neerleggen bij een relativistische opvatting van de weten
schap? Nog een postmodern probleem: is de wereld ordelijk of chaotisch? 
Welnu, die vraag houdt de economie al honderden jaren bezig en recentelijk 
zijn economische modellen van de chaos ontworpen. Als een kleine oorzaak 
grote en onvoorspelbare gevolgen heeft wordt de wereld er niet begrijpelijker 
op - die onbegrijpelijkheid is een postmodern idee. Persoonlijk acht ik het 
postmodernisme op zijn best in zoverre het nieuwe aandacht vraagt voor de 
taal. Sommige economen willen liever niet horen dat ze een talig vak hebben 
('praateconomie') maar de grootste econoom van deze eeuw heeft dertig 
dikke delen geschreven werk nagelaten; ze worden nog steeds gelezen. Eco
nomen praten veel met elkaar of althans tegen elkaar, ze trachten elkaar te 
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overtuigen. Alles wat gezegd wordt over interpretatie, hermeneutiek, reto
riek, metaforen, het vertellen van verhalen, zou wel eens een zekere relevan
tie voor de economie kunnen hebben. Alleen alom deze reden is het postmo
dernisme voor economen van belang. Maar: het woord is lelijk (wie 
lokaliseert zich nu na het moderne? Economen moeten zo veel mogelijk bij 
de tijd blijven) en er zitten negatieve kanten aan. 

II 

Negatief is de verleiding tot extreem scepticisme. De werkelijkheid zou on
grijpbaar zijn, onbegrijpelijk en onbeheersbaar. Hier zet het postmodernisme 
zich af tegen het moderne. Maar het moderne, te weten het begrijpen van de 
wereld en het beïnvloeden van de wereld, is van alle tijden en begint in de 
wieg. De wereld is ten dele overzichtelijk, oorzaken hebben gevolgen die goed 
voorspeld kunnen worden (sleutel in het slot en de motor gaat draaien), 
sommige teksten zoals het telefoonboek zijn niet erg poly-interpretabel en 
bovendien geeft het telefoonboek aansluiting op een netwerk met een be
kende structuur: het lukt meestal heel aardig om iemand op te bellen. Nu is 
de maatschappij geen auto en ook geen netwerk voor telecommunicatie, en 
de vraag rijst dan ook in hoeverre deze verwijzingen misleidend zijn of juist 
behulpzaam. Het postmoderne denken brengt die vraag naar voren maar 
geeft er geen antwoord op. Dat is zwak. En het bij voorbaat opgeven van de 
kenbaarheid van maatschappelijke structuren is wetenschappelijk onproduk
tief 

Dat zou niet zo erg zijn als het onproduktieve standpunt in de economie iets 
postmoderns was waar toch niemand naar luistert, maar het is zeker een 
halve eeuw oud. Het doet zich vooral voor als kritiek op de modellenbouw 
en dan speciaal in de macro-economie. Modellen met min of meer vaste 
parameters zijn in deze branche onmisbaar, omdat de variabelen tegen el
kaar in werken: inkomens, bestedingen, prijzen, goederen- en geldvoorraden, 
de rentevoet, de werkgelegenheid, hangen op verschillende manieren samen 
en wie er iets van wil begrijpen kan niet heen om kwantificering. Maar 
iemand als Ludwig von Mises, van de Oostenrijkse school, heeft zich altijd 
verzet tegen het streven, vaste parameters op te sporen. Ook moderne Oos
tenrijkers zoals Israël Kirzner geloven niet dat zoiets mogelijk is. Deze aanval 
treft vooral de moderne macro-economie die een probabilistisch karakter 
heeft en uitmondt in empirisch onderzoek (econometrie). Ook sommige 
post-Keynesianen, zoals C.L.S. Shackle, leggen een sterke nadruk op de on
zekerheid, op de uniciteit van elke menselijke beslissing, en op de 'eenzaam
heid van het ogenblik', waardoor ze dicht bij het postmodernisme komen. 
Deze sceptische stroming is recentelijk versterkt door het inzicht dat kleine 
gebeurtenissen wel eens grote en onvoorspelbare gevolgen kunnen hebben en 
vandaar naar de theorie van de chaos is maar een stap. Contemporaine 
theoretici hebben kleine dynamische modellen geconstrueerd die na een be-
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perkt aantal perioden onherkenbare cijferreeksen genereren. De reeksen 
slaan op inkomens en bestedingen, die elkaar over en weer beïnvloeden. Dit 
spel werd in de jaren dertig ook al eens bedreven door Michal Kalecki, een 
keynesiaan avant la lettre, maar met behulp van de computer en een niet
lineair differentiemodel is het scheppen van chaos-op-papier een eenvoudige 
opgave geworden. De vraag is natuurlijk wat we daar mee opschieten. De 
werkelijkheid is misschien hier en daar chaotisch, maar het blijkt ook, dat 
langdurige trends van produktie, arbeidsproduktiviteit en inkomen zich wei
nig lijken aan te trekken van korte draaikolken in de stroom. Dat wil niet 
zeggen dat we op die lange trends mogen vertrouwen. Gebeurtenissen kun
nen structuren veranderen, maar de stelling krijgt pas handen en voeten als 
we lange historische reeksen onderzoeken. 

Persoonlijk geloof ik dat de hier aangestipte discussie vooral van belang is 
voor degenen die werkzaam zijn op het grensgebied van de economie en de 
geschied wetenschap. De econometristen zullen hun onderzoek niet opgeven 
omdat de kenbaarheid der onderliggende structuren door hun tegenstanders 
in twijfel wordt getrokken. Die vasthoudendheid geldt ook voor de historici 
die een warme belangstelling koesteren voor gebeurtenissen die de loop van 
de geschiedenis beïnvloeden. Maar dat prijsgeven van de eigen wetenschap
pelijke identiteit hoeft ook niet - een van de aardige kanten van het postmo
dernisme is nu juist, dat iedereen binnen zijn eigC"u denkwereld mag blijven. 
Sterker: het mag niet alleen, het kan niet anders. Dit is de relativistische kant 
van het postmodernisme. De produktieve kant is dat men wat meer kennis 
neemt van elkaars werk en van elkaars verhalen. 
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Volgens het postmodernisme is de wereld poly-interpretabel. Een havik leeft 
in een andere wereld dan een duif, een econoom leeft in een andere wereld 
dan een jurist, een neo-keynesiaan leeft in een andere wereld dan een neo
klassieke econoom. Deze bekende stellingname kan tot twee tegengestelde 
gedachtengangen leiden. Ofwel, we nemen aan dat achter deze waarnemin
gen een echte wereld schuilgaat, (een andere metafoor: een wereld die telkens 
vanuit een ander standpunt moet worden waargenomen, zodat een steeds 
vollediger beeld ontstaat); de echte wereld kan worden benaderd, al komen 
we er nooit helemaal achter. De wetenschap zoekt de waarheid. Ofwel, an
dere gedachtengang, we accepteren de onkenbaarheid van de 'echte wereld' 
(wat is dat trouwens, als het over mensen gaat: individuen, cellen, molecu
len?) en bewegen ons onder gelijkgestemde waarnemers waarmee we kunnen 
communiceren. Een van de vormen van communicatie heet wetenschapsbe
oefening en daarmee proberen we elkaar te overtuigen. Dat gebeurt met 
argumenten - logische, empirische, normatieve, wat het best uitkomt. Dit is 
het retorische en tegelijk relativistische perspectief. De waarheid is niet iets 
dat terugwijkt als we er dichterbij komen - de waarheid is van stond af aan 
een illusie, en waar het om gaat is een interpretatie die we al dan niet met 

33 



34 J. Pen 

anderen delen. De twee richtingen zijn binnen de economie herkenbaar, 
maar ik denk dat de eerste overheerst. De meeste vakgenoten geloven dat 
we door voortgaand onderzoek dichterbij een soort van voorlopige waarheid 
kunnen komen. We moeten doorgaan met het toetsen en verwerpen en op
nieuw formuleren van hypothesen en dat leidt tot convergentie. Er zullen 
natuurlijk scholen blijven bestaan - neo-klassieken, monetaristen, neo-keyne
sianen, post-keynesianen - maar we moeten naar een synthese toewerken. 
Economen, heeft Tinbergen eens gezegd, moeten ophouden elkaar te bestrij
den, ze moeten samenwerken. 

De relativistische benadering daarentegen schept een grotere vrijheid voor 
de wetenschapsbeoefenaar. Geen enkele methode wordt bij voorbaat uitge
sloten, wat op een gegeven moment geldt binnen een kring van economen is 
datgene wat hen verenigt en vice versa. De scholen blijven bestaan en we 
leggen ons erbij neer. Dit standpunt tref ik zelfs aan bij een kwantitatief 
econoom als S.K. Kuipers. Men tracht elkaar te overtuigen - naarmate dat 
lukt, verandert de wetenschap. Desnoods mag men zelfs de 'waarheid' aan
roepen, maar dat is een retorische kunstgreep. 

IV 

Elkaar overtuigen is dus een boodschap, speciaal van McCloskey en Klamer. 
Dat kan op vele manieren gebeuren, maar alle manieren zijn retorisch van 
aard. Daar wil geen kwaad mee gezegd zijn. Veel weerstanden tegen het 
postmodernisme zijn verklaarbaar uit onkunde, onder economen, aan
gaande de retorische traditie . De positieve kant van het postmodernisme zit 
naar mijn mening vooral hierin, dat deze stroming een verbinding legt tussen 
deze traditie en hetgeen economen in feite doen. Er bestaat soms een opmer
kelijke afstand tussen de beleden methode en hetgeen er in de discussie ge
beurt. Het werken volgens expliciet vastgelegde en controleerbare regels 
geschiedt alleen in de econometrie, daarbuiten gebruikt men redeneringen 
met, deels logische, deels empirische argumenten. Het postmodernisme 
hoeft geen afbreuk te doen aan het economisch onderzoek, en ook niet aan 
de methodologische eisen die wetenschapsbeoefenaren aan elkaar stellen. 
Integendeel, deze eisen worden juist geëxpliciteerd. De kwaliteit van een 
betoog wordt voorwerp van discussie. Wel is het waar dat sommige preten
ties door de mand vallen, namelijk de pretentie van een rechtlijnig voort
schrijdende ontwikkeling van het economisch denken. De ontwikkeling van 
de economische wetenschap wordt bepaald door de telkens verschuivende 
consensus binnen dominerende groepen - deze constatering maant tot een 
zekere bescheidenheid. Maar dat is niet nieuw - ieder boek over de geschie
denis van het economisch denken laat zien hoe de inzichten elkaar opvolgen 
en af en toe terugkeren. De nieuwe biografie van]. M. Keynes (door Malcolm 
Moggridge, 1992) geeft een prachtig beeld van de verwarring waarmee zo'n 
proces gepaard gaat. De manier waarop deze consensus ontstaat en vergaat is 
een legitiem object van onderzoek. Daarbij stuiten we op de oude kwestie in 
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hoeverre de ontwikkeling van het economisch denken wordt beïnvloed door 
maatschappelijke omstandigheden binnen de wetenschap zelf. Recent werk 
van o.a . Colander legt de nadruk op de eisen die in de V.S. worden gesteld 
aan jonge economen: ze moeten vooral knap zijn en of hun knappe (d.i . 
wiskundige) publikaties iets met de realiteit te maken hebben doet weinig 
terzake. Wie promotie wil maken moet opvallen door wiskunde; volgens 
Col ander lijdt de economie daaronder. Nu is het een oud twistpunt of wis
kundige geavanceerdheid of praktische relevantie de voorkeur verdient. Als 
het postmodernisme iets kan bijdragen tot een hernieuwde belangstelling 
voor dit traditionele probleem is dat mooi meegenomen. Alleen, de vervlech
ting van interne en externe factoren is nog veel geheimzinniger dan in de 
traditionele benadering, want de externe werkelijkheid hebben we zelf gecon
strueerd. 

v 

Een ander voordeel van het postmodernisme is de aansluiting met problemen 
uit de geschiedwetenschap. Een van die problemen betreft de toelaatbaarheid 
van colligatie, dat is het bedenken en vertellen van verhalen. Naar mijn me
ning hebben de grote economen allemaal de kunst van de colligatie beoefend: 
het samenweven van selectieve waarneming, logische uitspraken, empirische 
uitspraken, waardeoordelen en politieke aanbevelingen. Het verhaal sleept 
de toehoorder mee. Sommige strenge methodologen, al dan niet beïnvloed 
door Popper, zijn van mening dat de vertelkunst buiten de wetenschap valt 
- dat is werk voor politici enjournalisten. Verhalen zijn inderdaad niet nood
zakelijkerwijs falsifieerbaar (wel op onderdelen, niet wat het geheel betreft) . 
Een sterk, maar tamelijk waar verhaal is niet altijd te onderscheiden van een 
samenweefsel van verdichtsels. Verschillende waarnemers vertellen verschil
lende verhalen over de 'feitelijke gebeurtenissen'. Dit schrikt veel economi
sche onderzoekers af. Een econoom die in 1972 story telling aanbeval (Benja
min Ward) is destijds als zijnde een gevaar voor de wetenschap terzijde 
geschoven. Verhalen bevatten steeds metaforen, en de moeilijkheid van de 
metafoor zit bij het moeilijk falsifieerbare karakter ervan - het is in letterlij
ke zin altijd een onwaarheid, en in niet-letterlijke zin een moeilijk te weerleg
gen suggestie. Maar de metafoor is onmisbaar - sterker, economen spreken en 
schrijven in metaforen. En de verhalen zijn ook niet uit te bannen. Ik zou 
zeggen: gelukkig maar. Want zonder meeslepende vertellingen verdort de 
economie tot een techniek. We kunnen dan nog wel eens een elasticiteit 
uitrekenen of een omloopsnelheid of een verwacht effect van een beleids
maatregel. Dat is nuttig, maar wie moet dan de verhalen vertellen? 

VI 

H et belangrijkste voordeel van het postmodernisme, en alleen daarom zou
den economen over deze stroming moeten nadenken, zit bij het verband met 
de diverse disciplines die zich met de taal bezighouden. Economen gebruiken 
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woorden: ze spreken en ze luisteren, ze schrijven en ze lezen. De meesten zijn 
er zich nauwelijks van bewust. Een enkeling is er tegen - Pareto meende, dat 
de woorden de geest verwarren, ze zouden zoveel mogelijk vermeden moeten 
worden (een advies dat hij zelf niet ter harte nam). De echte wetenschap zit 
volgens sommige vakgenoten in de formules en de getallen en misschien in 
een enkele grafische voorstelling; daar wordt dan een korte verbale toelich
ting bij verstrekt. Goudriaan wedde dat hij de theoretische economie kon 
samenvatten in 16 bladzijden. Naar mijn mening is het andersom: wat uit
eindelijk terzake doet wordt in zinnen geformuleerd. Bij die vertaling gaat 
wel informatie verloren, maar dat verlies lijkt mij beperkt. Het zijn de zinnen 
die, als ze goed geformuleerd zijn, ons kunnen overtuigen. De formules en de 
getallen worden gebruikt ter ondersteuning van een tekst die kan kort zijn 
maar die meestal lang uitvalt. Mijn opvatting over de overheersende beteke
nis van de narratieve economie-beoefening verhindert niet dat ik het kwanti
tatieve onderzoek, en meer speciaal de econometrie, beschouw als het be
langrijkste gebied waar wetenschappelijke vooruitgang wordt gegenereerd -
alleen, om die vooruitgang werkelijk te realiseren is een tekst nodig. De 
economie is, bij de huidige stand van de wetenschap, een overwegend talig vak. 

Dit simpele inzicht is voldoende om de schakel te leggen met de discussie 
die wordt gevoerd in de taalwetenschappen. Economen hoeven daar niet aan 
mee te doen. Ze mogen Derrida gerust links laten liggen. Een van die aanbe
velingen van het postmodernisme is immers dat iedereen de stijl van weten
schapsbeoefening kan kiezen die haar/hem het beste ligt. Maar wie wil na
denken over het vak zou zich kunnen realiseren dat er andere vakken zijn die 
zich met hetzelfde probleem bezighouden: wat is een tekst, wat heeft de 
maker bedoeld, wat doet de ontvanger ermee, hoeveel vrijheid heeft de laat
ste om de tekst te interpreteren, wat voor effect heeft de tekst op de denk
wereld van de ontvanger, etc. De naïeve opvatting dat een goede tekst een 
eenduidige boodschap overbrengt, los van de persoon van de ontvanger, is 
door het recente debat achterhaald (zie Fish). De wereld is geen open boek. 
De waarheid is ook hier wat we er van maken. 

Wie als econoom liever niet te ver weg wil filosoferen, en een afkeer heeft 
van de hermeneutische discussies, zou zich toch af en toe kunnen afvragen 
waarom sommige boeken meer indruk maken dan andere - dat is de vraag 
naar het literaire karakter en de stijl. Voor mij was het een kleine openbaring 
toen ik Arjo Klamers artikel las over het meest verkochte leerboek ter wereld: 
Samuelson's Economics. Het vak wordt door Samuelson beschreven als een 
maaltijd, een verzameling smakelijke gerechten, en hij wenst de lezer: bon 
appétit. Dat is eigenlijk heel raar, omdat het hier gaat over een inleiding, die 
jonge mensen moeten prikkelen tot intellectuele arbeid - men zou eerder een 
kookboek verwachten dan een menu. Hier nadert de meta-economie de lite
raire kritiek: het leerboek als genre. Of, andere bescheiden toepassing van 
deze denkrichting: economen zouden zich af en toe eens kunnen afvragen 
welke metaforen ze eigenlijk gebruiken. Macro-economisch kan de 'realiteit' 
van een 'volkshuishouding' worden beschreven als een machine, een water-
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leiding, een fabriek, een bos, een schip, een vliegtuig, een netwerk, een slag
veld, een toneelstuk, een aantal blokken in een vergelijkingenstelsel, een 
mierenhoop, een mens, een verzameling losse individuen bestuurd door een 
onzichtbare hand. Het maakt verschil voor de interpretatie van de werkelijk
heid welke metafoor we hanteren, zelfs al zijn we er ons niet van bewust dat 
we überhaupt metaforen hanteren. Ter illustratie van deze stelling is een 
appendix bijgevoegd over het begrip hysterese. 

VII 

Het postmodernisme omvat naar mijn mening een aantal elementen die het 
gedachtenleven van de econoom kunnen verrijken. De weerstanden tegen 
deze stroming berusten ten dele op misverstanden - een verkeerde inschat
ting van het retorische standpunt en een te sombere kijk op de postmoderne 
methodologie. Relativisme wordt dan verward met nihilisme. Maar onder de 
vlag van het postmodernisme vaart ook een hele vloot van onzeewaardige 
vaartuigen.' Onder economen heerst een gerechtvaardigd wantrouwen in 
zoverre de kenbaarheid en de beheersbaarheid van de werkelijkheid door 
sommige postmoderne auteurs in twijfel wordt getrokken. Deze twijfel kan 
namelijk contraproduktief werken, en verwaarloost het gevoel van zekerheid 
dat het moderne leven bij ons oproept (de telefoon werkt) . Waardevol lijkt 
mij de aansluiting bij de discussies onder historici, taalkundigen, literaire 
critici en methodologen. De professie kan op die manier het verwijt weerleg
gen dat zij alleen geïnteresseerd zou zijn in platvloerse zaken zoals geldver
dienen en efficiënt produceren. Economen zijn geen barbaren. Daarbij gaat 
het er niet om dat ze één postmodern standpunt moeten overnemen, want het 
postmodernisme is zelf een verbrokkeld verschijnsel. Deze stroming is boven
dien voorzien van een rare naam; wie lokaliseert zichzelf nu ná het moderne? 
Economen willen liever de moderne ontwikkelingen in hun vak op de voet 
volgen. Beter is het, de afzonderlijke elementen apart te benoemen: het rela
tivisme, de erkenning van de narratieve economiebeoefening, de hermeneu
tiek, het probleem van de diepere structuren. Als men deze elementen, voor 
economen, toch wil samenvatten onder een term, dan zou men naar de grote 
propagandist kunnen verwijzen: het McCloskey-isme. Hoewel, dat ook maar 
liever niet - deze auteur heeft te veel vreemde en waarschijnlijk als provoce
rend bedoelde uitspraken op zijn naam staan. Maar de term postmodernisme 
ware te schrappen. Waarom niet gewoon: moderne nadenkendheid? 

, Ik denk aan het boek van David Harvey, The Condition of Postmoderni!) (1989) . 'Capital is a 
process and not a thing' staat op blz. 343. Maar volgens mij is het noch het een noch het ander 
en wat de auteur over het proces zegt verheldert de zaak nauwelijks. Zijn statistieken, die de 
overgang van het 'fordisme' naar de ' flexibele accumulatie' moeten illustreren, tonen alleen 
maar aan dat Harvey niet met getallen overweg kan (blz. 141 en volgende). Toch heeft Harvey 
wel een boeiend verschijnsel op het oog: de enorme opblazing van de vermogenssfeer die de 
laatste kwart eeuw heeft plaatsgevonden. Hij maakt er echter een rommel~e van, en dat in een 
boek dat een zekere postmoderne reputatie schijnt te genieten. 
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APPENDIX: OVER HYSTERESE EN DE GESCHIEDENIS ALS BADKUIP 

Economen interpreteren de geschiedenis op verschillende manieren. Deze 
postmoderne stelling kan makkelijk worden toegelicht door te wijzen op het 
naast elkaar bestaan van tenminste drie scholen, namelijk de neo-klassieke, 
de keynesiaanse (de laatste dan nog weer onder te verdelen in neo- of post- of 
nog iets anders) en de eclectische school, die er niet aan hecht om met een van 
de twee eerstgenoemde geassocieerd te worden en die soms aanleunt tegen de 
denkwijze van de echte historici. Waar het mij om gaat is het signaleren van 
een variant van de neo-klassieke kijk op de economische ontwikkeling -
eigenlijk een zo buitenissige kijk, dat gewone waarnemers van het historische 
proces niet begrijpen hoe een mens er bij kan komen. Deze variant van de 
neo-klassieke zienswijze hanteert het begrip hysterese. Dat zou niet zo merk
waardig zijn - extreme varianten van bepaalde zienswijzen komen natuurlij
kerwijs altijd voor - ware het niet dat het woord hysterese zich genesteld heeft 
in de woordenschat van tamelijk gewone economen. Ze hebben misschien 
niet in de gaten wat ze zoal impliceren als ze deze krachtige metafoor gebrui
ken. Ze kijken er heel onschuldig bij. 

Hysterese is een term uit de natuurkunde. Het is de vertraging die op
treedt, bijvoorbeeld in een magnetisch veld, en die maakt dat het veld nog 
even blijft bestaan terwijl de kracht is weggevallen. Sinds Blanchard en Sum
mers (1986) gebruiken economen de term om aan te geven dat werkloosheid 
langer blijft hangen dan de neo-klassieke waarnemer zou verwachten - dat 
komt, zo is de redenering, doordat de werklozen een deel van hun bekwaam
heden of hun motivatie hebben verloren en dus later aan de slag komen dan 
men gezien de heersende marktverhoudingen zou denken. Door hysterese 
gaat de natuurlijke werkloosheidsgraad omhoog. Het begrip kan ook wor
den toegepast op de kapitaalgoederenvoorraad: die kan door onbruik econo
misch gaan roesten, waardoor de produktiecapaciteit kleiner uitvalt dan de 
neo-klassieke waarnemer zou verwachten. Bestaat er bezwaar tegen deze 
beschrijving van simpele feiten door een wat gezochte term? 

Nee, behalve dat het woord hysterese een enorme lading heeft. Dat blijkt 
als we economen die de term gebruiken vragen naar een definitie. Die luidt: 
padafhankelijkheid (of, met een verwijzing naar de Anglo-Amerikaanse her
komst: path-dependency). Toen ik dit voor het eerst hoorde vroeg ik mijn 
zegsman: 'je wilt dus zeggen dat je het normaal vindt dat economische ge
beurtenissen ook wel eens niet pad-afhankelijk zouden kunnen zijn?' Daarop 
was het zijn beurt om een zekere verbazing aan de dag te leggen. 'Allicht' was 
zijn antwoord. 'pad-onafhankelijkheid is de uitkomst die klopt met de door de 
begintoestand en de parameters van het model gegeven ontwikkeling. Dit 
noemen wij toch ook wel de natuurlijke ontwikkeling? Daarbij treden na
tuurlijke grootheden op, zoals de natuurlijke werkloosheid of de natuurlijke 
produktie-capaciteit. Hysterese is een afwijking, die verklaard moet worden.' 
En ik: 'De geschiedenis is dus gedetermineerd - maar er bestaat geen histori
cus die dat gelooft. En dat zijn tenslotte de vakmensen.' 
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Het verrassende van deze kleine dialoog schuilt nog niet eens in de natuur
kundige analogie, die geaccentueerd wordt door het herhaalde gebruik van 
de term 'natuurlijk'. Het verrassende zit hier: er bestaan blijkbaar economen 
die menen dat gebeurtenissen, en speciaal einduitkomsten van historische 
processen wel eens verklaard zouden kunnen worden zonder daarbij een 
beroep te doen op hetgeen zich onderweg afspeelt. De begintoestand is gege
ven, de eindtoestand ook, en alles wat zich daartussen voordoet is van geen 
betekenis. Deze kijk op een historisch proces is strijdig met wat gewone waar
nemers, historici daaronder begrepen, denken. Zij geloven dat wat vandaag 
wordt waargenomen is beïnvloed door wat gisteren is gebeurd: en wat we 
morgen zullen waarnemen hangt af van de huidige situatie. 'In het heden 
het verleden, in het nu wat worden zal'. Dit inzicht wordt op de spits gedre
ven door de aanhangers van de moderne chaos-theorie: zeer kleine gebeurte
nissen van vandaag zouden wel eens een enorme, onvoorspelbare invloed 
kunnen hebben op de toekomst. Het vervelende van die opvatting is dat we 
de invloed van het kleine nooit kunnen achterhalen bij gebrek aan contra
scenario's . Hoe men ook denkt over dit soort speculaties, zoveel is zeker dat 
geen enkele gewone waarnemer zal ontkennen dat de geschiedenis pad-af
hankelijk is. Wie in padafhankelijkheid een speciale afwijking meent te ont
waren, moet dus zelf wel een zekere intellectuele afwijking vertonen. Die 
afwijking is de vrucht van het langdurig bestuderen van neo-klassieke tracta
ten en het beoefenen van de neo-klassieke algebra. 

Bestaan er dan geen processen die een gegeven eindtoestand opleveren, los 
van de gebeurtenissen onderweg? Zeker! Gooi een handvol knikkers in een 
badkuip, ze zullen allemaal een verschillend pad volgen, maar uiteindelijk 
komen ze terecht in de afvoer. De badkuip moet al vrij sterke aberraties 
vertonen - butsen, scheve stand, sterk vervuild - willen de knikkers op een 
andere plaats aankomen dan de natuurlijke. Wie de term hysterese toepast op 
economische processen, impliceert dat het economisch stelsel vergelijkbaar is 
met de badkuip. Zo iemand geeft te kennen: 'ik aanvaard, voor zover het 
mijn eigen vak betreft, de gedetermineerdheid van de geschiedenis'. Ik ver
moed dat de neo-klassieke school vrijwel alleen staat in het accepteren van 
deze gedetermineerdheid, en daarom is het merkwaardig dat allerlei econo
men, die deze gedetermineerdheid absoluut niet accepteren, toch de term 
hysterese gebruiken. Ze worden door deze metafoor misschien toch beïn
vloed. 
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].S. Cramer 

Posttnodernisme en economie 
Commentaar op]. Pen 

In zijn vermogen anderen door een wervende betoogtrant te overtuigen heeft 
Pen ook onder de verbaal begaafde economen die hij citeert geen gelijke. 
Deze keer blijf ik echter immuun voor zijn sprankelend betoog, want ook na 
hem te hebben aangehoord, geloof ik niet dat het postmodernisme het ge
dachtenleven van de econoom verrijkt, of het moest zijn doordat het deug
den zoals bescheidenheid, twijfel aan het eigen gelijk, verdraagzaamheid en 
begrip voor anderen bevordert. Maar dat doet de leer van St Franciscus van 
Assisi even goed. 

Het postmodernisme is in de eerste plaats een opvatting over kunst en 
vormgeving, misschien ook een maatschappijvorm.' Het postmodernisme 
waar Pen het over heeft is uitgebreid tot een houding tegenover het leven en 
de wetenschap, die ook toepasbaar is op de economie; maar het is geen 
economie, en het is ook geen methodologie voor de aanpak van economische 
vragen. Vergeefs heb ik bij McCloskey en Klamer gezocht naar een postmo
dernistische behandeling van een economisch vraagstuk! Ik wil wel geloven 
dat je in bepaalde takken van de economie - en niet alleen daar! - anderen 
vooral door een sterke tekst voor je standpunt moet zien te winnen, maar hoe 
komje aan dat standpunt? Buiten de aanbeveling datje mag doen waar je zin 
in hebt zwijgt Pen daarover geheeL3 

Pens betoog bevat nogal wat kronkels. De chaostheorie en de vraag of er 
nog een andere waarheid is dan de consensus van vakgenoten worden tot de 
postmoderne vraagstukken gerekend, terwijl wij ook vernemen dat ze voor 
economen eigenlijk oude koek zijn. Aan de ene kant zijn alle goede economen 
postmodernen avant la lettre, aan de andere kant is het postmodernisme een 
moderne methodologie. Nu is het één ding om te betogen dat iedere medaille 
een keerzijde heeft, en iets anders om binnen één tekst tegenstrijdige stand
punten te verkondigen; de lezer weet niet waar hij aan toe is. 

Dat geldt voor menig obiter dictum van Pen als je het nader beschouwt. Zo 
werpt hij de vraag op of er verschijnselen bestaan die onbepaald zijn, of waar 
je niets over te weten kunt komen.4 Pen suggereert dat deze verschijnselen 
bestaan naast andere, waar we heel goed mee kunnen werken, zoals een 

• Rose schreef een heel boek over de vraag wat postmodernisme eigenlijk is; zij gaat bijvoorbeeld 
in op de vraag of een uil dan wel een zwaan een passender symbool is in een Mexicaans sonnet 
van rond IglO; zie Rose, P.14, Iggl. Over economie geen woord. 
2 David Harvey beschouwt weliswaar het postmodernisme als een culturele of maatschappelijke 
beweging, waarvan een structurele verandering in het kapitalistische produktieproces omstreeks 
Ig70 deel uitmaakt; maar een nieuwe methodologie komt aan deze stelling niet te pas. Zie 
Harvey, hoofdstuk 6, Ig8g. 
3 Ik licht dit toe in een bijlage, die het karakter van een uitdaging heeft. 
4 Me dunkt dat de postmodernen Heisenberg als hun profeet moeten zien. 
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telefoontoestel. De vraag is dan: hoe onderscheid je die twee klassen? Hier
over geen woord. 

Op één punt verlaat Pen het standpunt dat iedereen maar zelf moet zien 
hoe economische vragen worden aangevat, en dat is met zijn stelling dat 'alles 
wat terzake doet' niet in formules en getallen zit, maar altijd in zinnen wordt 
geformuleerd. Daarmee ben ik het niet eens. Volgens mij is de analytische 
kwaliteit wel degelijk belangrijker dan de vorm, de presentatie. Veel econo
mie vraagt om wiskunde, en de uitleg van iets wiskundigs in woorden is altijd 
minder. De theorie van vraag en aanbod komt overeen met een stelsel van 
twee simultane vergelijkingen die de twee onbekenden (prijs en hoeveelheid) 
bepalen. Dat inzicht leent zich toevallig goed voor een grafiekje, maar het 
valt niet in zinnen uit te leggen, hoe fraai de metafoor ook is.5 

Ik betwijfel aldus of economie wel zo'n literair vak is als Pen meent. Het 
kan nooit kwaad als mensen goed schrijven, maar ze moeten wel wat te 
vertellen hebben, en dat wordt niet door stijloefeningen verkregen. Overi
gens wordt de overtuigingskracht voor mij niet groter door het gebruik van 
sektarisch jargon zoals discours, narratiif, talig, verwijzing (in de betekenis van 
voorbeeld) en colligatie, dat het betoog van de inleider ontsiert. 
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APPENDIX. EEN ECONOMISCH VRAAGSTUK 

Onze regering wil het gebruik van personenauto's beperken; de officiële doel
stelling behelst een vermindering van de groei van het totaal aantal kilome
ters dat er in ons land wordt gereden. Dit streven kan worden bevorderd door 
heffingen die autorijden duur maken (meer accijns op brandstof, heffing op 
kilometers) of die auto's duur maken (meer motorrijtuigenbelasting, hogere 
Bijzondere Verbruiks Belasting op nieuwe auto's). Welke heffing met een 
lastenverzwaring van zeg I miljard gulden heeft het grootste effect op het 
aantal gereden autokilometers? 

Dit is een economisch vraagstuk. Ik heb zelf wel een idee hoe je het moet 
aanpakken, al zal het nog wel een paar jaar vergen om langs die weg het 
antwoord te vinden. Maar mijn vraag is: wat beveelt postmoderne methodo
logie in dit geval aan? 

5 Marshall gebruikt het fraaie beeld van een schaar waarvan de twee benen samen het papier 
knippen om duidelijk te maken dat je niet kan zeggen dat de vraag of het aanbod de prijs bepalen; 
ze doen het samen. Zie Marshall (18go) . 
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Posttnodernisme en het gezag van de wet 

DE WET? 

Onder de noemer van het postmodernisme bedoelt men de bepalende ken
merken van het spreken, denken en handelen in de eigentijdse maatschappij 
aan de orde te stellen. Omdat het recht een kader biedt voor spreken, denken 
en handelen zou eigenlijk overal in het recht een aanknopingspunt liggen 
voor het postmodernisme. Men kan bijvoorbeeld denken aan de manier 
waarop het rechtssysteem omgaat met de rechtsopvattingen van verschil
lende culturen die in een rechtsorde samen moeten leven (het probleem van 
het rechtspluralisme). Men kan denken aan de manieren waarop in de loop 
van eeuwen tot een bepaalde dogmatische omschrijving verstarde rechtsbe
grippen in de praktijk van het recht geïnterpreteerd worden en vooral aan de 
tegenstrijdigheden die hierdoor ontstaan in het als een systeem gedachte veld 
van die dogmatische begrippen. Men kan de oude vraag opvatten over de 
beperkte mogelijkheden die de rechter heeft bij het interpreteren van gezag
hebbende teksten en er als postmodernist het perspectief van onbeperkte 
vrijheid tegenover plaatsen. In deze bijdrage wil ik mij echter richten op een 
vraag die met al deze kwesties te maken heeft. Te weten: wat zijn de conse
quenties van de 'overgang' naar het postmodernisme voor het gezag van de 
wet? De postmoderne kritiek op het recht laat namelijk de mogelijkheid om 
vanuit een centraal punt (de wetgever) ordenend en sturend op te treden en 
de maatschappij de wet voor te schrijven, niet onaangetast, zoals mag blijken 
uit de volgende denkbeeldige tirade. 

'Hoe kan men de wet nog serieus nemen? 
Als rechtsbron bijvoorbeeld: regering en parlement maken gezaghebbende 

teksten. Maar de wetgevingsproduktie is op hol geslagen; er zijn niet alleen 
teveel wetten, ze veranderen ook voortdurend. De wet in formele zin wordt 
aangevuld met regels van talloze andere regelgevers, van de gemeente tot de 
Europese Commissie; door deze diffuse normstelling is de betekenis van de 
wetten uitgehold. Men moet telkens bedacht zijn op beperkte geldigheid, 
korte duur, tegenspraak met andere regelingen, onduidelijke taal. De wet 
ondermijnt zichzelf. 

Zijn het dan de bijzondere waarborgen van het wetgevingsproces, waarbij 
immers de volksvertegenwoordiging is ingeschakeld, die het mogelijk maken 
de wet serieus te nemen? Vaak is het betrekkelijk toevallig welke regels in de 
wet terecht komen en welke in ministeriële regelingen; over belangrijke wet
ten vindt nauwelijks discussie plaats in het parlement. Om de betrokkenheid 
van de volksvertegenwoordigers te zien, hebben we ficties nodig: elk kamerlid 
wordt geacht alle wetsvoorstellen te begrijpen waar hij mee instemt; wie weet 
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dat er afgelopen jaar ruim 300 wetsvoorstellen in de Tweede Kamer aan de 
orde waren en vertrouwd is met het verschijnsel van de specialisatie binnen 
parlementaire fracties, ziet op hoe zwakke fundamenten die fictie berust. 

Kunnen we dan steun zoeken bij de democratische theorie? We kunnen in 
een representatieve democratie immers niet zonder wetten en als de volks
vertegenwoordigers het te bont maken, worden ze niet herkozen? Redenerin
gen die het gezag van de wet op het niveau brengen van wetten in het alge
meen bieden echter geen rechtvaardiging voor elke individuele wet. Terwijl 
het legitimerende verhaal van het staatsrecht steeds grandioser proporties 
aanneemt, moet de wetgever steeds meer gebruik maken van sancties, subsi
dies, planningsprocedures om de wet te laten functioneren; de wet raakt 
ondergesneeuwd in een landschap vol beleidsinstrumenten. 

Maar de wet maakt toch op zijn minst aanspraak op gezag in de uitvoe
ringspraktijk? Daar ziet men echter tal van fricties: tegenstribbelende uitvoe
ringsdiensten, calculerende burgers, overbezette strafrechtspleging, creatieve 
interpretatie, fraude, openlijk negeren van de bedoelingen van de wetgever. 

En naast dit verzet is er ook de openlijke voortzetting van het maatschap
pelijk debat; over de uitvoering van wetten wordt na de totstandkoming van 
de wet vrolijk verder onderhandeld; er worden compromissen gesloten; de 
uitvoering wordt gefaseerd, binnen financiële kaders gebracht, gedelegeerd 
en gedecentraliseerd. De gezaghebbende tekst van de wet als voer voor dis
CUSSIe . 

Dat mag zo zijn, maar is het dan niet toch de wet die onmisbaar is voor de 
beslechting van conflicten in de maatschappij door de rechter? Het moet 
echter meteen worden toegegeven dat de complexiteit van de wetgeving die 
toepassing door de rechter bemoeilijkt. Ook goed geredigeerde wetten laten 
onvermijdelijk de rechter veel interpretatievrijheid. En interpretatievrijheid 
is een ander woord voor macht. Als het zo is dat de rechter bepaalt wat de wet 
betekent, wat betekent de wet dan zelf?' 

In deze tirade klinkt een licht cynische ondertoon door. Dat is passend, want 
over het gezag van de wet hoort men vaak cynische geluiden, alsof men een 
geheel extern perspectief op het recht inneemt. De problemen die men dan 
aan de orde stelt zijn echter ook van groot belang voor degenen die het recht 
met meer sympathie - vanuit een intern perspectief - benaderen. Bovendien 
is het externe perspectief theoretisch te onderbouwen vanuit een postmoder
ne invalshoek. 

POSTMODERNISME? 

'Het' postmodernisme bestaat niet - in overeenstemming met haar eigen 
uitgangspunten kan het geen kern of essentie hebben. Er zijn wel gemeen
schappelijke thema's en attitudes en ze vertonen een opmerkelijke parallellie 
met het zojuist geschetste scepticisme over het gezag van de wet. In het 
postmodernisme vindt men een verzet tegen stabiele betekenissen ('texts do 
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not receive objective readings') en tegen elke vorm van 'grand récit'; aan
dacht voor narrativiteit, gekoppeld aan het streven taaluitingen als retoriek 
te ontmaskeren; voorkeur voor (sofistische) retorica boven logica en argu
mentatieleer; analyses van begrippenstelseIs als uitingen van maatschappe
lijk verankerde macht in plaats van als resultaten van de verlichte rede; bena
drukken van de contingentie van waardeoordelen en de onvermijdelijke 
tegenstellingen binnen 'belief systems'; grotere affiniteit met het theoretische 
discours dan met praktische resultaten. Deze tendensen samenvattend kan 
men, in het voetspoor vanJameson,' een 'culturallogic' bespeuren, van een 
periode die zich in tegenstelling tot het modernisme prononceert. 

In hoeverre is wetgeving een modernistisch project, waar de postmoderne 
kritiek zich op kan richten? Een aanknopingspunt is het belang dat sinds de 
Verlichting wordt gehecht aan een vooral op interpretatie van Rousseau 
gebaseerde versie van het legaliteitsbeginsel. De wet moet in deze optiek, 
mits op basis van algemene gezichtspunten tot stand gekomen (en dus niet 
als uiting van particuliere belangen of van een machtsstreven), het kader 
bieden voor het maatschappelijk handelen. Deze ordeningsgedachte is in 
onze tijd gecombineerd met een instrumentale benadering van wetgeving. 
Wetgeving is, met behoud van het klassieke legaliteitsbeginsel, in sterke 
mate onderdeel geworden van het beleid van de overheid; via het recht 
worden sturingspretenties in regels vastgelegd en wordt de samenleving een 
bestuurlijk ideaalbeeld voorgehouden. Ook dit is een aanknopingspunt voor 
postmoderne kritiek. 2 Er zijn dan nogal wat mogelijkheden, van een radicale 
verwerping van de mogelijkheid om algemene gezichtspunten in te nemen (er 
is alleen contingentie) tot een deconstructie van tegenstrijdige uitgangspun
ten in de wetgeving. Uit de hoek van de Amerikaanse critical legal studies 
movement en vanuit de Engelse tegenhanger daarvan, komen interessante 
analyses.3 

Deze benaderingen van wetgeving tonen een grote variatie maar hebben 
vaak dezelfde consequenties voor de onderzoekers van het recht. Als gevolg 
van de, vaak indringende en overtuigende, kritiek wordt men gedrongen in 
een sterk afstandelijke positie tegenover het recht als normatief project. Men 
staat er letterlijk buiten. Het recht is niet meer dan een spel met teksten, als 
gevolg waarvan op onvoorspelbare manieren wordt ingegrepen in het leven 
van degenen die ermee te maken krijgen. De kritiek op het modernistische 
project heeft in het algemeen vaak het karakter van een spel. De auteur heeft 

I FredricJameson, Postmodernism, or the cultural logic oflate capitalism, London 1991. 
• Voor een indringende kritiek op het instrumentalistische gebruik van het strafrecht die overi
gens het erfgoed van de Verlichting niet verwerpt, maar het juist herinterpreteert, zie A.C. 't 
Hart en R . Foqué, Instrummtatilteit en rechtsbescherming, Arnhem 1990. 
3 Roberto M. Unger, The critical legal studies movemmt, Cambridge Mass. 1986, Mark Kelman, A 
guide to critical legal studies, Cambridge Mass. 1987, Peter Goodrich, Reading the law, Oxford 1986. 
Belangrijke kritische analyses zijn afkomstig uit de hoek van juridische vrouwenstudies: Clare 
Dalton, Deconstructing contract doctrine, rale lawjournal, 94: 997 - 1114, Carol Smart, Feminism 
and the power qflaw, London 1989. 
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zich in de veilige wereld van de theorie teruggetrokken om vanuit een externe 
optiek het recht te bekritiseren. Een postmoderne benadering van het recht 
kan te ver doorschieten en dan in te grote afzijdigheid, relativisme en cynisme 
blijven steken. 

EEN CONTROVERSE 

Dat wil ik laten zien aan de hand van de controverse tussen Dworkin en 
Fish.4 Hun debat betreft in eerste instantie de betekenis van de Amerikaanse 
grondwet en van de op die Grondwet gebaseerde jurisprudentie voor de 
interpretatievrijheid van de rechter. We hebben al geconstateerd dat een 
van de belangrijkste problemen voor het gezag van de wet, juist hierin gele
gen is dat de rechter als bona fide lezer van de wet er houvast in moet kunnen 
vinden. Een grote vrijheid van de rechter bij de uitleg van de grondwet roept 
het principiële probleem op van de macht van de rechter: als de rechter niet 
of nauwelijks gebonden is aan de tekst die hij geacht wordt toe te passen, 
wordt niet de wet tot gelding gebracht maar de persoonlijke visie van de 
rechter op het voorliggende geval. 

Deze vrees heeft er vaak toe geleid dat de interpretatievrijheid van de 
rechter, waarvan niet te ontkennen is dat zij zeer groot is, toch zo beperkt 
mogelijk wordt voorgesteld. Dworkin komt de postmodernist in zoverre tege
moet dat hij de rechterlijke vrijheid niet probeert te verhullen. Hij vergelijkt 
elkaar opvolgende rechterlijke uitspraken over de betekenis van een grond
wetsbepaling met een denkbeeldig gezelschapsspel waarin een serie auteurs 
gezamenlijk een roman schrijft. In deze kettingroman moet elke nieuwe au
teur het werk van de voorgaande auteurs interpreteren (dat zijn de grondwet 
en de eerdere uitspraken) om er een nieuw hoofdstuk aan toe te voegen. 
Binding aan het recht komt dan tot stand door de spelregel dat het vervolg 
erop gericht moet zijn de roman als geheel (lees: het recht als geheel ) tot de 
best mogelijke te maken. In de aard van de rechterlijke arbeid, maar ook in 
regels die voor rechters gelden, liggen zo waarborgen besloten dat de inter
pretatievrijheid die openlijk erkend wordt, niet wordt misbruikt. Doordat 
rechters in deze benadering hun interpretatie in vrijheid en verantwoorde
lijkheid uitoefenen, verkrijgen de anders lege woorden van de grondwet voor 
de gemeenschap van gebruikers gezag. Dworkin neemt zo een hermeneutisch 
standpunt in, theoretisch op een lijn te stellen met continentale auteurs als 
Gadamer en Esser. Hij betoogt dat interpretaties - objectief controleerbaar 
in overeenstemming moeten zijn met eerdere gezaghebbende uitspraken over 
de stand van zaken van het recht als systeem en dat binnen die marge de 
rechter die interpretatie moet zoeken die het systeem als geheel het best 

4 Dit debat loopt reeds bijna tien jaar. Zie RonaId M . Dworkin, A maller of principle, Harvard 
University Press, Cambridge Mass. 1985: 146 - 166, Stanley Fish, Doing what comes naturaliJ, Cl ar
endon Press, Oxford 1989: 87 - 102, 103 - II9, 356 - 371 , 372 - 396. De nieuwste ronde is te vinden 
in M. Brint en M . Weaver (eds .) , Pragmatism in law and sociery, Westview Press, Boulder 1991. 
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verder tot ontwikkeling brengt. Dat laatste is overigens een duidelijk rechts
politiek element in deze redenering. 

Fish verwerpt niet alleen de door Dworkin gestelde grenzen aan de inter
pretatievrijheid door de rechter (de gerichtheid op kwaliteitsverbetering van 
het recht), maar stelt ook dat het uit de aard van interpretatieve activiteit 
voortvloeit dat het niet mogelijk is grenzen te stellen aan de interpretatievrij
heid. Interpretatie is zelf een 'structure of constraints', omdat degene die een 
overtuigende interpretatie geeft van een tekst zich altijd moet houden aan de 
conventies van de in feite bestaande interpretatiegemeenschap van gebrui
kers van de grondwet. Als interpretatie altijd binnen beperkingen plaats
vindt is het zinloos te proberen daar extra beperkingen aan toe te voegen en 
volgens Fish is dat ook strikt genomen niet mogelijk. Het gevolg van deze 
opstelling is dat er geen verschil meer bestaat tussen uitspraken van rechters 
die als interpretatie van de grondwet gelden en uitspraken die men als geheel 
nieuwe teksten moet beschouwen. De angst voor rechterlijke macht is dus 
misplaatst; rechters hebben altijd macht die echter past binnen door de inter
pretatiegemeenschap als geheel aanvaarde kaders. Door een juiste visie op 
interpretatie te ontwikkelen kan men op theoretisch niveau zijn inzicht in 
het recht vergroten, meent Fish, maar daaruit kan men geen adviezen voor 
de praktijk afleiden; de normatieve lading van Dworkins project is een onmo
gelijkheid. 

MÉÉR CONTROVERSE 

Maken we op dit moment van het debat de balans op, dan blijkt de vergelij
king van recht en literatuur weliswaar vruchtbaar te zijn, maar wordt ook 
duidelijk dat een postmoderne versie van die vergelijking geen antwoord kan 
geven op vragen waar rechtstheoretici traditioneel mee worstelen, anders dan 
het antwoord dat de vragen zelf zinloos zijn. De idee van de 'rule of law' als 
normatief ideaal voor interpreterende rechters heeft in deze optiek geen ver
bindende kracht; het is een voorbeeld te meer van een 'grand récit' dat in de 
18e en 1ge eeuw wellicht overtuigend was maar in deze tijd zijn betekenis 
verliest. Fish plaatst zich in de lijn van de sofisten die ook de betrekkelijkheid 
van waarden propageerden en de activiteit van het interpreteren in zuiver 
retorische termen zagen. Elke interpretatie is dan een bepaald soort machts
argument, er is geen interpretatie die op objectieve gronden de enig juiste is; 
er zijn zoveel 'right answers' als er deelnemers zijn aan de conversatie. 

Onlangs vond een nieuwe ronde van het Fish-Dworkin debat plaats. Het 
zal u niet verbazen dat de protagonisten het weer niet eens zijn geworden. De 
stelling van Fish heeft nu een reikwijdte die het recht ver te buiten gaat. Hij 
meent dat het voor deelnemers aan een praktische activiteit niet mogelijk is 
tot kritische reflectie te komen over de aard van die praktijk en de mogelijk
heden die deze de deelnemers biedt. Zodra men tot reflectie overgaat is men 
niet meer met de praktijk bezig maar met theoretische discussie, ook als dat 
gebeurt in het kader van de praktijk zelf. Een rechter die in zijn uitspraken 
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blijk geeft van bezinning op interpretatieve strategieën, doet dit om zijn 
betoog overtuigender te maken en niet om eerlijk deel te nemen aan een 
theoretisch debat over de rechtsvinding. Reflectie is zowel overbodig als on
mogelijk binnen de praktijk zelf; er is een scherpe afbakening tussen interne 
en externe posities, tussen handelen met taal en theoretische discussie. 

Deze gedachtengang wordt door Dworkin krachtig bestreden. Rechters 
moeten wel reflectief functioneren . 'Oudges) recognize the argumentative 
character of even the views they hold unreflectively and they understand 
that even these are, in principle, vulnerable to a theoretical challenge they 
have a responsibility to meet, if and when it arises, the best they reasonably 
can'.5 Het sleutelwoord is deze passage is 'responsibility' : voor Dworkin is de 
rechter niet bezig zijn publiek te bespelen teneinde het langs een voor hemzelf 
alleen toegankelijke weg bereikte oordeel acceptabel te maken, maar maakt 
hij welbewust en reflectief deel uit van een 'community of principle', van een 
rechtsgemeenschap die argumentatie verwacht van de hoogst denkbare kwa
liteit, vooral in moeilijke gevallen. Die bereidheid te argumenteren moet 
verankerd zijn in normatieve verbondenheid aan een in de praktijk moeilijk 
te verwezenlijken maar daarom niet zinloos ideaal als de 'rule of law'. 'At 
some point a commitment is needed not just to usefulness, but to a particular 
conception of what true usefulness consists in,.6 De scheiding tussen een 
intern en een extern standpunt, tussen praktisch en theoretisch discours is 
niet houdbaar. 'Fish doesn't grasp, or rather is trying to forget, what the 
distinction (between mere belief and something more substantial) really 
does come to as a matter of 'how to go on'.'7 

De kritiek van Dworkin snijdt hout. Passages in rechterlijke uitspraken die 
blijk geven van reflectie op de praktijk zelf hoeven niet uitsluitend in het 
teken van een verhoogde overtuigingskracht te staan, maar zijn vaak wel 
degelijk bedoeld als bijdrage aan het binnen (en soms buiten) de kring van 
juristen spelende debat over de kwaliteit van het rechterlijke interpretatie be
leid. Rechters die niet in moeilijke gevallen tot reflectie in staat zijn, tot 
afstand nemen van de zaak zelf en tot onderzoek van de vanzelfsprekend
heden die door het geval ter discussie gesteld lijken te worden, schieten in 
hun praktische taak als rechters tekort (en niet zozeer als gemankeerde theo
retici). In de continentale hermeneutisch geïnspireerde rechtsfilosofie (bij
voorbeeld die van de Nederlander Paul Scholten) is dit een allang aanvaard 
standpunt. Alleen reflectieve rechters kunnen er mijns inziens ook in slagen 
om wetten die niet louter instrumenteel zijn maar ook een collectief gedach
tengoed in regels omzetten, voor een kritische en tot twijfelen geneigde ach
terban aanvaardbaar te maken. De stand van zaken in de juridische inter
pretatiegemeenschap is in onze postmoderne tijd in zoverre veranderd dat 

5 Ronald Dworkin, Pragmatism, right answers, and true banality, in: Brint en Weaver, a .w. : 381. 
6 Dworkin, a.w.: 370. 
7 Dworkin, a.w. : 378. 



WJ. Witteveen 49 

duidelijker is dan vroeger dat er geen gezaghebbende instanties zijn die een -
voor allen acceptabel -laatste woord kunnen spreken, de wetgever niet en de 
rechter niet. 

HET GEZAG VAN DE WET EN DE RECHTERLIJKE INTERPRETATIE 

Alleen door op reflectieve wijze recht te spreken en de door Dworkin aange
duide verantwoordelijkheid op zich te nemen voor interpretaties die inder
daad tot kwaliteitsverbetering van het 'vervolgverhaal van het recht' bijdra
gen, kunnen rechterlijke interpretaties en de daardoor tot gelding gebrachte 
wetten in de gemeenschap een zekere mate van gezag verwerven. De rechter 
moet kortom laten zien dat hij de normatieve uitgangspunten van het imper
fecte systeem waar hij mee werkt erkent en dat hij er gestalte aan geeft bij de 
belangenafweging en bij de beoordeling van de rechten en vrijheden van de 
burgers. Ik kan dit idee hier niet verder uitwerken, maar merk slechts op dat 
wie in deze richting werkt niet bij de sofistische maar bij de Aristotelische 
retorica terecht komt; een richting in de ethiek die o.a. door Nussbaum op 
zeer interessante wijze wordt uitgewerkt.8 

Met dit standpunt is niet gezegd dat het binnendringen van postmoderne 
manieren van redeneren binnen de traditioneel nogal gesloten wereld van de 
rechtstheorie geen goede zaak is. Anders dan Dworkin meent, is een postmo
derne benadering van het recht niet banaal of zinloos. Als kritiek op die 
verschijnselen in het recht die men als een modernistisch 'project' kan ont
maskeren (te denken valt aan een sterk geloof in de instrumentele betekenis 
van wetgeving), is het postmodernisme ook van belang voor degenen die een 
intern perspectief op het recht en de rechtspraktijk innemen. Tot nu toe is 
men er echter nog niet in geslaagd vanaf de ijle hoogten van de theorie de 
problemen die in de praktijk van het recht spelen adequaat onder ogen te 
zien. Postmoderne auteurs zijn goed in het destabiliseren van verwachtingen 
en in het opsporen van tegenstrijdigheden in abstracte systemen. Maar er 
liggen op deze manier geen antwoorden die bruikbaar zijn voor degenen die 
binnen het recht willen werken aan verbetering van het recht. Wie de wet 
serieus wil blijven nemen heeft meer aan hermeneutisch georiënteerde theo
rieën.9 

8 'Good legal judgment is increasingly being seen as Aristotle sees it - as the wise supplementing 
of generalities of written law by ajudge who imagines what a person of practical wisdom would 
say in the situation, bringing to the business of judging the resources of a rich and responsive 
personality.' Martha C. Nussbaum, Loue's knowiedge, New Vork 1990: 100. Voor haar kritiek op het 
'sofistische' standpunt van Fish, zie ditzelfde boek: 220 - 229. 

9 Aldus ook Fred Dallmayr, Hermeneutics and the rule of law, in Gregory Leyh (ed. ) , ugal 
hermeneu/ies, University of California Press, Berkeley: 3 - 22, 1992. 
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Commentaar op W.]. Witteveen 

In het justitiële beleidsplan Recht in beweging wordt een analyse gegeven van 
oorzaken van de toename van criminaliteit in Nederland in de laatste decen
nia.> Er zou sprake zijn van een explosie van criminaliteit die mede zou 
samenhangen met de ontzuiling. Want de ontzuiling leidde tot het verzwak
ken of zelfs wegvallen van intermediaire structuren in het maatschappelijk 
leven en van hun socialiserende functie. Maar dat kon toch niet, aldus het 
plan, als enige oorzaak worden aangewezen. Tegelijkertijd trad een funda
mentele wijziging op in het denken over normen en waarden door de intel
lectuele en geestelijke elite. Die wijziging kwam neer op een sterk relative
rende opstelling, die uiteindelijk zou hebben geleid tot een vervlakking van 
de moraal en het vervagen van duidelijke oriënteringspunten. 

Begin 1992 is de minister van Justitie, in een rede op een symposium over 
'Burgerschap en levensbeschouwing', hierop teruggekomen.3 Onze samenle
ving zou dreigen ten onder te gaan aan vrijheid die wordt opgevat als vrij
blijvendheid en aan koudwatervrees voor zedenmeesterij, de burgers zouden 
verzinken in een onverschillige levenshouding. Die huidige malaise wordt 
door hem toegerekend aan het postmoderne denken: 'Het postmoderne den
ken trekt in twijfel dat er universele waarheden bestaan die door de mens 
kunnen worden gekend. Dit kennis theoretisch relativisme gaat onvermijde
lijk gepaard met een neiging tot ethisch relativisme O. Niemand claimt nog 
het gelijk aan zijn zijde te hebben.' Op grond van deze analyse doet de 
minister een appèl aan de levensbeschouwelijke organisaties: 'een appèl om 
de eigentijdse koudwatervrees voor zedenmeesterij te overwinnen en om zo
wel in studiegenootschappen als binnen de eigenlijke kerkgenootschappen de 
discussie aan te gaan over de sociale dimensie van het geloof in het alledaagse 
leven'. Het gaat hier als het ware om een oproep tot een moreel reveil, ten
einde zowel de burgers in hun maatschappelijk handelen als het strafrechte
lijk beleid weer aanknopingspunten te geven. In de loop van het jaar 1992 
heeft de minister ditzelfde thema nog verschillende keren aangesneden.4 

, Deze bijdrage aan het KNAw-symposium over postmodernisme is, in een enigszins andere versie, 
reeds gepubliceerd in het strafrechtelijke tijdschrift Delikt en Delinkwent, 22, p. 997 - J005, 1992 . 
• Recht in beweging. Een beleidsplan voor Justitie in de komende jaren, 's-Gravenhage, p. 13 - 18,1990. 
3 Deze rede van de minister, E.M.H. Hirsch Banin, is onder de kop De deug:c.aamheid moet een tweede 
natuur worden opgenomen in Trouw, 27 januari 1992. 
4 Zie E.M.H. Hirsch Banin, Gine politici over moreel appèl misplaatst, NRc-Handelsblad 24 september 
1992. Ook daar wordt naar het postmodernisme verwezen. Over de publieke moraal en de 
bijzondere verantwoordelijkheid van de kerken, zie voorts het interview van E.M .H. Hirsch 
Banin door G. ten Berge en M.J. Faber, 'De politiek en on/(,e samenleving lijden onder de vluchtige TV

cultuur', Vredeskrant 1992. 
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Daarbij is van belang dat hij de vraag naar de waarden in verband brengt 
met - en uiteindelijk poneert in tegenstelling tot - het postmodernisme. 

De herhaalde stellingnamen van Hirsch Ballin kunnen mijns inziens niet 
worden afgedaan als een puur partijpolitieke actie, in het spoor van uitlatin
gen over normvervaging door de minister-president.5 Ook uit de top van de 
andere regeringspartij zijn trouwens, zij het doorgaans minder nadrukkelijk, 
enigszins verwante geluiden te horen.6 Nog afgezien van de bezorgdheid zelf 
noodt de interessante probleemstelling van de minister tot nadere reflectie. 

Men kan inderdaad, met Hirsch Ballin, de vraag naar de waarden in 
verband brengen met het postmodernisme als omvattende culturele stro
ming. Maar zeker wat het strafrecht betreft speelt die vraag naar de waar
den niet alleen op het vlak van het maatschappelijk leven, als oriënterings
punten voor de overheid die door middel van beleidvoering de maatschappij 
tracht te sturen, mede door de inzet van het strafrecht, maar zij betreft even
eens de visie op het strafrecht zelf: de vraag of het strafrecht een neutraal 
stuurmiddel is of ook eigen inherente waarden bezit. De verhouding tussen 
waarden op maatschappelijk vlak en het postmodernisme, waarop de minis
ter zich richt, zou ik dan ook aan de orde willen stellen samen met de verhou
ding tussen waarden van het recht zelf en het postmodernisme. 

Op dit punt moet eerst kort op het postmodernisme worden ingegaan. 
Postmodernisme manifesteert zich tegenwoordig op bijna alle terreinen van 
de westerse cultuur. De term kwam, tegen het eind van de jaren zestig, op in 
de kunsttheorie en duidde, zowel in de beeldende kunst als in de literatuur, 
een verzet aan tegen de drang om voortdurend nieuwe, 'moderne' avant
gardes te vormen. In 1979 publiceerde Lyotard zijn invloedrijke studie La 
condition postmoderne, een 'rapport over het weten' dat hij had geschreven op 
verzoek van de raad van universiteiten en de regering van Québec. Kenmer
kend voor de postmoderne cultuur zou de dood zijn van de grote metaver
halen - de 'métarécits de légitimation' - die het wetenschappelijk weten, 
zoals dat geconcentreerd is bij de universiteiten, altijd gelegitimeerd heb
ben. In plaats daarvan is een criterium van doeltreffendheid, 'performativi-

5 Zie R .F.M. Lubbers, 'Nederland is ziek'. Fragmenten uit de Nijmeegse rede van premier Lubbers, NRC 
Handelsblad 5 september 1990. 
6 Zie het artikel Staat herneemt rol van opvoeder. Pogingen tot normherstel komen voort uit bestuurlijke 
berekening, NRc-Handelsblad 17 september 1991, met betrekking tot uitlatingen van Wöltgens, 
Kok en Ritzen. Zie voorts het gezamenlijke interview met E.M.H. Hisch Ballin en j.M.M. 
Ritzen door K. Versteegh, Op zoek naar het goede voorbeeld, NRc-Handelsblad 17 september 1992, 
alsmede het artikel Kok maakt zich druk over verlies waarden, NRc-Handelsblad 8 december 1992. 
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té' , gekomen dat overigens zichzelf weer zou ondergraven.1 Sinds de jaren 
tachtig heeft het postmodernisme vrijwel alle aspecten van het hedendaagse 
geestesleven doortrokken: de wijsbegeerte en de kunst, de economie en de 
geschiedbeoefening, de politieke wetenschappen en de sociale, de literatuur
wetenschap en de rechtswetenschap. In de rechtswetenschap gaat het dan 
veelal om uiteenlopende zaken als de juridische interpretatieS of het denken 
over juridische garanties voor bescherming van de natuur.9 

Hoe kan men nu het begrip postmodernisme inhoudelijk nog wat nader 
omschrijven? Enige verdergaande precisering is niet overbodig. Postmoder
nisme is immers geen uniforme leer maar een denkrichting, een gevarieerde 
stroming. Over de afgrenzing bestaan meningsverschillen. Bovendien lopen 
de omschrijvingen en de daarmee samenhangende discussiepunten van disci
pline tot discipline uiteen. Vandaar dat het zin heeft om eerst een visie te 
geven op algemene kenmerken van het postmodernisme, en die vervolgens 
toe te spitsen op de rechtswetenschap als afzonderlijke discipline en in het 
bijzonder op de waardendiscussie in het strafrecht en in het strafrechtelijk 
beleid. 

De term postmodernisme duidt aan dat de 'moderne tijd' zou zijn afgelo
pen. 1O Het begrip postmodernisme wordt dan ook goeddeels bepaald door de 
visie op de moderne tijd. In de indeling van de geschiedenis in perioden 11 

wordt de aanvang van de moderne tijd veelal geplaatst rond het einde van 
de vijftiende eeuw. In deze periode krijgt het moderne, het nieuwe, een zeer 
positieve betekenis: men was niet meer gericht op getrouwe navolging van 
oude modellen, maar er ontstond een cultus van het originele, het nog onbe
kende. De ontwikkeling van de kunst als een opeenvolging van avant-gardes 

7 ].F. Lyotard, La condition postmoderne. Rapport sur Ie savoir, Paris 1979. De twee grote, legitime
rende metaverhalen zouden zijn het Franse politieke verhaal van de emancipatie van de mens
heid en van de Verlichtingsidealen, en het Duitse wijsgerige verhaal van de zichzelf rechtvaardi
gende kennis en de universiteit als verzamelplaats van hoogste kennis. Het postmoderne streven 
naar doeltreffendheid zou zichzelf weer ondergraven doordat niet de produktie van kennis en de 
consensus over kennis van belang zijn, maar de produktie van het onbekende en de vraag die de 
consensus verstoort. Zie hierover de rectorale rede van P.W.M. de Meijer, 'Verhalen van een uni
versiteit', Amsterdam, p. 17 - 20, 1992. 
8 Zie met betrekking tot de juridische interpretatie het FishjDworkin-debat: onder ander de 
bundel S. Fish, Doing What Comes Naturally. Change, Rhetoric, and the Praetiee of Theory in Literary and 
Legal Studies, Oxford 1989, alsmede R . Dworkin, A Matter of Principle, Cam bridge (Mass. ) jLondon 
1985, p. 119 - 177, en Idem, Law's Empire, Cam bridge (Mass. )jLondon, p. 228 e.v. , 1986. Op dit 
debat gaat de bijdrage aan deze bundel van W.]. Witteveen in. 
9 Als postmodern is hier te beschouwen het verzet vanuit de 'deep ecology' -beweging tegen het 
humanisme en het antropocentrische denken van de moderniteit, met de scherpe scheiding tussen 
mens en natuur die daaraan eigen is, zodat alleen aan de mens en diens instellingen rechtssub
jectiviteit kan worden toegekend. Voor een kritische analyse, waarin tevens wordt gewezen op 
soms aanwezige antidemocratische tendensen, zie L. Ferry, re nouvel ordre éeologique. L'arbre, 
l'animal et l'homme, Paris 1992. 
J O De navolgende korte kenschets berust op het werk van de Italiaanse filosoof Gianni Vattimo. 
Zie G. Vattimo, La fine della modernità. Niehilismo ed ermeneutiea nella eultura post-modernà, Milano 
1985, en Idem, La soeietà Irasparenie, Milano 1989. 
" Zie].H.J. van der Pot, De periodisering van de geschiedenis, 's-Gravenhage 1951. 
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kan daarvoor model staan. Na verloop van tijd werd die zucht naar het 
nieuwe verbonden met een specifieke visie op de geschiedenis: l

' de geschiede
nis als een voortdurende vooruitgang, waarin de emancipatie van de mens 
zich voltrekt. 13 Maar sinds de vorige eeuw is dat samenstel van opvattingen 
onder kritiek gesteld en tenslotte bezweken onder de mokerslagen van den
kers als Nietzsche en Benjamin. Men kan niet spreken van 'de geschiedenis' 
als een eenvormig en alomvattend proces dat alle menselijke uitingen omvat: 
zowel de beeldende kunst als de literatuur, zowel de ethiek als de oorlogvoe
ring, zowel de politieke organisatie als de seksualiteit, enzovoorts. De geschie
denis wordt immers steeds beschreven vanuit een bepaald gezichtspunt, naar 
hetgeen vanuit dat gezichtspunt relevant wordt geacht. Er bestaat geen hoog
ste, objectief gezichtspunt dat alle andere omvat, zodat het ook niet mogelijk 
is om nog te spreken van 'de geschiedenis'. Indien geschiedenis niet kan 
worden opgevat als een unitair proces, kan evenmin worden gesproken van 
de geschiedenis in termen van vooruitgang. Die vooruitgang betrof boven
dien de menselijke beschaving bezien vanuit slechts één bepaald perspectief, 
dat van de moderne Europese mens, naar het rationele beeld dat tijdens de 
Verlichting werd gevormd, binnen de historische ontwikkeling van de Wes
terse beschaving. Naast de theoretische kritiek op de geschiedenis als eenvor
mig proces en op de idee van de vooruitgang tastten ook de feitelijke ontwik
kelingen de basis van de moderniteit aan. Met de dekolonisatie werd de 
vanzelfsprekende superioriteit van de Europese cultuur aangetast. Europese 
idealen van mensheid en beschaving werden hoe langer hoe meer idealen 
naast andere, zij konden niet meer vanzelfsprekend worden opgevat als het 
model dat de essentie van mens-zijn en beschaving aangaf. De laatste decen
nia is dat nog versterkt door de immigratie van grote groepen allochtonen in 
de Westerse landen, die daardoor in toenemende mate een pluriform, multi
cultureel karakter kregen. Bovendien wordt een ieder in de Westerse wereld 
door de media geconfronteerd met een veelheid van wereldbeschouwingen. 14 

De moderne tijd met zijn centrale, voor objectief-waar versleten gezichtspun
ten is voorbij. De postmoderne tijd geeft een meer gefragmentariseerd beeld 
van de wereld. In de kunst is de drang naar voortdurend nieuwe avant
gardes, die alles weer totaal anders zouden moeten doen, niet meer vanzelf-

,. Zie K . Löwith, Weltgesehiehte und Heilsgesehehen. Die theologisehen Vorausset~ungen der Gesehiehtsphi
losophie, 3. Aufl ., Stuttgart 1973. 
'3 Zie J.B. Bury, The Idea of Progress. An Inquiry into its Origin and Growth, London 1920, R. Nisbet, 
History ofthe Idea of Progress, New Vork 1980, en G. Sasso, Tramonto di un mito. L'idea di 'progresso' fra 
Ottocento e Novuento, Bologna 1984, Over het samengaan van de idee van vooruitgang met die van 
de cyclische ontwikkeling van de geschiedenis bij Vi co, juist in verband met de emancipatie van 
de mens, zie A.C. 't Hart, Recht en Staat in het denken van Giambattista Vieo, Alphen aan den Rijn, p. 
201 e.v., 1979. 
'4 In oppositie tegen Adorno stelt Vattimo dan ook, dat de massa-media geen vervlakkend effect 
hoeven te hebben dat uiteindelijk de vestiging van totalitaire stelsels in de kaart speelt, maar dat 
zij juist de openheid dienen voor een veelheid van wereldbeschouwingen. Zie G. Vattimo, La 
società tras paren te, a.w., p. 12. e.v. 
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sprekend en ook daadwerkelijk onder kritiek gesteld. '5 Mensen benaderen en 
interpreteren werkelijkheid vanuit uiteenlopende referentiekaders, waarbij 
ook hun verschillende culturele achtergronden meespelen. Geen van deze 
referentiekaders en van de daaruit voortvloeiende visies op de werkelijkheid 
kan de pretentie waarmaken de 'objectief ware' te zijn . Het postmodernisme 
wordt gekenmerkt door een grote mate van scepsis ten aanzien van overal en 
altijd geldige structuren, van universele, objectief vast te stellen kennis en 
waarden, en door een neiging tot eclecticisme en pragmatisme. 

Betrekken we dit postmoderne denken op het (straf)recht als afzonderlijke 
discipline, dan ligt inderdaad de vraag naar waarheden en waarden voor de 
hand. Verglijdt de scepsis ten aanzien van universele waarheden en waarden, 
die het postmoderne denken kenmerkt, inderdaad naar een onverschillige 
levenshouding? Het is die ontaarding waarvoor de minister van Justitie 
waarschuwt en die hij eigenlijk tegelijkertijd al constateert. De waarden 
zouden afbrokkelen en verzwakken, waardoor de criminaliteit zou toene
men en het strafrechtelijk beleid geen oriëntatiepunten meer zou hebben. 
Zou die ontwikkeling - zo wil ik eraan toevoegen - zich bovendien, als een 
noodzakelijke consequentie van het postmoderne denken, moeten voordoen 
ten aanzien van de eigen inherente waarden van het recht die de macht 
kanaliseren en de burger bescherming garanderen tegen de machtsuitoefe-

. ..,,6 
nmg: 

Men zou de verzwakking en vervluchtiging van waarden, als gevolg van 
het postmoderne denken in de visie van de minister, kunnen verbinden met 
de instrumentalistische rechtsopvatting die in kringen van beleidsvoerders 
dominant is geworden:'7 strafrecht als een neutraal middel - en niet meer 
dan dat - om maatschappelijke doeleinden te bereiken (criminaliteitsbe
strijding). Deze opvatting hoeft echter geenszins te betekenen dat alle rechts
bescherming wordt teniet gedaan. Alleen: bescherming wordt niet meer ge
zien als inherent aan recht, zij is dan een buiten het recht zelf gelegen 
beleidsdoel, waarop het beleid mede gericht kan zijn. Als een buiten het 
recht zelf gelegen beleidsdoel kan rechtsbescherming dan door beleidsvoer
ders worden afgewogen tegen andere beleidsdoelen zoals doelmatige en doel
treffende criminaliteitsbestrijding. ,8 Theoretisch bezien bestaat er geen grens 
aan het inleveren van rechtsbescherming ten behoeve van andere beleidsdoe-

' 5 Zie L. Ferry, Homo Aestheticus. L'invention du goût a l'áge démocratique, Paris, p. 255 - 325, 1990. 
,6 Zie bijvoorbeeld over de ' inner morality oflaw': L.L. Fuller, The Morality of Law (1964), revised 
edition, New Haven and London 1977, of over het begrip 'integrity in law': R . Dworkin, Law's 
Empire, a .w. 
' 7 Vergelijk ook Schalken, die stelt dat 'het beleidsdenken over de strafrechtspleging heden ten 
dage sterk wordt beheerst door de departementale bedrijfsfilosofie die het instrumentalisme als 
basisprincipe huldigt'. Zie T.M. Schalken, 'Een nieuwe cultuur binnen het openbaar ministerie?', 
Nederlands Juristenblad 1992, p. 814. Over de kenmerken van dit instrumentalisme, zie C.J.M. 
Schuijt, Sturing in het recht, in M.A.P. Bovens e.a. (red.), Het schip van staat. Beschouwingen over recht, 
staat en sturing, Zwolle, p. 113 - 124, 1985. 
,8 Zie bijvoorbeeld deJustitiebegroting 1989, Hand. 2,1988- 1989, 20 800, hfd VI , nr. 2 (MvT), p. 3. 
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len. Hoogstens zou een te vergaande inperking op zoveel verzet stuiten dat 
een minimum ook ter wille van de doelmatigheid in stand moet worden 
gelaten.'9 Van de beschermende dimensie van het strafrecht zijn dan alle 
kritische tanden getrokken: zij is zelf een onderdeel van het streven naar 
doelmatigheid en doeltreffendheid in dienst van de overheid geworden. 

Dominantie van een dergelijk instrumentalistisch rechtsbegrip, dat het 
recht geheel van waarden ontdoet, brengt veel meer mee dan alleen het 
stellen van het ene rechtsbegrip boven een ander. Die dominantie van een 
'neutraal recht' is bepaald niet minder zorgelijk dan een onverschillige le
venshouding van burgers en een vervlakking van waardenbesef in de maat
schappij, waarover de minister zich uitlaat. Het zou meebrengen dat, met het 
einde van het moderne tijdperk, ook het recht een einde neemt. Wat in de 
postmoderne tijd dan nog 'recht' genoemd wordt zou alleen de naam recht 
gemeen hebben met hetgeen onder recht verstaan werd in de moderne tijd, 
maar eigenlijk niet meer zijn dan een techniek van sociale beheersing ter 
implementatie van beleid. Dat sluit aan bij de internationale discussie over 
de 'dood van het recht'.20 De Amerikaanse rechtseconoom Richard Posner 
heeft voor de ondergang van de autonomie van het recht de schuld mede bij 
de jurist zelf gelegd: de jurist zou te weinig aandacht hebben voor de grond
slagen van zijn discipline, waardoor die de eigen identiteit en de eigen intel
lectuele geschiedenis kwijt raakt en dan verwisselbaar wordt met andere 
disciplines zoals de sociale wetenschappen en de economie." 

In zijn genoemde rede richt de minister van Justitie zich tot de levensbe
schouwelijke organisaties - de kerken en het Humanistisch Verbond - en 
spreekt die aan op een publieke functie die zij zouden hebben. De religieuze 
bezinning of beleving is geen strikt persoonlijke aangelegenheid, aldus de 
minister. Het gaat ook om een gemeenschappelijke zingeving. De koudwa-

' 9 Aldus de visie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het rapport Rechts
handhaving, Rapporten aan de Regering 35, 's-Gravenhage 1988, p. 121 - 122. Deze visie werd ook 
door de regering overgenomen. Zie Samenleving en criminaliteit. Voortgangsrapportage en kabinetsreactie, 
Bijl. Hand. 2, 1988 - 1989, 18995, p. 5 - 6, 17 - 20. 
20 Zie ten onzent A.C. ' t Hart, 'Strafrechtsontwikkeling: opbloei of afsterven?', Delikt en Delin
kwent 17 (1987), p. 444 - 453, en Idem, ' Instrumentalisme en strafrechtelijk beleid ', in M.A.P. 
Bovens e.a. (red .), Rechtsstaat en sturing, Zwolle 1987, p. 37 - 74, alsmede R . Foqué, 'Le droit et sa 
fin politique', in W. Weyembergh e.a . (red .), La.fin du politique. Das Ende des Politischen, (thema
nummer) Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken 1988, p. 145 - 159, en Idem 
'Erosie van recht?', Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosrfie & Rechtstheorie 1990, p. 7 - 18, met de 
daar genoemde literatuur . 
.. R.A. Posner, 'The Decline of Law as an Autonomous Discipline: 1962 - 1987', Harvard Law 
Review 1987 (Vol. 100:761), pp. 761 - 780. Ook Ph. Nonet and Ph. Selznick, Law and Society in 
Transition: Toward Responsive Law, New York jHagerstownjSan FransicojLondon 1978, p. 
115 - 118, hebben gewaarschuwd voor het sterven van het recht wanneer de onderscheidende 
identiteit van het recht teloor zou gaan. Zie voorts T. O 'Hagan, The End qf Law?, Oxford 1984, 
alsmede de Franse rechtsfilosoofB. Edelman, ' La déjuridiction du fait de la loi ', L'lnterdit. Revue de 
psychanalyse institutionnelle, no. 11, p. 71 - 78, en D. Loschak, 'Mutation des droits de l'homme et 
mutation du droit ', Revue Interdisciplinaire d'Études ]uridiques, 1984 (13), p. 49 - 88. Bij de oudere 
literatuur, zie reeds G. Ripert, Le Dic/in du droit, Paris 1949. 
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tervrees dient naar zijn mening te worden overwonnen en een discussie moet 
worden aangegaan over de sociale dimensie van het geloof. Vanuit het geloof 
zou weer vaker en luider gesproken moeten worden over de moraal, ook de 
sociale moraal, die in laatste instantie dezelfde bron zou hebben als het recht. 
De inzet zou zijn het overwinnen van de malaise, waarmee ook het strafrech
telijk beleid geconfronteerd wordt. 

Nu is er mijns inziens niets op tegen indien de levensbeschouwelijke orga
nisaties zich vanuit geloof of wereldbeschouwing intensiever gaan bezig hou
den met kwesties van sociale moraal, en daarover de discussie aangaan. Maar 
er zouden op dit punt wel misverstanden kunnen rijzen. Het eerste misver
stand houdt in, dat maatschappelijke onverschilligheid het noodzakelijke ge
volg zou zijn van postmodernistisch denken. Het tweede misverstand kan zijn, 
dat als het ware vanuit de postmoderne tijd de weg terug moet worden inge
slagen, in die zin dat een alternatief voor onverschilligheid en vervlakking 
alleen te vinden zou zijn bij een denken van wijsgerige of religieuze oor
sprong dat universele geldigheid claimt. Dat zou geen geringe implicatie zijn! 

Ook al verwerpt het postmoderne denken waarheden en waarden die een 
objectieve, universele geldigheid opeisen, dan brengt de kritiek nog niet mee 
dat grondbeginselen van maatschappelijk samenleven moeten worden ont
kend." Die grondbeginselen dienen dan echter geen pretenties te hebben 
boven-historisch en extra-maatschappelijk, objectief en universeel te zijn,'3 
maar zij zijn juist dragende structuren van een welbepaalde historisch ge
groeide maatschappijvorm, zoals de democratische rechtsstaat. Het zijn die 
algemene, historisch bepaalde grondbeginselen waarover een consensus kan 
bestaan of bereikt worden, los van de verscheidenheid van specifieke indivi
duele visies op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag. In die zin kan 
het postmodernisme pragmatisch worden genoemd. 

Het postmoderne denken kan voor het recht van belang zijn voor zover het 
een diagnose betekent van de moderne tijd - met als het ware een kritisch 
gewetensonderzoek aangaande de vraag of en in hoeverre de moderniteit 
haar funderings- en legitimeringsaanspraken heeft waargemaakt - en een 
zoektocht meebrengt naar zingeving die in de vergetelheid is geraakt.'4 Een 
nieuwe bezinning op de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat, 
die in de moderne tijd zijn ontwikkeld maar vervolgens weer op de achter
grond zijn geraakt en in de vergetelheid dreigen te verdwijnen, zou aanslui
ten op de zoektocht die het postmodernisme kan meebrengen. Het postmo
dernisme hoeft, zeker wat het recht betreft, ook niet uitsluitend als een breuk 

" Zie hierover het voortreffelijke artikel van de Leidse studente P. Kribbe, Beginselloosheid als 
beginsel, NRc-Handelsblad 29 februari 1992. 
' 3 Zie M. Gauchet, re désenchantement du monde, Paris 1985, en G. Lipovetsky, re créPuscule du deuoir, 
Paris 1992. 
' 4 J.-F. Lyotard, re Postmoderne expliqué aux enfants. Correspondance 1982 - 1985, Paris 1986, p. 126: 'Tu 
comprends qu'ainsi, Ie «post-" de «postmoderne" ne signifie pas un mouvement de come back, de 
flash back, de feed back, c'est-à-dire de répétition, mais un procès en «ana-", un procès d'analyse, 
d'anamnèse, d'anagogie, et d'anamorphose, que élabore un «oubli initiai,,'. 
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met de moderniteit te worden beschouwd. Er is wel discontinuïteit, maar er 
blijft ook continuïteit.'5 Specifiek voor het recht zou zo'n zoektocht een her
bezinning betekenen op de eigen identiteit en de eigen intellectuele geschie
denis,'6 wier teloorgang volgens Posner de autonomie van het recht aantast, 
wat het recht verwisselbaar maakt met andere disciplines en het ten onder 
doet gaan. Maar bij die zoektocht gaat het dan wel om juridische en maat
schappelijke waarden die in historisch bepaalde grondbeginselen tot uitdruk
king komen, niet meer om extra-maatschappelijke structuren die - als van
ouds op religieuze of wijsgerige grondslagen - een bovenhistorische, 
objectieve en universele geldigheid pretenderen. 

De ontwikkeling van het strafrecht en de vraag naar de waarden - zowel 
de waarden inherent aan het recht als de maatschappelijke waarden die 
oriëntatiepunten voor beleid kunnen bieden - kunnen inderdaad in verband 
worden gebracht met het postmoderne denken. Maar de ontkenning van 
bovenhistorische gelding van uitgangspunten voor maatschappelijk hande
len mag niet zonder meer worden begrepen als verval van maatschappelijke 
waarden en als oorzaak van onverschilligheid ('alles kan', 'alles mag', 'niets 
moet', 'ieder voor zich'). De bezinning op de eigen historisch bepaalde 
grondbeginselen van een maatschappijvorm zoals de democratische rechts
staat zou juist weer de eigen kanaliserende en beschermende functie van het 
recht binnen die maatschappijvorm kunnen veiligstellen en het recht zo voor 
afsterven kunnen behoeden; bovendien zou zij weer een basis kunnen leveren 
voor consensus over het maatschappelijk samenleven in een pluriforme maat
schappij. Extra-maatschappelijke criteria, met pretentie - op religieuze of 
wijsgerige grondslag - altijd en overal geldig te zijn, zijn thans daartoe juist 
onvoldoende in staat. Het is die bezinning, met het daarvoor benodigde 
grondslagenonderzoek, dat de uitdaging vormt waarvoor het postmodernis
me de juristen heeft geplaatst. 

'5 In het reeds genoemde FishfDworkin-debat met betrekking tot interpretatie moet ook Fish 
aansluiten bij één van de grote thema's van de moderniteit, namelijk de gemeenschap. Bij Fish is 
dat de interpretatiegemeenschap - 'interpretative community' - die ook bij juridische interpre
tatie nodig is voor betekenisverlening. Discontinuïteit dus, maar ook continuïteit met de moder
niteit. Door de heftige, antagonistische opstelling van Fish in het debat met Dworkin raakt die 
continuïteit enigszins op de achtergrond en wordt uitsluitend discontinuïteit gesuggereerd . 
• 6 Zie R. Foqué en A.C. 't Hart, Instrumentaliteit en rechtsbescherming. Grondslagen van een strafrechte
lijke waardendiscussie, Arnhem/ Antwerpen 1990, A.C. 't Hart, Recht als schild van Perseus. Voordrachten 
over strafrechtstheorie, Arnhem/Antwerpen 1991, en R. Foqué, De ruimte van het recht (oratie EUR), 

Arnhem 1992. 
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PostInodernisIJle en geschiedbeoefening 

De begrippen modernisme en postmodernisme worden op veel verschillende 
manieren gehanteerd. Het verschil tussen een modernistische en een postmo
dernistische geschiedbeoefening kan daarom ook op uiteenlopende manieren 
omschreven worden. Beperking is bijgevolg noodzakelijk. Ik zoek die beper
king in een concentratie op het begrip van de historische ervaring. Zeker zijn 
er andere manieren om aan het verschil tussen het modernisme en het post
modernisme in de geschiedbeoefening inhoud te geven. Maar ik kies voor 
concentratie op de historische ervaring omdat die mij in staat zal stellen om 
zowel aan dat begrip als aan het postmodernisme zelf meer inhoud te geven. 
Meer in het bijzonder: het is merkwaardig dat in de geschiedtheorie aan het 
begrip van de historische ervaring altijd zo weinig aandacht besteed werd. 
Als de geschiedbeoefening meer is dan fantasie, zal zij toch op één of andere 
manier haar basis moeten hebben in de ervaring van het door haar bestu
deerde object, dat wil zeggen, in de ervaring van het verleden. Voor de 
geschiedbeoefening kan dat niet minder gelden dan voor disciplines als de 
natuurkunde of de psychologie. 

Allereerst daarom, hoe staat het postmodernisme tegenover de historische 
ervaring? Ter beantwoording van die vraag wil ik onderscheiden tussen een 
historische en een positivistische variant van het modernisme en ik begin met 
de laatste. De zintuiglijke ervaring is voor de positivist het model van alle 
ervaring. En aangezien de zintuiglijke ervaring altijd de ervaring is van een 
realiteit die ons hier nu gegeven is, zal voor de positivist de ervaring van het 
verleden sui generis onmogelijk zijn . Immers, het verleden bestaat op dit mo
ment niet meer en ervaringskennis ervan is bijgevolg uitgesloten. Wel moge
lijk is daarentegen ervaring van de resten die het verleden ons nagelaten 
heeft. Ervaringskennis van het verleden is daarom voor de positivist kennis 
van de bronnen van het verleden, maar niet van het verleden zelf. Het con
structivisme van auteurs als Michael Oakeshott of Leon Goldstein heeft in 
deze positivistische gedachtengang zijn oorsprong. Voor de constructivist is 
alle geschiedkennis een op de bronnen gebaseerde constructie, die als con
structie nooit met het verleden zelf vergeleken kan worden. De notie van het 
verleden zelfis daarom volgens de constructivisten vanuit het perspectief van 
de praktijk van de geschiedbeoefening een zinloze notie. 

En dat brengt mij bij de historische visie op de historische ervaring zoals 
die met name gearticuleerd werd in historisme en hermeneutiek vanaf 
Schleiermacher en Droysen tot en met Collingwood en Gadamer. Het is 
zeker waar dat historisme en hermeneutiek meer ruimte lieten voor de histo
rische ervaring dan het positivisme. Zeker zal de hermeneuticus weinig sym
pathie voelen voor de resignatie van de positivist waarmee die laatste in de 
onbereikbaarheid van het verleden zelf toestemt. Desalniettemin is er iets 
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eigenaardigs aan de hand met de hermeneutische conceptie van de histori
sche ervaring. De positie van Dilthey is hierbij illustratief. Zoals Kant een 
filosofische verantwoording gaf voor de natuurwetenschappelijke ervaring, 
zo wilde Dilthey iets dergelijks tot stand brengen voor de geesteswetenschap
pen. Hij ontwierp daartoe een theorie van de historische ervaring die in 
essentie het karakter had van een theorie van hoe de historicus de ervaring 
door de historische actor van zijn wereld zou kunnen kopiëren . De grond
gedachte daarbij was dat het specifieke van de ervaring steeds ligt in de 
samenhang die wij aanbrengen in de herinnering aan ervaring uit het verle
den en de anticipatie van toekomstige ervaring. Door zich nu die herinnering 
aan verleden en anticipatie van toekomstige ervaring zo levendig mogelijk 
voor te stellen, zou, aldus Dilthey, de historicus zich een idee kunnen vormen 
van hoe de historische actor zijn leefwereld ervoer. Twee zaken verdienen 
daarbij de aandacht. In de eerste plaats, voor zover er hierbij werkelijk 
sprake is van ervaring, betreft dat de ervaring door de historische actor van 
zijn wereld. De historische ervaring is slechts een kopie van de vroegere erva
ring. En, in de tweede plaats, voor de ervaring van het verleden door de 
historicus zelf wordt aldus geen ruimte gelaten. Integendeel, die is zelfs de 
belangrijkste hindernis op de route naar dat kopiëren van vroegere ervaring. 
Want voor zover de ervaring van het verleden door de historicus überhaupt 
al een rol zou kunnen spelen, verwart zij die kopie van vroegere ervaring en 
leidt zij tot een vertekening van het verleden. De historicus moet zichzelf 
'uitwissen' zoals Ranke al zei en met zijn zogenaamde 'hermeneutische cir
kel' gaf Dilthey aan hoe de historicus dat ideaal het dichtste zou kunnen 
benaderen. 

Wat is er nu modernistisch aan deze beide concepties van de historische 
ervaring? Modernistisch is dat in beide gevallen een reconstitutie van het 
verleden in zijn oorspronkelijke zuiverheid beoogd wordt. De positivist 
tracht dit doel te bereiken door een maximaal rationele, verantwoorde en 
onbevooroordeelde analyse van het overgeleverde bronnenmateriaal. De his
toricus is voor hem een soort archeoloog die uit de resten het vroegere geheel 
reconstrueert. De hermeneuticus streeft een modernistische objectiviteit na 
door zichzelf zoveel mogelijk uit te schakelen en een passief medium te zijn 
door wiens mond het verleden zelf aan het woord is. En in beide gevallen 
hebben we van doen met de merkwaardige paradox van een modernistische, 
zich wetenschap noemende discipline waarin voor de ervaring van het bestu
deerde object geen plaats is. 

Wat kan het postmodernisme daar tegenover stellen? Ter beantwoording 
van die vraag vestig ik de aandacht op de notie van de nostalgie waarvoor in 
het postmodernisme veel sympathie bestaat. Overigens, inzake nostalgie 
aanvaard ik alleen de verantwoordelijkheid voor wat ik er in dit betoog aan 
toeschrijf Welnu, om te beginnen zal men het met mij eens kunnen zijn dat 
het prototype van de nostalgie, dat wil zeggen de nostalgische herinnering 
van jeugd of kindertijd tevens het prototype is van de authentieke ervaring 
van het verleden. De nostalgische herinnering aan een bepaalde episode uit 
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jeugd of kindertijd kan een ongekend intense ervaring van het persoonlijke 
verleden bieden. Opvallend is inderdaad dit episodisch karakter van de nos
talgische ervaring van het verleden. De narratieve integratie van zulke epi
sodische ervaringen zal ons juist wegvoeren van dat authentieke contact met 
het verleden - narrativisme is klaarblijkelijk één van de intellectuele wapens 
uit het arsenaal van het modernisme. Maar dat terzijde. 

Gezien het zojuist genoemde voorbeeld van de nostalgische ervaring van 
het verleden zou men nu kunnen tegenwerpen dat de reikwijdte van de 
nostalgische ervaring zich hooguit beperkt tot het persoonlijke verleden - en 
voor de positivist zal die zelfs daar slechts een illusie zijn. De nostalgische 
ervaring van een verder terugliggend of collectief verleden is, zo zal de posi
tivist verdergaan, uitgesloten omdat het daar sui generis om een realiteit gaat 
die buiten ons bereik valt. Daar zijn echter de volgende twee argumenten 
tegen aan te voeren. In de eerste plaats, het zou geborneerd zijn om de 
authenticiteit te willen miskennen van de nostalgische ervaring van een ver 
weg liggend verleden in het geval van sommige groten uit de Westerse be
schavingsgeschiedenis. Petrarca's nostalgie naar het klassieke Rome, Hölder
lins nostalgisch verlangen naar 'die Heil'gen von Marathon' of dat van Mi
chelet naar de Franse Revolutie behoren tot de belangrijkste exponenten van 
het Westers historisch besef. In de tweede plaats, de verwerping van de 
nostalgische ervaring van een ververwijderd en/of collectief verleden is nood
zakelijkerwijs gebaseerd op de dubbele positivistische, dan wel historistische 
assumptie van I) het verleden als een gereïficeerd quasi-object en 2) de situ
ering van dat quasi-object buiten het domein van de potentiële ervaring. 
Inderdaad, aanvaardt men die beide assumpties, dan is de nostalgische erva
ring een romantische dwaasheid. Maar die assumpties staan hier nu juist ter 
discussie; de positivistische of historische scepsis is daarom hier een petitio 
principii. En denken we aan de inspiratie die Viollet-le-Duc inzake de Middel
eeuwen of Braudel inzake de I6e eeuwse Middellandse Zee-wereld aan hun 
nostalgische ervaring daarvan te danken had, dan lijkt er ook veel te zeggen 
te zijn voor de acceptatie van de nostalgische ervaring van het verleden. 
Maar het is waar: we bevinden ons hier in een impasse. De standpunten 
voor en tegen de nostalgische ervaring blijken hier hun eigen veronder
stellingen te genereren en er is niet langer een aan die veronderstellingen 
gemeenschappelijke basis in termen waarvan we het geschil kunnen beslech
ten. Inzet van het geschil is hier inderdaad het conflict tussen twee verschil
lende paradigma's van historisch besef. 

Laat ik proberen het conflict tussen deze beide paradigma's nader te pre
ciseren. Het belangrijkste gegeven vanuit het perspectief van de nostalgische 
ervaring van het verleden is het volgende. Nostalgie is de ervaring niet zozeer 
van een bepaald herinnerd object, als wel de ervaring van een verschil. De 
Zwitserse soldaten die zo'n heimwee voelden naar de bergen van hun vader
land - en daarmee aan de I7e eeuwse Zwitserse arts Hofer het neologisme 
'nostalgie' in de pen gaven - waren er zich pijnlijk van bewust dat ze waren 
waar ze niet wilden zijn of niet waren waar ze wel wilden zijn. Zij ervoeren 
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aldus het verschil tussen het hier en het ginds, hetzij in ruimtelijke, hetzij in 
temporele zin en zeer zeker was er geen sprake van een identificatie met het 
object van nostalgisch verlangen. Hun ellende kwam juist voort uit de onbe
reikbaarheid van dat object van nostalgisch verlangen. En daar ligt dan ook 
het wezenlijke verschil tussen de nostalgische ervaring en die identificatie met 
het verleden die de inzet is van het hermeneutisch verstaan van het verleden. 
Dit leert ons tevens een vraagteken te plaatsen bij de vaak verdedigde stelling 
dat nostalgie altijd leidt tot een idealisering van het verleden. Want omdat de 
nostalgie een ervaring is van een verschil en niet van wat 'aan het andere 
einde' van dat verschil ligt, kan de nostalgie zich niet inlaten met een al of 
niet idealiseren van het verleden op zich. 

Wellicht lijkt deze accentuering van de nostalgie als de ervaring van een 
verschil op het eerste gezicht weinig belangwekkend. Zo zou men er op 
kunnen wijzen dat de betekenis van het modernistische historisme ook lag in 
de ontdekking van het verschil tussen elkaar opeenvolgende historische epo
chen. Maar juist deze tegenwerping brengt ons bij de kern van de zaak. Want 
het verschil tussen het modernistisch en het postmodernistisch historisch be
sef ligt daarin dat de modernist alleen geïnteresseerd is in verschillen in de 
historische realiteit als object van historisch onderzoek, terwijl de postmoder
nistische historicus ook het verschil tussen het historisch object en het histo
risch subject thematiseert - zoals dat uiteraard gesuggereerd wordt door de 
nostalgische ervaring. Maar ook dat is nog onvoldoende nauwkeurig uitge
drukt. Zeker zag ook de modernist het verschil of de afstand tussen historisch 
subject en historisch object, maar dat verschil werd daar - en dat is de kern 
van mijn betoog - steeds kentheoretisch of methodologisch geneutraliseerd. 
Alle methodologische en kentheoretische beschouwingen, zowel in het vlak 
van de geschiedtheorie zelf als ook in dat van de door die geschiedtheorie 
gestimuleerde historische onderzoekspraktijk, plaatsen het historisch subject, 
de historicus zelf, op een tijdloos, bovenhistorisch, en zoals Ranke al heel juist 
opmerkte, quasi-Goddelijk standpunt. Ware geschiedschrijving, zo zei Ran
ke, is geschiedschrijving vanuit het standpunt van God. De hierboven gecon
stateerde eliminatie van de historische ervaring in de modernistische ge
schiedtheorie is exponent van deze geneigdheid het historisch subject op een 
quasi-Goddelijk en buiten-historisch standpunt te plaatsen dat daarmee reeds 
ex hypothesi de historische ervaring uitsluit. Hoe paradoxaal dat ook klinken 
mag: het hoogtepunt van modernistisch denken treft men niet in de reflectie 
op de exacte wetenschappen, maar juist in de historistische geschiedtheorie. 

Waar methodologie en kentheorie was, daar moet geschiedenis komen, 
aldus zou men Freud parafraserend de consequenties van de aanvaarding 
van de nostalgische ervaring van het verleden kunnen samenvatten. Deze 
historisering van de vroegere kentheoretische dimensie ontwaren we in enke
le recentere varianten van historisch onderzoek. Ik denk daarbij met name 
aan wat men aanduidt als de 'new cultural history', bepaalde recente vormen 
van intellectuele geschiedenis, de mentaliteitsgeschiedenis of de zogenaamde 
'Alltagsgeschichte'. Wat deze hedendaagse vormen van geschiedschrijving 



Postmodernisme en geschied beoefening 

met elkaar gemeen hebben, is dat zij het verleden niet meer inpassen in een 
vertelbare, temporele sequens - dat wil zeggen, het geheel van verschillen dat 
het verleden zelf beheerst - maar in termen van afstand tussen heden en 
verleden. Veel mentaliteitsgeschiedenis heeft als belangrijkste agendapunt 
het verschil tussen heden en verleden mentaliteit: alle geschiedenis is nu de 
geschiedenis van het heden. Deze inversie van de historische conceptie van 
het verleden werd het duidelijkst verwoord in Foucaults conceptie van de 
genealogische geschiedenis. En niet minder illustratief is de belangstelling 
voor de antropologie binnen de bedoelde vormen van postmodernistische 
geschiedschrijving. Zoals dat in de nostalgische ervaring het geval is, tracht 
ook de antropologie het verschil te thematiseren tussen de eigen en een 
vreemde cultuur. De antropoloog is slechts zelden geïnteresseerd in de histo
rische sequens die de verschillende historische fasen van die vreemde cultuur 
met elkaar verbindt. 

Men kan gemakkelijk de fout begaan het belang van deze ontwikkeling in 
de geschied beoefening te onderschatten door te menen dat hier slechts sprake 
is van een ontdekking van een aantal nieuwe en interessante onderzoeks
thema's. Dat is bijvoorbeeld de reactie van Furet en Darnton. Zeker is ook 
dat waar. Maar wellicht is er toch meer aan de hand en zou men moeten 
spreken van de ontwikkeling van een andere - zo men wil - postmoderne 
vorm van historisch besef. De aard van die andere vorm van historisch besef 
laat zich als volgt karakteriseren. In de zojuist bedoelde vormen van heden
daagse geschiedschrijving gaat het om de toekenning van een historische 
dimensie aan aspecten van de menselijke existentie waarvan men tot dusver 
gewoonlijk meende dat zij geen geschiedenis hebben. Daarom, wat wij tot 
dusver opvatten als een onderdeel of een aspect van onze existentie wordt nu 
op een historische afstand geplaatst. Een vroeger zelf heeft zich aldus van ons 
vervreemd en een eigen van ons onafhankelijk bestaan gekregen. En ook hier 
is er weer sprake van een omkering van de modernistische instelling. Want 
het modernisme is steeds gericht op de intellectuele verovering van de wereld 
- en ook op die van de geschiedkundige werkelijkheid. Het modernisme 
streeft naar een domesticatie van het onbekende. Het postmodernistisch his
torisch besef bewerkt juist het omgekeerde: het vervreemdt ons van wat wij 
tot dusver rekenden tot de ons vertrouwde identiteit. Het modernisme is de 
vloed, het postmodernisme de eb in het kennen. Daarom, anders dan men 
vaak zegt, het postmodernisme is, tenminste in de geschiedbeoefening, een 
terugtrekkende beweging en een gebaar van bescheidenheid. 





H.W. von der Dunk 

Bestaat er een 'postJnodernistische' geschiedbeoefening? 
Commentaar op F.R. Ankersmit 

Terecht heeft Ankersmit ter inleiding van zijn betoog op de begripsverwar
ring gewezen die bij gebruik van de termen 'modernisme' en 'postmodernis
me' ontstaat. Ik vrees dat die verwarring niet toevallig is maar samenhangt 
met de aard, waarmee het postmodernisme zich aanbiedt als exponent van 
een tijdgeest die de illusies van een lapidair als 'modernisme' gekwalificeerde 
achter ons liggende tijdperk en denktrant doorziet en zich ervan vrij heeft 
gemaakt. Op zich zelf is dat een normaal verschijnsel. Elke nieuwe stroming 
treedt op en moet optreden met dergelijke pretenties en de afrekening met 
oude denkpatronen of concepties bewijst slechts de oneindige vindingrijkheid 
en creativiteit van de menselijke geest. De opkomst van iets dat als 'postmo
dernisme' te boek staat, getuigt, hoe dan ook van het gevoel dat een periode 
voorbij is en aangezien in de geschiedenis het gevoel van een cesuur of wende 
identiek is aan die cesuur of wende zelf, is het vrij zinloos te ontkennen dat er 
een nieuwe geest is opgekomen die zich als 'postmodernisme' presenteert. 

Iets anders alleen is de vraag ofhier niet onder een wat al te ambitieuze en 
weinig gelukkige term zeer heterogene ideeën en bedoelingen worden samen
gebracht en sterker nog, of dit postmodernisme niet althans een deel van zijn 
intellectuele status en gewicht ontleent aan de toepassing van semantische 
alchemie, aan de tendens om gewoon bekende woorden anders te gebruiken. 
Een voorbeeld is al Lyotard met zijn theorie van het einde der grote 'ver
halen', waarbij 'verhaal' staat voor een bepaalde vorm van 'ideologie' of 
'vooruitgangsdenken'. Door iets 'postmodern' te noemen, voorziet men het 
curieus genoeg van precies dat aureool dat in het woord 'modern' lag en ligt: 
nieuw en daarmee attractief, opwindend eventueel, in elk geval het tegendeel 
van versleten, verstard-conventioneel en gedateerd. Het 'postmodernisme' 
dat zich afzet tegen het 'modernisme' doet dat dus door die suggestieve pre
tentie, die het wezenlijke kenmerk was van het begrip 'modern', over te 
nemen. 

Men moet weliswaar constateren dat de moeilijkheid al begint met de 
tweeslachtigheid van het hele begrip 'modernisme', waarbij het temporele 
met het kwalitatieve samenvalt: Uitgangspunt was een vooruitgangsgeloof 
dat een normale en tijdloze stilzwijgende veronderstelling koppelde aan een 
specifieke geschiedinterpretatie. Elke reactie immers impliceert altijd een 
verbetering of correctie te zijn, anders is zij overbodig. En daarmee slaat de 
term 'modernisme' logischerwijs formeel altijd op de jongste en laatste reac
tie, onbezien haar inhoudelijke strekking, terwijl hij, althans als algemeen 
gangbaar, opkwam en daardoor nauw verbonden werd met een bepaalde 
historische periode, stijl of stijlenfiguratie en geesteshouding. In zoverre 
moest het modernisme noodgedwongen zijn eigen doodgraver worden. Het 
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legitimeerde bij voorbaat elke qua stijl, geschiedinterpretatie en geesteshou
ding postmodernistische reactie als het ware modernisme. 

Postmodernisme als het jongste modernisme dus, dat een afwijzing bete
kent van enkele essentiële geloofsartikelen van het oorspronkelijke en nu 
gedateerde modernisme! Zoals het onderliggende vooruitgangsgeloof dat 
zijn neerslag vond in ideologieën, het geloof in theorievorming als middel 
om de werkelijkheid intellectueel in de greep te krijgen, autonomie van de 
menselijke rede en zelfverantwoordelijkheid voor zijn lot etc. In hoeverre hier 
POUT Ie besoin de la cause het toch altijd nog ietwat contourloze, polyinterpreta
bele en heterogene complex van stijlen, denkpatronen en normen, dat onder 
de paraplu 'modernisme' valt, tot een aanvechtbare eenheid aaneen wordt 
gesmeed om de eigen postmodernistische positie beter te profileren, laat ik 
hier nu even in het midden. 

Ankersmit richt zich op de vraag, wat dit postmodernisme nu aan de 
geschiedbeoefening te bieden heeft. Hij gaat er dus van uit dat we van een 
typisch modernisme ook in de geschiedwetenschap kunnen spreken. En hij 
beperkt zich, met het oog op de genoemde verwarring en polyinterpretabili
teit, tot de concrete kwestie van de 'historische ervaring': Hier schoot het 
modernisme te kort en het postmodernisme kan dat manco aanvullen door 
'de nostalgie' tot kern of uitgangspunt van geschiedbeoefening te maken. 

Zijn betoog roept dus twee vragen op: 1. Kunnen we van een modernisme in 
de geschiedwetenschap spreken, voorwaarde om het over postmodernisme te 
hebben? 2. Is de nostalgie een geschikte remedie om te ontkomen aan wat 
Ankersmit als de problematiek van de historische ervaring bij het zogeheten 
modernisme aangeeft? In wezen gaat het hier om twee geheel verschillende 
zaken. 

Ondanks zijn prijzenswaardige concentratie op één concrete en boeiende 
kwestie, ontkomt Ankersmit naar mijn mening ook niet aan de aan het post
modernisme eigen tendens om termen gewoon anders te gebruiken. Dat is 
zijn goed recht en hij laat ons ook niet in het ongewisse, wat hij ermee be
doelt. De vraag is alleen ofhet discours daarmee niet onnodig omslachtig en 
barok wordt. Om de intrigerende kwestie van de historische ervaring en de 
nostalgie te behandelen hebben we helemaal niet de nadrukkelijke tegenstel
ling modernisme-postmodernisme ter rechtvaardiging nodig. Ik weet name
lijk niet, wat ik mij onder 'modernisme' in de geschiedwetenschap moet 
voorstellen. Er is een doorlopend discours en een doorlopende verschuiving, 
soms omkering van historiografische concepties, modellen, methoden en 
vraagstellingen, een eb en vloed ook van onderling tegengestelde scholen en 
stromingen. Positivisme en historisme als twee typische varianten van het nu 
achterhaalde modernisme voor te stellen, zoals Ankersmit doet, lijkt me dan 
ook geforceerd; tenminste als met modernisme dat complex van vooruit
gangsdenken, nieuwe experimentele kunstvormen, afrekenen met (burger
lijke) normen en conventies, vertrouwen in techniek en wetenschap en in de 
vrije menselijke rede wordt bedoeld. In het positivisme vallen nog modernis-
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tische opvattingen en uitgangspunten te onderscheiden - dat vertrouwen in 
een zuiver wetenschappelijke geschied beoefening, in theorievorming die wet
matigheden zal kunnen bloot leggen en daarmee in dienst staat van maat
schappelijke vooruitgang. Bij de tegenvoeter, het historisme kan ik die moei
lijk herkennen. Alleen als de term 'modernisme' hier in puur temporele zin 
gebezigd wordt, als aanduiding van een bepaalde periode, grof gezegd twee
de helft negentiende en twintigste eeuw, heeft die etikettering enige zin, maar 
is dan ook overbodig en draagt niet bij tot de door Ankersmit aan de orde 
gestelde kwestie van de historische ervaring. 

Als een kardinaal verschil tussen de positivistische en de historistische 
benadering geldt dat de eerste vanuit haar wetenschappelijke pretentie de 
verklaring, de laatste de vereenzelviging centraal stelt. De positivist sluit in 
principe het transrationele, subjectivistische en imaginatieve element bij zijn 
speurtocht naar het verleden uit, dat bij het historistische ideaal van vereen
zelviging en herbeleving van het verleden onmisbaar is, maar daarmee ook 
de geschiedschrijving aan een intersubjectieve controle onttrekt. De voorstel
ling van het verleden van de historist kan overtuigen, maar nooit uitsluitend 
op grond van rationeel te achterhalen criteria. Het literaire element, verbeel
dingskracht en sympathie, die daarbij onmisbaar zijn, vormen echter volgens 
de positivist een onwetenschappelijke inslag. Ankersmit haalt als represen
tant van het positivisme constructivisten als Oakeshott en Goldstein aan, die 
elke geschiedvoorstelling een reconstructie noemen en het verleden zelf on
kenbaar achten. De historische ervaring van het levende verleden is immers 
voor de historicus niet meer mogelijk. Dat laatste is uiteraard een truïsme. De 
Rankeaanse wens het eigen ik uit te blussen om het verleden zuiver te kunnen 
zien, het historistische gebod zich te identificeren met het historische object is, 
letterlijk gesproken, een onmogelijkheid. De meeste historisten, ook Ranke, 
zullen dit overigens ook beseft hebben en het gebod was als ideaal en rich
tingwijzer bedoeld. 

Men kan de positivisten-constructivisten direct toegeven dat geschied
schrijving altijd een reconstructie blijft. Waarbij overigens tal van positivis
ten, evenals hun historistisch georiënteerde tegenhangers wel degelijk ervan 
uitgingen dat wat zij bij hun onderzoek vonden en zagen het verleden zelf 
was. Het besef slechts met een reconstructie bezig te zijn is altijd theoretisch 
en helpt de praktische historicus niet verder. Ankersmit wijst er terecht op dat 
zowel positivisten als historisten het verleden in zijn oorspronkelijke zuiver
heid wilden reconstrueren. Waarbij de positivist echter een andere voorstel
ling had van zuiverheid. Die lag niet in de ervaring en gevoelswereld van zijn 
object, de historische acteurs, maar in de bovenindividuele processen, mecha
nismen en structuren, die hij in en achter die acteurs meende te moeten zien. 
De historist zocht die zuiverheid daarentegen in de identificatie met zijn 
object. Ankersmit tekent hierbij aan, dat voor de ervaring van dat object 
zelf zo noch bij de een, noch bij de ander ruimte overbleef. Afgezien van de 
naar mijn smaak discutabele en verder nergens toe dienende typering van 
beide stromingen als 'modernistische discipline', lijkt mij die constatering als 
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zodanig aanvechtbaar. Natuurlijk heeft hij gelijk wanneer hij (o.a. aan de 
hand van Diltheys worsteling met het hermeneutische vraagstuk) vaststelt 
dat de historicus nooit meer dan een kopie van de ervaring van de acteur 
kan hebben. Waarbij ik wil aantekenen dat wij geen externe controle-instan
tie bezitten om over de gelijkenis van kopie en origineel te oordelen. Iedereen 
oordeelt vanuit zijn eigen kopie. Daarnaast echter betreft het hier een alge
meen vraagstuk van menselijke communicatie dat niet alleen voor de histo
ricus geldt. Wij zijn doorlopend ook in het dagelijkse leven aangewezen op 
informatie die op andermans ervaringen berust. Wij passen die in, selectief 
gewoonlijk, in onze eigen direct-zintuiglijke ervaringen. De lectuur van elke 
reportage of elk ooggetuigenverslag, het aanhoren van elk verhaal over an
dermans belevenissen betekent dat wij ons een beeld van zijn ervaringen 
vormen, een soort kopie. Maar zijn ervaring is daarmee natuurlijk nog niet 
onze bloedeigen ervaring. Ik zie hier geen principieel of kwalitatief verschil 
met wat de historicus overkomt als hij zich in de ervaringen van een histori
sche acteur poogt in te leven. Behalve onze eigen herinnering, die neerslag 
van onze persoonlijke ervaringen, van ons eigen leven dus, kennen wij alleen 
een verleden, dat via de getuigenissen van andermans ervaringen tot ons 
spreekt, in het beste geval gaat leven alsof wij er zelf bij waren geweest. In 
die zin ervaren wij ook het verleden, zij het altijd in de vorm van een kopie 
van andermans ervaringen die wij integreren in een omvattend beeld. En dat 
besef van een kopie-ervaring, in tegenstelling tot zij n eigen ervaring, zal geen 
historicus verlaten zolang zijn tijdsbewustzijn (dat hem een verschil tussen 
heden en verleden laat ervaren) nog enigszins normaal en in tact is. 

Daarmee kom ik bij het andere, ongetwijfeld originele punt van Anker
smits betoog: de rol van de nostalgie . Ook hier waarschuwt hij ons dat hij de 
term 'nostalgie' op zijn wijze hanteert. Het zij zo! De nostalgie zou ons een 
authentieke ervaring van het verleden kunnen schenken. Door de nostalgie 
als uitgangspunt te kiezen zou de 'postmodernistische' historicus over de 
greppel heen kunnen springen, die positivisten en historisten altijd van het 
levende verleden scheidt. Prototype van de nostalgie noemt Ankersmit de 
herinnering aan de jeugd- of kindertijd en die is tevens het prototype van de 
authentieke ervaring. Nu moet hier echter naar mijn mening worden onder
scheiden tussen ervaring, herinnering en nostalgie. Herinnering is niet iden
tiek aan ervaring in de directe zin, namelijk de wijze waarop een situatie op 
het moment zelf wordt ondergaan. Herinnering betekent inpassing van die 
directe authentieke ervaring in het levenspatroon; ordening en daarmee ook 
selectie. Slechts een deel van de authentieke ervaring wordt herinnering, en 
wel dat deel dat wezenlijk wordt geacht op grond van een waarschijnlijk 
bovenal transrationele onderbewust werkzame regulator. Nostalgie is ech
ter, als we het woord in zijn gangbare betekenis hanteren, geen gewone her
innering maar het verlangen naar een verloren paradijs, heimwee naar vroe
ger. Dat herinnering gemakkelijk in nostalgie verandert mag geen reden zijn 
om beide gelijk te stellen. Voor pijnlijke of afschuwelijke herinneringen is in 
de nostalgie immers geen plaats. Nostalgie, als heimwee naar vroeger, omvat 
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zowel persoonlijke herinnering, dus de verinnerlijkte ervaringen, als ook 
historische beeldvorming, dat wil zeggen verlangen naar een verleden dat 
men niet heeft meegemaakt, maar waarin men dankzij allerlei vormen van 
overleveringen zijn ware vaderland of een gelukkiger periode herkent. Het 
verschijnsel van prenatale herinneringen aan een vorig bestaan, bijvoorbeeld 
tijdens de Franse revolutie, laat ik hier als een allereerst parapsychologisch of 
metafysisch fenomeen nu maar verder buiten beschouwing. De voorbeelden 
die Ankersmit geeft van nostalgie naar een verleden, soms ver verleden tijd
perk bij Petrarca, Hölderlin of Michelet, kunnen gemakkelijk met talloze 
andere worden aangevuld. De kracht en oprechtheid van die nostalgie ont
ken ik evenmin als Ankersmit, die hier van een authentieke nostalgische 
ervaring spreekt. Maar was het niet deze ervaring, de identificatie met een 
verleden tijdperk, die de historisten zochten of ondergingen? Wat is het nieu
we en waarom zouden wij een postmodernisme nodig hebben om op deze 
wijze met het verleden om te gaan? Waarom is dat streven naar vereenzelvi
ging bij de oude historisten een illusie en in de gedaante van een nostalgische 
ervaring ineens een doorbraak? Ook dat identificatie-streven kwam immers 
voort uit nostalgie en anderzijds blijft het verschil met de oorspronkelijke 
ervaring van de historische acteurs, het 'object' van de historicus, hoe dan 
ook bestaan. Die greppel kan niet worden genomen. Ankersmit karakteri
seert nostalgie als ervaring niet van een 'herinnerd object' maar van 'een 
verschil' . Ik zou hier wel volledigheidshalve aan toe willen voegen dat ik 
zonder object geen verschil of afstand kan bespeuren, evenmin als ik verliefd 
kan worden zonder iemand die mijn verlangen opwekt. Die toevoeging is van 
kardinaal belang voor het volgende: De historist (of 'modernist', zoals An
kersmit het noemt) vergeet dat verschil, die 'nostalgische ervaring', zo horen 
we, en plaatst zich zelf als quasi godgelijk buiten de geschiedenis. De post
modernist wil dat verschil nu juist tot thema van onderzoek maken. Maar 
hoe kan hij een verschil of afstand (tussen heden en verleden) bestuderen 
zonder bestudering van de twee polen welke die afstand constitueren? Af
stand als zodanig bestaat immers niet. En hoe kan hij vervolgens de subject
pool - zijn eigen standplaats, het heden - daarbij betrekken zonder die stand
plaats dan weer onmiddellijk tot object te maken? 

De mentaliteitsgeschiedenis, die Ankersmit hier als een voorbeeld van deze 
postmodernistische geschiedschrijving ten tonele voert, kan ook niets anders 
doen dan een mentaliteit uit een vroegere periode analyseren en beschrijven 
vanuit hedendaagse normen, vraagstellingen en vooral taalgebruik. Zij kan 
niet tevens die eigen standplaats weer in haar verhaal betrekken zonder een 
nieuwe standplaats te kiezen en zo verder ad infinitum. Het oude kentheore
tische probleem! Haar behandeling van een vroegere cultuur of mentaliteit 
impliceert het besef van afstand, maar bij elke voorstelling die zij geeft of 
uitspraak die zij doet op grond van dat besef staat zij op dat moment even
goed 'buiten de geschiedenis', godgelijk of niet, net als elke historicus (posi
tivist of historist), zodra hij iets beweert. De verteller, toch door de postmo
dernisten weer in oude ere hersteld, is altijd een metahistorische god als hij 
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zijn verhaal doet. Er is een verschuiving van belangstelling en methodiek en 
misschien een grotere algemene theoretische bewustwording van de eigen 
subjectivistische bepaaldheid en beperking dan ten tijde van Ranke, die nog 
in de mogelijkheid van een onthulling van de definitieve historische waarheid 
geloofde, maar er is geen principieel verschil wat betreft de afstandsover
brugging. 

En is belangstelling voor het verleden niet altijd voortgekomen uit nieuws
gierigheid naar het andere, verre, dus: uit besef van een verschil met het hier 
en nu? Het is de basisimpuls van geschiedbeoefening en dat is het altijd 
geweest. Dit afstandsgevoel is echter niet ook meteen al nostalgie. Als ik mij 
probeer in te denken in de geloofswereld van de late middeleeuwers om hun 
gedrag in bepaalde situaties beter te begrijpen dan impliceert dat nog niet 
automatisch heimwee naar de 13e eeuw. Zelfs als nostalgie misschien de 
primaire impuls achter die genoemde belangstelling of nieuwsgierigheid 
mocht wezen. Juist omdat ze een elementaire menselijke ervaring is, is het 
niet zo dat zij het resultaat is van een ontmoeting met het verleden, maar 
omgekeerd is zo'n ontmoeting het resultaat van de nostalgie. Daarom blijft ze 
echter een gids waar de historicus telkens voor op zijn hoede zou moeten zijn 
omdat ze hem verleidt tot eenzijdige goudglanzende beeldvorming - wat ze 
overigens met veel andere reisgidsen gemeen heeft. 
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