Tussen
pretenties en
nihilisme
Hoe gaan we de drempel van de 21 e eeuw over? Achterwaarts
en in verwarring? Frits de Lange over zin en onzin van het
postmodernistische denken. Een pleidooi voor een
humanisering van de rationaliteit.

phen Toulmin laat zich uitgebreid in mei
het modernisme/ postmodernisme-debat. Zijn boek, Kosmopolis. Verborgen
agenda van de Moderne Tijd is een verademing voor hen die de kluts in de discussie
langzamerhand zijn kwijtgeraakt, op het
punt staan af te haken en het woord
'postmodern' uit hun vocabulaire te
schrappen. Hier wordt een zekere orde
op zaken gesteld.
Toulmin (1922) is een betrouwbare gids
in het postmodernis me-debat; niet het
type van de eendags-intellectueel, die
even schittert in het licht van de media
om daarna in de vergetelheid te verdwijnen, maar iemand die al decennia lang
zijn partij meeblaast en als natuurwetenschapper, wetenschapsfilosoof en -historicus, logicus en ethicus strenge studies
op zijn naam heeft staan. Zijn essay over
de moderniteit is geen frivoliteit, maar
een rijpe synthese van bezonken onderzoek.

Succes-story
Als je beweert dat het tijdvak van de
moderniteit achter ons ligt, zo begint
Toulmin zijn verhaal, moet je toch min•stens kunnen zeggen wanneer die periode begon en eindigde, en ook waardoor
zij gekenmerkt werd. Voor de postmoderne architectuur - die het begrip 'postmodern' in de jaren '70 in het zog van de
Amerikaan Robert Venturi introduceerde - begint het modernisme pas aan het
eind van de 19e eeuw, culminerend in de
anonieme, strakke bouwwerken van
Mies von der Rohe en zijn volgelingen.
Abstract en mathematisch ontworpen gebouwen die overal zouden kunnen staan
en voor elk doel zouden kunnen dienen.
Het postmodernisme in de architectuur
wilde een verzet tegen deze vorm van
"T1 kleurloos universalisme zijn, en introdu3 ceerde weer een stijl in de bouwkunst die
"f} recht doet aan de couleur locale.
c- Toulmin volgt het spoor van deze moder~ niteit echter verder terug in de tijd en
: zoekt naar het beginpunt van deze uniJürgen Habermas
versele, wiskundige manier van denken
die in de moderne architectuur tot ontPostmodernisme is 'in'. Literatuur, we- geestdriftig scharen, lijkt voor nuchtere, plooiing komt. Zo komt hij tenslotte
zo'n
tenschap, beeldende kunst, architectuur, weldenkende geesten een woord voor het twee eeuwen eerder uit. De moderniteit
filosofie - meer dan twee eeuwen lang vuilnisvat.
zo luidt zijn stelling - begint rond 1630 in
wilden ze niets liever dan modern zijn en
de tijd van Descartes en Galilei. Zij staan
voelden zich daarbij wel. Maar modern is Afschaffen?
aan de wieg van een manier van denken
ouderwets geworden. Is ' postmodernisdie voor alles streeft naar logische strengme' echter werkelijk wel meer dan een Zullen we het woord dan maar afschaf- heid, intellectuele zekerheid en wiskunkreet van trendgevoeligen? Zeker, het is fen? Iemand als Jürgen Habermas lijkt er dige exactheid. Voor hen was
de werkeeen toverwoord, dat elk doodgevallen veel voor te voelen. Smalend spreekt de lijkheid volgens meetkundige structuren
gesprek aan de borreltafel moeiteloos Duitse filosoof over de 'posties', de on- gemodelleerd. In de twee eeuwen
daar- •
weer vlottrekt. Maar verzandt niet elke kritische volgelingen van een Jean-Fran- opvolgend bleef dit wiskundig model
serieuze discussie in een hopeloze çois Lyotard of een Richard Rorty, die niet alleen beperkt tot de natuurwetenspraakverwarring omdat niemand pre- menen dat het laatste uur van het moder- schap maar werd het toegepast op
cies weet wat het woord betekent? Het ne rationaliteitsdenken heeft geslagen. uitgebreid tot heel de werkelijkheid, en
ook
postmodernisme trekt meer rookgordij- Maar toch wijdt Ha berm as boek na boek de politiek en de ethiek. 'Rationaliteit'
nen op dan het ontsluiert, zo lijkt het. Wat aan het postmodernisme-debat. Zou het werd het label voor een vorm
van denken
moeten we nu eigenlijk onder het woord dan toch nog ergens over gaan? In zijn die alles meet aan algemene, tijdloze
verstaan? Wat is de inzet van de discus- laatste studie, Na-metafysisch denken, principes.
sie? Meer dan de aanduiding van het probeert hij de postmodernen de wind uit
vage gevoel dat we in een overgangstijd de zeilen te nemen met de stelling waar Kosmopoli
s
zitten tussen twee cultuurperioden lijkt hij zich al tientallen jaren stevig in vast
het niet te zijn. Maar een woord dat zo'n heeft gebeten; dat ons gebrek aan mense- Het tot nog toe gangbare verhaal
over
grote lading moet dekken, dat het staan lijkheid niet te wijten is aan een teveel aan moderniteit maakte van haar
ontwikkekan voor bijna alles, betekent tenslotte rationaliteit, maar aan een te weinig.
ling een harmoniërend e succes-story:
niets meer. 'Postmodernis me' - de banier Ook een bepaald niet van modieuze be- lichtende Reclè, die in de Renaissance de
al
van een nieuwe tijd waarachter velen zich vlogenheid te verdenken auteur als Ste- begon te gloren, zou ons van
de donkere
30
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Stephan Toulmin

Middeleeuwe n verlost hebben om na een
continu proces van vooruitgang tenslotte
in onze eeuw tot haar zenith te komen.
Nu dit standaardverh aal zijn geloofwaardigheid lijkt te hebben verloren, en de
verdrongen keerzijde van de Ratio. haar
onderdrukkin g van al het bijzondere, het
tijdelijke, het plaatsgebonde ne . aan het
licht komt, wil Toulmin ons een alternatieve lezing vari de geschiedenis presenteren. Zijn boek is voor het grootste deel
een poging de westerse cultuurgeschiedenis te herschrijven. Men leze echter
zijn soms wat breedsprakige betoog,
waarin hij het verslag van archiefonderzoek in stoffige bibliotheken niet schuwt,
niet als dat van een afstandelijk historicus, maar als dat van een betrokken
deelgenoot aan een cultuur op de drempel van de 2le eeuw. Voor hem telt maar
één vraag: hoe gaan we die drempel
over? Achterwaarts, en in verwarring? Of
met een heldere visie op wat achter ons
ligt en een samenhangen d beeld van een
mogelijke toekomst voor ogen? Dat is de
inzet van zijn historisch onderzoek naar
oorsprong en einde van de Kosmopolis
van de moderne tijd.
Met dat woord 'kosmopolis' bedoelt
Toulmin het alomvattend wereldbeeld
dat de moderniteit vanaf de 17e eeuw
heeft proberen te construeren, en waarbij
de samenleving (de polis) en de kosmos
in één stabiele structuur ondergebrach t
werden: het model van de rationele zekerheid van een universele orde, waarbij
de bewegingswet ten van de kosmos (door
Galileï en Newton in kaart gebracht) en
van de maatschappij (door Hobbes beschreven) naadloos op elkaar zouden
passen. Wat Toulmin nu doet, is van dat
model de 17-eeuwse ontstaanscont ext reconstrueren, zodat duidelijk wordt op
welke lokale, tijdgebonden wereld dit zo
universeel ogende wereldbeeld een antwoord vormde. Toulmin geeft zo de context terug aan een context-loze manier
van denken.
Het gangbare historische verhaal situeert
het opbloeien van de Rede meestal gedachteloos in een tijd van politieke ontspanning, groeiende welvaart en wegvallende druk van de kerk, ontstaansvoor waarden voor een vrij en ongestoord
onderzoek naar de waarheid en een peHN
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riode van intellectuele bloei. De kiemen
die door de humanisten van de Renaissance waren gelegd, konden in dat klimaat tot bloei komen. 'Geloof er niets
van!' roept Toulmin uit bij deze lezing
van de geschiedenis, en hij schetst de
eeuw van Descartes en Newton daarentegen als een tijdvak van geloofsfanatisme
en politieke instabiliteit, waarin men niet
de lijn van het humanisme voortzette,
maar er integendeel mee brak.
De 16-eeuwse humanisten als Montaigne, Shakespeare en Rabelais waren open,
bescheiden en verdraagzame geesten, die
oog hadden voor de caleidoscopisc he
diversiteit van het leven en zich wel hoedden voor een al te stellige uitspraak 'in
het algemeen'. De 17 e eeuw ademt echter
een totaal andere geest, zij vormde een
soort contra-Renais sance. De bloedige
godsdienstoor logen die Europa toen verscheurden vormden het decor van de
hartstocht naar zekere kennis, die toen de
geesten in haar greep had. De fanatieke
zekerheidsdra ng van een Descartes zou
in andere tijden wellicht zelfs wat pathologisch aan kunnen doen. Maar tegen de
achtergrond van deze eeuw wordt hij
begrijpelijk. De chaos vroeg immers om
orde, de religieuze waanzin om koele
rationaliteit, de praktisch-politieke verdeeldheid om een universeel theoretisch
fundament, de toevalligheden van de
landkaart ( cuius regio, eius religio), om
een tijdloze kosmos. Het 17-eeuwse rationalisme, met zijn mythe dat menselijke
kennis in het luchtledige kon ontstaan, is
in feite dus een zeer tijd- en plaatsgebonden aangelegenhei d geweest. Maar door
zijn universele pretenties heeft het ons
eeuwen lang in de illusie van de mogelijkheid van een tijdloze, abstracte en onwrikbare kennis doen leven. Deze moderne kosmopolis vormde twee eeuwen
lang een stevig steigerwerk, uitdrukking
van de zucht naar een stabiele wereld.

Een nieuwe Renaissance.
Maar gaandeweg kwamen er scheuren in
het bouwwerk van de moderniteit, en
werd er gemorreld aan zijn fundamenten.
In de natuurwetensc happen werd het
dogma van de onbeweeglijke materie van
zijn voetstuk gestoten; Darwin rekende
af met de mythe van een onveranderlijk e
natuur; Freud onthulde de passie en
emotie achter het masker van rationaliteit; en politieke revoluties stootten abso1ute heersers van de troon waarop ze tot
nog toe, als de zon in het universum,
hadden geheerst.
Vanaf 1914, als de souvereine nationale
staten ook geen stabiele politieke ordening meer kunnen garanderen, is het lot
van de moderniteit in feite definitief bezegeld, constateert Toulmin. De kosmopolis stort ineen. En dan ontstaat er ook
weer ruimte en behoefte om het vergeten
humanisme van de 16e eeuw weer tot
leven te wekken. Maar het duurt nog tot
de jaren '60 voor werkelijk het bewustzijn
van een mogelijke postmodernite it doorbreekt. Waarom dit uitstel van een nieuwe Renaissance, terwijl de grond er allang rijp voor was? Omdat deze eeuw in
menig opzicht op de 17e leek: evenzeer
geteisterd door oorlog en chaos. De ver-
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sch rikkinge n van 1914 en 1939 dede n
oi:s
opn ieuw en des te mee r naar zeke rhei
verlangen en geloven in de illusie_ d
menselijke kennis met een scho ne Ie! dat
zou
kun nen begi nnen . Zo st8:rtten de lo_g1sc
hpositivisten van de W1e ner _Kre
nieu w een onvervalst Cartesiaans1s opgram op met hun zoektoch t na~r onwp~onkbare kennis. Maa r ook d at proJect vero
gelukte, en inm idde ls is in de we~ensc nhet zicht op de bon te versche1denhh~p
~1d
van het leven teru g. De filo sofie . begi
wee r praktisch te wor den! De l?_g1ca nt
legt
het af tege n de reto riek , het b11zonde
win t het van 't algemene, en voo re
r het
inzicht dat ethi ek loka al en tijdg ebon
is hoeft niem and zich mee r te ~ch8 den
:men
Het lijkt also f we ons de erfenis die .
sind s de 16e eeuw onb ehee rd heb we
ben
gela ten weer kun nen toeëigenen.

Een humanistische eeuw

1

De cirkel is wee r rond , zegt Tou lmin
dan
aan het eind van zijn beto og. De breu
die het 17e-eeuwse ratio nali sme met k
16e-eeuwse hum anis me voltrok, het
voo r ons als een spiegel fung eren kanpost mod erne 21 e eeuw zal een hum : de
~_nistisch e eeuw kun nen wor den, als WIJ
onze beur t maa r net zo brek en met op
de
mod erne ratio nali teit van de 17 e eeuw
als zij brak en met het hum anis me van ,
16e eeuw . Een krasse stelling, die de
tikkeltje te kuns tmat ig en gefo rcee rd een
doe t. Laa t zich de geschiedenis zo inaanmod el wrin gen? Is er ook niet mee r een
sprake van cont inuï teit geweest dan Tou
lmin
ons wil doen geloven? Moe t het hum
nism e het ratio nali sme nu hele maa azwe ren of mag het dit ook in zichl afzelf
inte grer en?
Bij nade re lezing laat Tou lmin de
postmod erne soep echt er ook niet zo
gegeten wor den als hij haa r aanv ankeheet
had opg edie nd. De vraa g die voo r lijk
hem
tens lotte telt is 'of wij in de toek oms
hum ane wijsheid van de Ren aiss t de
kun nen herw inne n, zon der daar bijance
voo rdel en te verliezen die wij verk de
rege
ged uren de de drie hon derd jaar waa n
het inte llect uele leve n wer d beh rin
eers t
doo r de Cart esia anse filosofie en de
te wete nsch appe n.' En dat klin kt exac al
stuk vrie ndel ijke r voo r ratio nali sten een
Des cart es. Met deze saai e filos als
oof,
schrijft Tou lmin , zou hij late r in de hem
liev er niet voo r eeuw ig will en wor el
opg esch eept ; het geze lsch ap van den
Mon taig ne en Rab elai s lijkt hem dan een
aang enam er. En wie geeft hem onge stuk
Maa r in de hem el met een boo gjelijk?
om
Des cart es heen lope n of hem tot de
vero orde len, zoal s som mig e hard e hel
post mod erni sten doe n, dat zijn twee vers
lend e ding en. En van dat laat ste chil zou
Tou lmin niets willen wete n.
Step hen Tou lmin blijk t daar mee een
mat igd post mod erni st gew orde n. Eengetje
die het post mod erni sme van men ig
Pari js
filos oof, waa rbij als alte rnat ief voo
r
tion alite it alle en maa r de absu rdite rait
aanm erki ng kom t, niet kan acce pter in
en.
Voo r hem is de huid ige stan d van de
strij d
tuss en mod erni sten en post mod erni
sten
op een rem ise uitg elop en. Mee r dan
bij
de deco nstr ucti es van Fran se den
kers
voel t hij zich dan ook thui s bij het
con -

stru ctiev e' prograri:_ma v~n J~rgen
berm as, die_dankztJ, een 1roi:11sc~e Habelz inni ghei d ond er mod erm senn g ,dubcies hetzelfd e )ijkt te vers taan als premin met zijn ' uitw eg yan_de moderm"!o~lnam elijk een hum ams enn g van de te!t' :
rationali teit.

'Po stie s'
In zijn laat ste boe k, waa rvan een aant
hoo fdst ukk en onla ngs vert aald _ond al
erde zelf de titel zijn uitg egev en, kruist Hab
mas and erm aal de deg ens met _de er' posties' , hen serie us ne~ end als se1sm
~g_rafen van de tijdg eest. Maa r de lofpnJzm
van het Vele , van de ditfere~tie en g
And ere mag dan tege nwo ordi g op het
keur ing kun nen reke nen ; een stemgo~dverv angt echt er nog geen argumenrrung
ten',
aldu s Hab erm as. De rede heef t gefa
zij heef t haa r belo ften en hum anit eit ald,
kun nen waa rma ken . Haa r strev en niet
eenh eid en abst ract ie heef t het bijzo naar
re het conc rete verd rukt - Hab ndeg;ef t het alle maa l toe. Maa r dat ermas
geen rede n om met Niet zsch e - deis nog
grote
filosofisc he tege nsta nde r van Haberm
het proj ect van de red~ ma!'lr op_ te_ as en te vluc hten in de 1rralionahte1t.geven
gaat er inte gend eel om het conc ept Het
ratio nali teit zo te verb rede n, dat ookvan
alïe daag s men selij ke erin past. Of, het
Hab erm as' prof esso rend uits : om in
cogn itief inst rum ente le con cept van het
rationali teit te verb rede n tot een commun
icatiev e ratio nali teit.
Daa rme e spoo rt hij naad loos met
inte ntie van Tou lmin . Ook Hab de
prof ilee rt zich als 'hum anis t'. Maa ermas
Tou lmin de weg naa r een hum anisr waar
tisch
21 e eeuw slec hts met visi oene n baan e
met goe de bed oeli nge n plav eit, is Habt en
mas bezi g er theo retis ch alva st minu eraan te sleu tele n. Met een projecttieus
van daa g zijn wee rga niet kent, een dat
rie van het com mun icat ieve hand' theo elen
Saa i, zegg en som mig en, niet om dóó '.
r te
kom en. Het lijkt imm ers bij Hab
ermas
wel also f er wer keli jk niet s (zelfs d~
en de relig ie niet ) ook maa r eventJesku~st
ratio neel mag zijn ! Ook voo r Hab met
erm
zou men igee n in de hem el dan ook as
omm etje mak en. Maa r zola ng het e~n
alle en om hem els tijdv erdr ijf gaat met
nen we maa r bete r naa r hem luist, kuneren.
In Na- met afy sisch denk en vind en we,
behalv e een aan tal opst elle n rond om
mod erni sme -deb at een samenva ~et
van Hab erm as' c~n stru ctie . Duidttrng
elijk
wor dt de weg die Hab erm as voo
r ogen
staa t: nag aan wat er in de stru ctuu
r van
onz e dage lijks e omg ang staa l zelf
_al
filosofische orië ntat ie vers chol en ltgt.aa~
neem t daar bij afst and van metafysis HtJ
che
p_retenties van vroe ger, maa r weigert
ook
zich neer te legg en bij een nihilism
e
van waa rhei d niet mee r wet en wil. dat
'Inh
rent aan de taal is dat men sen het emet
elka ar eens will en wor den ', cons
tatee
Hab errn as. Een verz oen end e geda chte rt
.
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