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Proloog: postmodernisme in de kunst 
 

Het begrip ‘postmodernisme’ is met name courant in de kunstwereld: het postmodernisme beduidt 

ook primair een culturele houding die in de kunst het scherpst naar voren komt. In deze proloog zal 

ik met grote stappen door de postmoderne kunstwereld gaan waarbij ik beoog de meeste relevante 

genres en thema’s te benoemen om te verduidelijken wat postmodernisme in de kunst inhoudt. Dit 

voorafgaande deel begint met een wat algemene en theoretische uiteenzetting, mede aan de hand 

van een paar concrete voorbeelden uit de beeldende kunst, fotografie, sculptuur en architectuur (die 

zich immers lenen voor het tonen van de kunstwerken door middel van foto’s), waarna ik de overige 

kunstvormen kort behandel in de volgorde performance art, muziek, filmkunst en tot slot de 

literatuur (met toneel, poëzie, de roman en het korte verhaal wat door elkaar).1 De literatuur krijgt 

de meeste aandacht, mede omdat het als geschreven tekst de overgang naar de filosofie vormt 

waarbij omgekeerd postmodernistische filosofie in hoge mate literatuurkritiek is. 

 

 
Old Couple on a BenchFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. (1994) 
van de Amerikaanse kunstenaar Duane Hanson. Dit is een typisch postmodernistisch werk dat een 
vervreemdend effect op de toeschouwer heeft door middel van z’n hyperrealismeFout! Bladwijzer 
niet gedefinieerd. dat de werkelijkheid simuleert en aldus vervalst: de sculpturen op de bank zijn 
levensecht maar als kunstwerk/sculptuur weer niet echt en het werk reflecteert ‘meta’ en kritisch op 
de interactie tussen kunstwerk en toeschouwer of maatschappij welke interactie in de vorm van de 
geëigende museale context zowel wordt uitgebeeld als opgewekt in de interactie met de 
toeschouwer die naar dit werk kijkt. Schijn en werkelijkheid alsmede het natuurlijke en het 
kunstmatige worden zo onontwarbaar en de toeschouwer krijgt een participerende rol waarin hij 
wordt uitgedaagd zelf kritisch te reflecteren op wat hij ziet en zo de betekenis van het werk actief te 

 
1 In het kader van Jean Baudrillards filosofie zal ik ook nog kort stilstaan bij straatkunst (graffiti en hiphop). 
Dans wordt slechts in dat kader genoemd. Videokunst noem ik in deze proloog wel maar komt niet afzonderlijk 
aan bod. 
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voltooien, waardoor er eindeloos veel betekenissen of interpretaties kunnen worden gevormd 
zonder dat er een de definitieve is. In mijn interpretatie wordt ook het contrast met het modernisme 
getoond, want de kunstwerken aan de muur zijn typisch modernistisch (abstract) als vermeende 
uitdrukking van het wezen der dingen door de maker, welk modernisme het werk aldus ‘citeert’ en 
op welke pretentie het postmodernisme ironisch reflecteert, in dit werk door middel van het 
vervreemdende contrast tussen de ‘heiligheid’ van de (modernistische) kunstwerken als seculiere 
iconen – traditioneel de afbeeldingen van heiligen in de religie als vensters op het eeuwige – achter 
gespannen draadjes ter voorkoming dat ze aangeraakt worden en de ‘toeristen’ die ze gelaten en 
wat vermoeid bekijken waarmee ook de ‘aura’ van de kunstwerken iets vluchtigs en banaals krijgt 
(Aura was een Griekse godin en betekent ‘briesje’). 
 

Volgens Walter Benjamin in Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit uit 

1935 is het de ‘aura’ van het kunstwerk die het z’n authenticiteit en uniciteit geeft: een volmaakte 

reproductie ontbeert precies die aura. Kunstwerken hadden oorspronkelijk een Kultwert waarbij het 

louter om de (al dan niet zichtbare) aanwezigheid van het object ging waar omheen rituelen werden 

uitgevoerd (en welke religieuze waarde ook seculiere vormen heeft zoals bij het l’art-pour-l’art-

principe); later ontstond een verschuiving naar de Ausstellungswert van kunstobjecten doordat zij 

verplaatsbaar werden waarbij uiteindelijk deze als artefacten in het museum werden geplaatst zodat 

iedereen ze kan zien en bewonderen. Bij fotografie is er nog louter de Ausstellungswert en bij film, 

waarbij het beeld wordt versneden en gemonteerd omwille van het effect in plaats van het 

afbeelden van de werkelijkheid (welke collagetechniek we ook bij met name de dadaïsten zagen) en 

dat bij uitstek de werkelijkheid kan vervalsen (wat zijn ‘magie’ is: filmkunst ontstond als een 

illusionistische goochelkunst), neemt de kijker zelf in wezen de positie van de camera en criticus in. 

De kunst democratiseert aldus, enerzijds doordat zij steeds meer alledaagse in plaats van religieuze 

of heroïsche taferelen afbeeldt, zoals in veel Nederlandse en Vlaamse schilderkunst van de 17de eeuw 

(bv. Jan Steen en waarbij zelfs het bordeelleven wordt uitgebeeld) en resulterend in bv. de 

Campbell's Soup Cans uit 1962 van Andy Warhol, en anderzijds doordat het kapitalisme alles 

reproduceert (zoals het soepblik) hetgeen het aura vermindert en kunst voor iedereen toegankelijk 

maakt; uiteindelijk heeft iedereen aanspraak om gefilmd te worden, meende Benjamin waarmee hij 

zowel Warhols “In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes” uit 1968 als de 

hedendaagse selfie of TikTok anticipeerde.2 Tegelijkertijd schept de kapitalistische film(- en later ook 

pop)industrie de film- en popster – buiten de film als ‘tentoonstelling’ – om de aura of (valse) 

authenticiteit en zo de cultwaarde van het oorspronkelijke kunstwerk te herscheppen.3 Zowel 

filmster als popster spelen een rol en scheppen zo hun imago en naar believen een nieuwe identiteit 

(zoals David Bowie deed) waarbij net als het industriële product het beeld of kopie het origineel 

volledig vervangt; in het postmodernisme vloeien kunstenaar en kunstwerk vaak samen.  

 

In de klassieke cultuur werd de waarheid van de (gemeenschappelijke) cultuur uitgedrukt 

waartegenover het modernisme een avant-gardistische (dus elitaire) waarheid achter de schijn en 

publieke opinie stelt die ‘het genie’ intuïtief zou schouwen (veelal in de sensualistische vorm van het 

aan het rationele begrip voorafgaande impressie of ervaring of in de metafysische vorm van 

 
2 Warhols uitspraak is een parafrase van die van de filosoof Marshall McLuhan die op zijn beurt beïnvloed was 
door Benjamins werk waarbij McLuhan de overgang van optische naar haptische waarneming, die Benjamin 
sinds de 19de eeuw zag optreden, zag als de overgang van mechanische naar elektronische media.   
3 Het ging Benjamin uiteindelijk om een marxistische kritiek op de fascisten die de nieuwe massamedia van film 
en fotografie niet gebruikten om de massa te democratiseren maar als propagandamiddel tot esthetisering van 
de oorlog (zoals door de futurist Filippo Tommaso Marinetti) en tot Führerkult om echte democratisering juist 
te voorkomen met daarom deze opdracht van Benjamin voor de kunst: “So steht es um die Ästhetisierung der 
Politik, welche der Faschismus betreibt. Der Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst.” 
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mathematische abstractie). Het postmodernisme keert uitdrukkelijk terug naar de populaire iconen 

en ‘waarheden’ van de (massa)cultuur waardoor het onderscheid tussen lage en hoge kunst 

verdwijnt en de kunst bv. weer figuratief wordt (en in de muziek de melodie terugkeert) maar 

beschouwt deze kritisch en ironisch: het beeldt niet af maar herhaalt – liefst eindeloos – het 

gegevene in een nieuwe of meta-context waardoor juist het verschil ontstaat welk vervreemdend 

effect elke waarheidsaanspraak of heiligheid ondermijnt. De criticus analyseert dan ook niet de 

waarheid van het kunstwerk maar diens culturele en historische betekenis waardoor ook hij een 

ironische houding heeft: maker en criticus/toeschouwer vallen zo samen dan wel completeren elkaar 

(menig criticus is kunstenaar of auteur en vice versa).4  

 

Het vervreemdende van (post)moderne kunst houdt verband met het Unheimliche dat vooral door 

Sigmund Freuds essay Das Uheimliche uit 1919 bekend is geworden: het Unheimliche treedt op als 

het vertrouwde ons opeens vreemd overkomt waarbij Freud ook Friedrich Wilhelm Joseph Schellings 

notie uit 1835 overneemt dat het Unheimliche in het licht brengt wat heimelijk dus verborgen had 

moeten blijven, zodat Freud het linkt met het taboe als de onderdrukte impulsen in het onbewuste 

hetgeen zo weer wordt gelinkt met de neurose van repeteerdwang (obsessieve-compulsieve 

stoornis). Ook het thema van de dubbelganger hoort zo tot het Unheimliche.5 

 

 

 
4 Reeds Oscar Wilde betoogde in The Critic as Artist uit 1891 dat de criticus en kunstenaar noodzakelijk 
samenvallen en dat in de toekomst kritiek, die orde in de chaos brengt, de overhand op schepping zal krijgen. 
5 Freud analyseerde met name het korte verhaal Der Sandmann (1816) van E.T.A. Hoffmann die volgens Freud 
de meester van de Unheimliche literatuur is. Het verhaal gaat over een man die hallucineert en daarnaast 
verliefd wordt op een automaton (robot), maar Unheimlicher dan deze verwisseling van mens en mechanische 
pop acht Freud het thema van de ogen die de zandman (Klaas Vaak) zou stelen van kinderen die niet op tijd 
naar bed gaan en dat in verband staat met het Unheimliche als het onverborgene: de angst om blind te worden 
zou castratieangst uitdrukken en in verband staan met het oedipuscomplex (de held Oedipus steekt in de 
Griekse mythe zijn ogen uit als hij ontdekt dat hij zijn moeder heeft gehuwd). 
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[vorige pagina] Marilyn Monroe (1967) van Andy Warhol waarmee hij een icoon van de Amerikaanse 

populaire cultuur een aantal malen afbeeldt door middel van zeefdrukken die niet alleen afwijken 

van de oorspronkelijke foto maar ook van elkaar: het effect van deze mechanische reproductie met 

beeld boven inhoud (dat zo de moderne industrie en moderne cultuur samenbrengt) overtreft het 

idee van representatie en schept iconische beelden die een eigen leven gaan leiden buiten de 

filmster om. Pop art legde het zogeheten simulacrum bloot als een belangrijk aspect van de 

postmoderne cultuur: het (beeld)teken verwijst niet meer naar iets buiten de (beeld)taal maar nog 

slechts naar andere (beeld)tekens die aldus vrijelijk uitwisselbaar worden (in feite is het geld waar dit 

kapitalistisch systeem om draait ook een simulacrum). Deze stroom van tekens en beelden heeft zijn 

betekenis en beginsel niet in iets erbuiten maar in zichzelf waarmee het geen causaliteit kent maar 

willekeurige reeksen produceert en de digitale samenleving anticipeert (zoals ook Warhols 

zeefdrukkenreeksen eindeloos kunnen worden voortgezet). De stroom van simulacra die ons steeds 

meer overspoelt is hyperreëel, niet alleen in de zin dat het boven op de werkelijkheid ligt en het de 

werkelijkheid vervalst waardoor het een vervreemdend effect heeft maar ook doordat het ‘reëler’ is 

dan de werkelijkheid in de zin dat het geen kopie (verzwakking) maar een overtreffing (versterking) 

van het origineel is waardoor het onze aandacht vasthoudt en we ons aan de stroom overgeven.6 Het 

simulacrum is geen kopie maar een toe-eigening van het origineel op grond waarvan het de 

werkelijkheid herschept en hercodeert. Uiteindelijk laat het postmoderne zien dat elke 

‘representatie’ van de werkelijkheid eigenlijk geen representatie maar een recreatie en hercodering 

is en elke identiteit evenzo een constructie.7 Waar het modernisme kolonialistisch was (het maakte 

de Westerse waarheid tot enige waarheid), is het postmodernisme postkolonialistisch waarbij het als 

een multinational elke cultuur als folklore respecteert èn (commercieel) toe-eigent om het te kunnen 

verkopen en waar in de politiek een strijd woedt om welke hercodering van de maatschappij in de 

vorm van een schijnrepresentatie, want ogenschijnlijk geworteld in de waarheid of de feiten, 

voorrang verdient, schept de postmoderne kunstenaar vrijelijk eindeloos veel coderingen waarmee 

representatie en waarheid hun betekenissen verliezen. 

 

Tegenover het constructivistisch modernisme is het postmodernisme deconstructivistisch: er is 

slechts de ‘tentoonstelling’ of het perspectief – we zijn allen de mensen in Plato’s grot die echter net 

als Icarus onze vleugels zullen verbranden als we naar de Zon willen opstijgen – en daarmee 

eindeloos veel mogelijke tentoonstellingen, interpretaties of waarheden die men kan scheppen en 

zelfs als hypes verkopen want het kapitalisme grossiert in het scheppen – en daarmee vernietigen 

van tradities – en vervolgens reproduceren van nieuwe objecten, verhalen en identiteiten zonder 

transcendente (Plato) of transcendentale (Kant) eenheid of Waarheid die wordt afgebeeld en die de 

vervreemding definitief zou kunnen opheffen. Reeds Charles Baudelaire verwoordde deze ervaring 

van vervreemding en vluchtigheid van het moderne stadsleven of hype in het gedicht À une passante 

uit 1857 waarin een man te midden van alle kabaal en drukte op straat een vrouw passeert op wie hij 

terstond verliefd wordt en die de ware voor hem zou kunnen zijn maar welke vrouw onmiddellijk 

weer verdwijnt in de menigte.  

 

 
6 De ‘sociale’ media berusten op simulacra en hebben dan ook het vasthouden van de aandacht van de kijker of 
bezoeker als business model waarop hun algoritmen zijn gebouwd. Maar reeds het fotograferen door toeristen 
duidt op de hyperrealiteit waarin de foto en niet de ervaring telt (‘pics or it didn’t happen’). 
7 Op politiek gebied is zo ook – contra het typisch moderne nationalisme – elk natie een schepping in plaats van 
natuurlijk gegeven. In het kapitalisme is er bewuste schepping met codering in geld als het enige ‘reële’. 
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Het postmodernisme viert zo deze fragmentatie als het verlies van identiteit en afbeelding8 ten 

gunste van fluïditeit en het verschil in herhaling en in wezen viert het zo het einde van de kunst dat 

echter een dubbel gezicht heeft. Enerzijds bestaat het einde van de kunst erin dat die volledig 

zelfbewust is geworden en daardoor haar maatschappelijke relevantie verliest omdat ze bewust is 

geworden dat ze de waarheid niet kan uitdrukken en in zichzelf raakt opgesloten (zoals Old Couple on 

a BenchFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. zelf over kunst gaat) maar daardoor ook volledig vrij is 

geworden (alles kan kunst zijn), zoals Hegel al leerde en Arthur Danto dat einde ziet in bv. het 

tentoonstellen van de verpakking van schuursponsjes door Warhol in 1964: kunst beoogt niet meer 

het afbeelden van het schone, verhevene of ware maar is conceptueel (het wil een boodschap 

communiceren) en is nog slechts een spel of denken over kunst zelf – een kenmerk van postmoderne 

kunst is een gelaagdheid of hybride mix van stijlen, inclusief die van het verleden, en materialen die 

aldus contradicties voortbrengt – waardoor Hegel meende dat (de waarheid van de) kunst wordt 

augeheben in de filosofie. Anderzijds is kunst juist ook totaliserend geworden doordat de 

kapitalistische massacultuur alles heeft geësthetiseerd (en daarmee geïroniseerd), zoals Gianni 

Vattimo leert, zodat bv. religie en politiek geen waarheid of inhoud meer bieden maar nog slechts 

vorm of theater en (schone) schijn zoals valse authenticiteit9. Tegenover deze (valse) democratisering 

staat tot slot onder meer Theodor Adorno’s kapitalismekritiek: het postmodernisme is zowel 

uitdrukking van als kritiek op het kapitalisme en zijn machinaties van reproductie waarbij alleen kunst 

– die het bijzondere dus ongelijke kan tonen in tegenstelling tot het kapitalisme dat elke waarde 

reduceert tot z’n ruilwaarde en zo alles gelijk maakt – ons nog kan redden. 

 

 
Study after Velázquez's Portrait of Pope Innocent X uit 1953 (rechts) is een bekend werk van Francis 

Bacon waarin hij Velázquezs schilderij uit 1650 (links) herinterpreteert, resulterend in een intense en 

hybride stijl (realisme en abstractie) en eliminatie van de klassieke idealisering. 

 
8 Ik merk op dat het (modernistische) kubisme ook uitdrukkelijk een versplinterde en gefragmenteerde 
werkelijkheid afbeeldt, maar met de bedoeling om op basis van deze (geometrische) fragmenten de 
werkelijkheid te construeren en als geheel te vatten. 
9 Decadente kunst en camp vieren de ‘nepheid’ of gekunsteldheid. Oscar Wilde in 1895: “To be natural is such a 
very difficult pose to keep up”. 
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A Sudden Gust of Wind (after Hokusai) uit 1993 (rechts) is een foto(collage) van Jeff Wall waarmee hij 

eveneens een klassiek werk, ditmaal een houtsnede van rond 1822 van Katsushika Hokusai, nabootst 

op eigen wijze. Het is eigenlijk een collage van foto’s waarbij hij de scene op de houtsnede in scene 

heeft gezet met echte mensen en natuur; enscenering en nabootsing worden veel gebruikt in 

postmoderne fotografie. Bovendien is het werk bijna vier meter waardoor het is opgezet als een 19de 

eeuws historiestuk met echter de esthetiek van de hedendaagse cinematografie of 

reclamefotografie. 
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Vier foto’s uit de serie Are You Rea (1966-67) van Robert Heinecken waarin pagina’s uit magazines 

zijn bewerkt en gecombineerd. Zelfs postmoderne fotografen willen noch de werkelijkheid 

vastleggen noch iets origineels ‘maken’ zoals de modernisten, maar op het aangetroffene – in de 

kunst, in de massacultuur of op straat – kritisch reflecteren en een boodschap communiceren. Op 

een wat vergelijkbare manier transformeert de Zwitserse videokunstenares Pipilotti Rist (1962-), van 

wie de voornaam als artiestennaam is ontleend aan Pippi Langkous, kleurrijke MTV-achtige beelden 

van met name het vrouwelijk lichaam tot Gesamtkunstwerken van bewegend beeld, geluid en soms 

ook interactie met het publiek om boodschappen over te brengen. Ze heeft ook deelgenomen in de 

postmoderne cabaretpopgroep Les Reines Prochaines. 
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Pipilotti Rist in het videozelfportret I Couldn't Agree with you More uit 1999. 
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London uit 2015 van 

Suzanne Heintz (1965-) 

die zichzelf aldoor 

fotografeert met haar 

paspopman en 

paspopdochter. Zo geeft 

zij satirisch commentaar 

op de maatschappij die 

van de vrouw verlangt 

dat zij een gezin heeft – 

waarbij tegelijk het beeld 

het omgekeerde 

suggereert dan het laat 

zien, namelijk dat juist de 

vrouw als een soort pop 

in het keurslijf wordt 

gedwongen in plaats van 

vrij te zijn en een 

persoonlijkheid te 

hebben – maar ook op 

hoe we aldoor een 

glamoreus beeld van 

onszelf geven aan de 

buitenwereld waartoe de 

foto’s ook een 

reclameachtige glamour 

hebben zoals we aldoor 

worden gebombardeerd 

door reclame en deze 

nepwereld van de 

glamour het echte leven 

overschaduwt. 

 

Het modernisme poogt 

het wezen der dingen 

waaronder de ziel van mensen weer te geven (volgens Aristoteles is de ziel de vorm of actualiteit van 

het lichaam), hetgeen tot abstractie leidt; het postmodernisme keert uitdrukkelijk terug naar het 

lichaam dat als ‘ontzield’ vaak de vorm of uitstraling krijgt van een lomp vlees dan wel een pop. Het is 

een cynische constatering van wat de mens is dan wel hoe hij in de huidige maatschappij wordt 

behandeld. Nota bene het realisme geeft zo een ervaring van vervreemding, hetgeen een belangrijk 

thema van het postmodernisme is. 
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Een foto waarin werkelijkheden of media worden gestapeld en zelfs een schilderij met de foto of 

werkelijkheid wordt gemengd. Het effect is vervreemdend: wat is echt en wat is niet echt? De 

kunstenaar of titel zijn mij niet bekend; in het postmodernisme doet het er ook niet toe wie de 

maker is ter ontsnapping aan de kapitalistische kunstcommercie die de maker voor een god 

(schepper) houdt (zie Benjamins aura-theorie) zoals bv. ook de identiteit van graffiti-kunstenaars 

zoals Banksy bewust geheim wordt gehouden. 

 

 
Een sculptuur uit 2012 van Nathalie Gauglin. Ze wil het emotionele van de mens uitdrukken waartoe 

haar sculpturen een engelachtige uitstraling mengen met kwetsbaarheid. Er zijn geen grenzen van 

wat postmodernisme kan zijn – anything goes – al is er altijd wel een ervaring van vervreemding bij 

de kijker omdat het beeld zowel herkenbaar (of oud) als vreemd (of nieuw) voelt als uitdrukking van 

onze tijd.  
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M2 building in Tokyo uit 1991 van architect Kengo Kuma. De term ‘postmodernisme’ raakte eerst in 

de architectuur in zwang waar het een terugkeer naar ‘barokke’ versieringen en symbolen (in plaats 

van het modernistische functionalisme) betekent en – zoals hier – een bewuste fragmentatie en 

ogenschijnlijke chaos door middel van een hybride mix of collage van stijlen. 
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Canoptic Legerdemain uit 1990 van Nancy Graves. Het werk is een postmodernistische appropriation 

(toe-eigening) van iconen uit oude culturen en daarmee niet alleen een hybride mix van culturen 

maar ook van schilderkunst en sculptuur, van twee- en driedimensionale kunst, van kunst en 

technologie, van oud en nieuw. 
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Rabbit uit 1986 van de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons (1955-). Zijn werk dat popcultuur en 

kitsch ‘verheft’ tot kunst moet mensen zelfvertrouwen geven in hun smaak en hij wijst elke 

betekenis, inclusief ironie, af: what you see is what you get. De betekenis in het postmodernisme zit 

in het beeld of de tekst zelf (de oppervlakte), niet in iets erbuiten of eronder. Waar modernistische 

kunst het publiek afstoot door het avantgardistische en abstracte (met ‘diepe’  betekenissen) zodat 

het niet wordt ‘begrepen’ dan wel bespot want ‘mijn kleuter kan dit ook’, stoot postmodernistische 

kunst – die vaak weer ambachtelijk en realistisch is – af doordat het juist bewust ‘banaal’ is. Het zet 

zo in mijn interpretatie vraagtekens bij wat we van waarde vinden en waarom. Postmoderne kunst is 
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ook vaak bewust commercieel waarbij Koons een meester van marketing en zelfpromotie is en dit 

werk van hem $ 91,1 miljoen opbracht. De typisch postmoderne popster en rock ‘n’ roll-junkie 

Herman Brood kenschetste zichzelf provocerend (en zelfbewust) als een ‘publiciteitshoer’. 

 
Andy Goldsworthy herordent de elementen in de natuur waarmee hij de relatie tussen het tijdelijke 

en het permanente alsmede de interactie tussen mens en natuur onderzoekt waarbij de natuur 

wordt vermenselijkt en de mens ‘vernatuurd’. Doordat hij werkt met natuurlijke elementen in de 

buitenlucht verdwijnen zijn werken relatief snel: postmodernistische werken zijn vaak bewust 

tijdelijk of vluchtig dus uitdrukkelijk niet voor de eeuwigheid, in welk verband Banksy in 2018 een 

kopie van zijn schilderij Girl with Balloon direct na de veiling ervan, waar het meer dan een miljoen 

pond op bracht, versnipperde waarmee tegelijk kritiek werd geleverd op de commerciële context van 

kunst èn in die context een nieuw werk – dat Love is in the Bin heet – werd gemaakt (en wel door een 

machine in plaats van een mens).10 Autodestructieve kunst is overigens niet nieuw en – verwant aan 

het dadaïsme – ontstond na de Tweede Wereldoorlog als reactie op de vernietigingen van de oorlog. 

De postmoderne multimedia-kunstenaar Yoko Ono hield in dit verband de performance Cut Piece in 

1964 waar het publiek werd uitgenodigd haar kleding weg te knippen, waarmee commentaar wordt 

gegeven op zowel de verhouding tussen toeschouwer en kunst als de verhouding tussen de 

maatschappij en de vrouw. Opvallend veel postmoderne kunst van vrouwen is feministisch; sowieso 

 
10 Niet alleen is kunst verzamelen een hobby van de allerrijksten (traditioneel de adel), maar het is als gevolg 
van een door het neoliberalisme groeiende mondiale elite van nieuwe rijken ook een investering geworden 
waardoor de vraag naar kunst toeneemt en kunstwerken steeds astronomischere bedragen opbrengen op 
veilingen. Daarbij wordt de prijs niet zozeer bepaald door de esthetische waarde maar de ‘authenticiteit’ (is het 
bv. een echte Rembrandt?), ook als het verschil niet is te zien. Het postmodernisme reageert kritisch op deze 
kapitalistische logica en exploitatie van kunst die Benjamins democratisering ervan ondermijnt (zie ook de 
straatkunst die niet kan worden verkocht waar ik nog over zal spreken). 
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heeft postmoderne kunst vaak bewust een politieke boodschap zoals later ook de bed-ins die Ono 

met John Lennon hield (men vergelijke Benjamins opdracht aan de kunst).11 

 

Omdat het postmodernisme slechts in het tijdelijke en vluchtige in plaats van het permanente en 

eeuwige gelooft is ook performance art – voortgekomen uit de Dada-beweging en gelinkt aan 

conceptuele kunst – dat als de antithese van theater uitdrukkelijk beoogt een actie of interventie te 

zijn tussen de artiest en het publiek die niet kan worden herhaald of vastgelegd, een geëigend genre 

voor het postmodernisme. Performance art is vaak shockerend en voordat bv. het Poetin-kritische 

Pussy Riot werd gearresteerd wegens hooliganisme in een kerk, had het gezicht van de groep, 

Nadezjda Tolokonnikova, onder meer publiekelijk seks in een museum bij wijze van performance art. 

Samen met de postmodernistische gerichtheid op het concrete en het lichamelijke leverde het later 

ook bodyart op. Andy Warhol bouwde in 1966 en 1967 op performance art z’n multimedia shows op 

onder de naam Exploding Plastic Inevitable die ook zijn films alsmede optredens van de 

experimentele rockgroep The Velvet Underground & Nico12 bevatten.13  

 

Andy Warhol en The Velvet Underground werden daarbij beïnvloed door met name de (kunst)muziek 

van La Monte Young (1935-), die een grondlegger is van de minimal music – dat is de dominante 

stroming binnen de postmodernistische muziek – en het gebruik van lang aangehouden noten 

(drones), en John Cage (1912-1992), die ongebruikelijke of ‘geprepareerde’ instrumenten gebruikte 

en behalve componist ook muziektheoreticus was: in wezen verdwijnt bij Cage het onderscheid 

tussen muziektheorie en compositie – men vergelijke conceptuele kunst als Hegels overgang van 

kunst naar filosofie – waarbij hij ook uitdrukkelijk het toeval integreert in z’n muziek, zowel in de 

compositie als bij uitvoerenden of zelfs publiek zoals in z’n beroemde 4’33’’ uit 1952 waarin de 

uitvoerende niets doet en er aldus slechts de toevalsgeluiden zijn die het publiek zelf maakt. Beiden 

werden geïnspireerd door Oosterse muziek en filosofieën (en La Monte Young ook door 

psychedelische drugs). Kenmerkend voor postmodernistische muziek (en kunst) is ook dat 

technologie niet louter als opname- en doorgeefmiddel wordt gebruikt maar als behorend bij de 

compositie en productie van muziek (zie ook de bespreking van McLuhans ‘the medium is the 

message’ verderop), zodat de meeste belangrijke componisten van na de Tweede Wereldoorlog of 

nog eerder het gebruik van elektronica in de vorm van primitieve maar zeer intens klinkende 

synthesizers en bandrecorders integreerden in hun muziek, zoals John Cage, Edgar Varèse (1883-

1965), Karlheinz Stockhausen (1928-2007) en Luciano Berio (1925-2003).14 The Beatles werden in die 

 
11 De moderniteit trachtte juist kunst te scheiden van politiek en moraal (‘l’art pour l’art’). Er wordt wel 
opgemerkt dat Nietzsche geen duidelijke politieke filosofie heeft, maar me dunkt dat bij Nietzsche en in het 
postmodernisme juist alles politiek is zoals het dat ook in meer of mindere mate het geval was bij de oude 
Grieken. 
12 Het debuutalbum The Velvet Undergroud & Nico uit 1967, dat geproduceerd zou zijn door Andy Warhol zelf, 
geldt als een van de beste en invloedrijkste albums aller tijden doordat het lawaaierige rock verheft tot kunst 
met teksten over heroïne en sadomasochisme, maar werd in die tijd nauwelijks opgemerkt. Een van de weinige 
gedrukte recensies uit die tijd spreekt van “a full-fledged attack on the ears and on the brain”. 
13 Ik merk op dat muziek bij uitstek vluchtig is, tenminste wat de uitvoering betreft: componisten schrijven hun 
muziek op papier en sinds de 20ste eeuw worden uitvoeringen ook wel opgenomen. Alleen jazz ontsnapt aan 
die vastlegging doordat het berust op spontane improvisatie die het individu maximale vrijheid geeft waarbij 
tegelijk de harmonie met de ander wordt gezocht. 
14 Ook modernisten hadden begin 20ste eeuw al belangstelling voor elektronica vanuit het idee dat in de 
toekomst machines muziek kunnen maken, zoals Ferruccio Busoni in Sketch of a New Esthetic of Music (1907), 
of om het geluid van machines te imiteren, zoals bij de futuristen, waarbij modernisten èn postmodernisten de 
ongekende mogelijkheden van elektronische muziek, zoals microtonaliteit, willen benutten. Microtonaliteit 
maakt gebruik van elke denkbare toonhoogte in plaats van slechts die tussen 12 gelijke intervallen van het 
octaaf en doorbreekt zo ook het denken in vaste categorieën. 
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tijd eveneens geïnspireerd door kunstmuziek, LSD en Oosterse invloeden, resulterend in onder meer 

Tomorrow Never Knows uit 1966, met onder meer drones en tape loops (en geen 

akkoordwisselingen), en Revolution 9 uit 1968 dat naast tal van geluidseffecten een geluidscollage 

vormt van onder meer straatlawaai, gesprekken en fragmenten, dat wil zeggen citaten, uit de 

klassieke muziek (het werk lijkt geïnspireerd op Stockhausens Hymnen uit 1966).  

 

Net als in de kunst ontstaat zo in de muziek een hybride mix van stijlen, genres en geluiden waarbij 

ook uitdrukkelijk op de muziek wordt gereflecteerd en elementen als toeval, stilte, drones en noise 

bewust het onderscheid tussen muziek en niet-muziek opheffen (ik noem György Ligeti (1923-2006) 

en Alfred Schnittke (1934-1998) die een eclectische stijl hanteren waarbij Schnittke ook uitdrukkelijk 

serieuze en lichte muziek wil verbinden). Berio’s Sinfonia uit 1968 is mijns inziens een belangrijk 

postmodernistisch werk dat onder meer eindeloos citeert uit andere muzikale werken – alleen al het 

derde deel citeert uit meer dan 20 andere werken – waarbij stemmen (Berio experimenteert aldoor 

met de menselijk stem) citeren uit teksten van onder anderen Lévi-Strauss en Beckett. Eerder had 

Berio in een verbluffend theatraal werk als Laborintus II (1965) ter ere van de middeleeuwse filosoof 

en dichter Dante Alighieri onder meer avant-garde-muziek gecombineerd met jazz, elektronica en de 

stijl van Monteverdi (1567-1643) waarbij stemmen onder meer uit de Bijbel en 20ste eeuwse 

dichtwerken citeren. Meer vanuit de popzijde bracht Frank Zappa met z’n Mothers of Invention reeds 

in de jaren ’60 typisch postmodernistische muziek: een vaak heftig botsende hybride mix of 

persiflage van allerlei genres – van modernistische kunstmuziek tot doo-wop en rock – met satirische 

teksten die cultuur en politiek bekritiseren en deconstrueren. Meer in het algemeen kwam met de 

opkomst van psychedelica de postmodernistische popmuziek op als een bonte mix van stijlen, bv. bij 

The Beatles en later ook Queen, soms zelfs in één nummer zoals Happiness is a Warm Gun (1968) of 

Bohemian Rhapsody (1975). Met name in de popmuziek is daarbij de typisch postmodernistische 

appropriation (toe-eigening) vanaf het begin een standaardwerkwijze, bv. in de vorm van covers, en 

wordt ook de luisteraar zelf steeds meer de artiest omdat hij als dj bestaande muziekopnames mixt 

en versnijdt tot een muzikale collage bij wijze van eigen werk. De populaire cultuur kenmerkt zich 

ook door retro style ofwel de “nostalgia cycle” dat de stijl van zo’n 20 of 30 jaar terug imiteert. Tot 

slot, wat opvalt is dat veel hedendaagse componisten terugkeren naar religieuze muziek en/of 

filmmuziek schrijven (voor Sofia Gubaidulina (1931-) geldt beide). 

 

We zagen dat kenmerkend voor de oorspronkelijke, modernistische visie op filmkunst is dat het 

medium bij uitstek geschikt is om een illusie te presenteren (ik merk op dat magie niet alleen 

premodern is maar evengoed modern omdat de moderne mens wetenschap en technologie 

aanwendt om verborgen krachten in de natuur te ontdekken en te gebruiken). Een belangrijke stap 

naar postmoderne filmkunst is die van La Nouvelle Vague met z’n hoogtepunt tussen 1958 en 1962: 

een Franse experimentele filmbeweging die juist niet een illusie wil geven en daartoe bewust alle 

filmregels overtrad. Ze was geworteld in het existentialisme en de auteurstheorie (dat is de theorie 

dat een film de uitdrukking is van de visie van de regisseur zoals de auteur van een boek; veel van de 

regisseurs begonnen als filmcritici), maar in z’n dissociatieve en vervreemdende technieken alsmede 

in het uitdrukkelijk verwijzen naar andere films alsmede het medium van film als zodanig anticipeert 

het ook het postmodernisme. Dat geldt zeker voor Jean-Luc Godard (1930-) wiens films tot de meest 

ontregelende en tegelijk tot de meest filosofische en beste films behoren die er zijn gemaakt. La 

Nouvelle Vague volgde op het Italiaans neorealisme van direct na de Tweede Wereldoorlog dat een 

rauwe een eerlijke stijl hanteerde,15 en beide vormen met de pop art in de beeldende kunst het punt 

 
15 De Italiaanse neorealistische filmkunst is geworteld in het verismo-genre van eind 19de eeuw dat het leven 
van gewone mensen in armoedige omstandigheden toont. Het neorealisme toont de armoede en het onrecht 
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waarop het simulacrum zijn masker afwerpt: het verhalende karakter en daarmee actiegedrevenheid 

van de film werd ingewisseld voor een meer esthetische vorm met zelfreflectie over het medium van 

film dat zo het beeld als simulacrum brengt.16 In Godards Vivre sa vie: film en douze tableaux (1962) 

wordt de werkelijkheid platgeslagen en versnipperd waarbij volop wordt verwezen naar de populaire 

cultuur maar ook naar het (ultra)korte verhaal The Oval Portrait uit 1842 van Edgar Allan Poe over de 

relatie tussen kunst en leven waarin een kunstenaar zijn geliefde schildert en zo verliefd wordt op 

zijn schilderij dat hij niet merkt dat als het schilderij klaar is als volmaakte kopie de geliefde zelf is 

gestorven (waarbij ook Godard zijn vrouw in de film laat sterven met welke actrice hij bewust leven 

en kunst samensmolt). Omgekeerd zou later Ridley Scotts sciencefictionfilm Blade Runner (1982) dit 

weer tot een verhaal vormen: robotten die veelzeggend replicants (‘more human than human’) 

worden genoemd en aldus simulacra zijn komen in opstand tegen hun slavernij. Het geeft aan dat 

simulacra niet slechts kopieën zijn maar willen losbreken en een eigen leven willen leiden. Wat de 

leider van de opstandige replicants tegen zijn (oog)maker zegt, kan gelden als de algemene formule 

van het simulacrum: “If only you could see what I have seen with your eyes”.  

 

Toen Federico Fellini (1920-1993) losbrak van dit neorealisme17 maakte hij onder meer 8 ½ uit 1963 

dat al geheel postmodern is: het is een film over het maken van een film die heel vol maar zonder 

structuur is – niets kan worden vastgehouden – en die de moderne vervreemding laat zien waarin 

niets authentiek of stabiel is. Onder meer de postmoderne films Synecdoche, New York uit 2008 van 

Charlie Kaufman en Birdman uit 2014 van Alejandro González Iñárritu lijken door 8 ½ geïnspireerd en 

hebben dezelfde thematiek. Alfred Hitchcocks meesterwerk Vertigo uit 1958 is juist virtuoos in zijn 

‘magische’ filmtechnieken waarmee de draaiduizeligheid waarmee de film begint en z’n visuele 

representatie van de spiraal op allerlei niveaus en vormen terugkeren waarbij ook het verhaal zelf 

een spiraal van oneindige regressie in zelfreflectie vormt waardoor het ook de kijker gaat duizelen en 

de film noir een mysterie blijft omdat niet duidelijk meer is wie wie is, wat echt en wat niet echt is en 

er meerdere interpretaties mogelijk zijn. Ook Ingmar Bergmans Persona uit 1966 – welke titel 

verwijst naar het masker in het antieke theater en mogelijk naar Carl Jungs persona-theorie – schept 

verwarring over identiteiten en kent vele interpretaties (hetgeen onder meer de surrealistische 

filmmaker David Lynch tot zijn Mulholland Drive uit 2001 inspireerde). Met name Hitchcock werd 

sterk geïnspireerd door Freuds werk en was een meester om een Unheimliche wereld te scheppen, 

onder meer in de vorm van dubbelgangers (twee personen die één zijn of omgekeerd).18 

 

De spaghetti-westerns van Sergio Leone uit de jaren ’60 worden postmodern geacht doordat ze 

ironisch speelden met de conventies van het genre: omdat de western een typisch Amerikaans genre 

is – het verhaalt de Amerikaanse ‘riddertijd’ toen de moderne beschaving nog niet was gevestigd (het 

Wilde Westen) – stonden de Italianen er op afstand van maar door uit liefhebberij veel westerns te 

hebben bekeken maakte Leone er hommages op die sterk intertekstueel zijn – de films verwijzen 

aldoor naar andere westerns – en waarbij hij op grond van die andere westerns onder meer met de 

verwachtingen van de kijker speelde, inclusief door bekende acteurs te nemen die al een bepaalde 

 
van na de Tweede Wereldoorlog toen Italië moest worden opgebouwd waarbij ‘echte’ mensen in plaats van 
acteurs en figuranten de film bevolken.  
16 Men vergelijke de films van Charlie Chaplin die evenals het neorealisme sociaal commentaar leveren op hoe 
het individu probeert in waardigheid te overleven in moeilijke tijden en een vijandige wereld, maar in Chaplins 
werk doet het medium film weinig meer dan het registreren van een act. 
17 Fellini’s La Strada uit 1954 is een overgangswerk dat als zodanig het sociale pessimisme van het neorealisme 
transformeert tot de tragiek van het vervreemde individu met stijl boven realisme. 
18 De roman De donkere kamer van Damokles uit 1958 van Willem Frederik Hermans maakt ook gebruik van het 
dubbelgangersmotief waarbij de werkelijkheid onkenbaar blijkt. 
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verwachting bij de kijker geven. Een vergelijkbare werkwijze kenmerkt Quentin Tarantino die zo 

allerlei pulpgenres een postmodernistische bewerking geeft waarbij actie met grof geweld wordt 

gecombineerd met veel dialogen op grond van intertekstuele referenties naar andere films alsmede 

de Amerikaanse cultuur in z’n algemeenheid. In z’n meest gevierde film Pulp Fiction uit 1994 is er 

naast de intertekstualiteit met teksten uit zowel de hoge als de lage cultuur een opvallende a-

chronologie: niet alleen mengt de film stijlen uit verschillende tijdvakken maar ook het verhaal zelf 

wordt niet chronologisch verteld. Zo wordt bewust elke afbeelding van een objectieve werkelijkheid 

afgewezen ten gunste van het subject dat wordt geconstitueerd door de ‘hyperrealiteit’ die de 

massamedia en het consumentisme leveren waarin alles kan worden toegeëigend. Die hyperrealiteit 

wordt expliciet verbeeld in de film The Truman Show uit 1998 van Peter Weir waarin een man niet 

weet dat hij in een televisieshow leeft en alle anderen acteurs zijn en heel zijn leven wordt 

geregisseerd waarbij de hyperrealiteiten worden gestapeld of onontwarbaar samenklitten want de 

regisseur en publiek bij deze show is zelf natuurlijk ook weer gespeeld (want film) en de vraag zich 

opdringt of wij slechts publiek (willen) zijn voor het leven dat zich op de televisie voltrekt en of ook 

ons leven uiteindelijk wordt geregisseerd (door God of door televisie, reclames en andere banale 

krachten in en op ons leven).19 Reality shows zoals Big Brother werpen dezelfde dubbelzinnigheid van 

wat gespeeld of televisie en wat echt is op. In Requiem for a Dream uit 2000 van Darren Aronofsky 

volgen we vier verslaafden (waarbij er ook een verslaving aan een spelshow zit waarbij een oude, 

eenzame weduwe in de televisieshow wil komen omdat zij dan iemand zal zijn) die gaandeweg het 

contact met de werkelijkheid en uiteindelijk met zichzelf kwijtraken. Daarbij gebruikt de film visuele 

effecten, waaronder de door Aronofsky zo genoemde hip hop cutting, om bij de kijker dezelfde 

ervaring van wanen en desintegratie te geven. 

 

Enigszins vergelijkbaar met het neorealisme en de Nouvelle Vague is het werk van toneelschrijver 

Bertold Brecht die met componist Kurt Weill Die Dreigroschenoper uit 1928 schreef waarvan de tekst 

is gebaseerd op The Beggar’s Opera uit 1728 van John Gay dat al een persiflage was op de highbrow 

opera: dit is ‘een opera voor bedelaars’ waarin criminelen de helden zijn. Die Dreigroschenoper geeft 

scherpe sociale kritiek en daartoe past het Brechts theorie van het Verfremdungseffekt toe: de 

toeschouwer moet vooral niet emotioneel betrokken raken of zich met personages identificeren 

maar bewust en kritisch reflecteren op de inhoud van het stuk waartoe bv. de acteurs houterig 

moeten spelen (dus zeker geen method acting moeten leren, welke doctrine dat de acteur z’n eigen 

ervaringen moet gebruiken om authentiek over te komen in ongeveer dezelfde tijd werd ontwikkeld) 

en af en toe uit hun rol moeten stappen om hun eigen rol te analyseren en/of het publiek aan te 

spreken. En zo ook moeten de zangers niet zuiver zingen. Zo wordt – contra Aristoteles’ 

dramatheorie van de catharsis (‘zuivering’; de tragedie werkt louterend doordat het bij de 

toeschouwer emoties opwekt; Freuds psychoanalyse werd aanvankelijk ook catharsis genoemd)20 – 

uitdrukkelijk afstand genomen van wat men doet zodat ook de toeschouwer wordt vervreemd en 

aangemoedigd te reflecteren (ik merk op dat in de Griekse tragedie het koor de rol had om afstand te 

nemen door op het gespeelde te reflecteren). Ook in muzikaal opzicht worden zo op ironische of 

satirische wijze elementen uit de hoge cultuur zoals opera gebruikt en deze vrijelijk gemengd met 

elementen uit lage cultuur zoals jazz en Duitse dansmuziek waarbij ook voortdurend met de 

verwachtingen van de toeschouwer wordt gespeeld.  

 
19 In de documentaire King of the Cruise (2019) van Sophie Dros volgen we een hedonistische man op een 
cruise die zich voordoet als baron: uiteindelijk doet het er niet toe of dat waar is, want zijn leven is zo leeg als 
dat op een cruise kan zijn waarbij hij zelf opmerkt dat hij het leven ziet als een televisieprogramma dat eindigt 
als het programma is beëindigd met zichzelf als entertainment voor het televisieprogramma van anderen. 
20 Men vergelijke de christelijke biecht: door zondige gedachten, die gedijen in de duisternis, uit te spreken dus 
in het licht te brengen wordt de ziel gezuiverd. 
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Voordat ik tot slot de literatuur kort zal bespreken, noem ik Oscar Wilde die eind 19de eeuw met 

name toneelstukken schreef en die in zijn werk een filosofie uit die doet denken aan die van 

tijdgenoot Friedrich Nietzsche en daarmee het postmodernisme dan wel het ietwat verwante camp 

anticipeert (maar die ook de Art Nouveau (of Jugendstil) van die tijd, gekenmerkt door sierlijke 

vormen als uitdrukking van beweging en leven en het vervagen van het onderscheid tussen hoge 

kunst en decoratie, vertegenwoordigt). Camp is een consistent esthetische houding voorbij goed en 

kwaad die – zoals Susan Sontag schrijft in haar Notes on “Camp” uit 1964 – stijl boven inhoud, 

esthetica boven moraal en ironie boven tragedie plaatst (Wilde: “Books are well written, or badly 

written. That is all.”). Volgens Wilde is de les van zijn belangrijkste werk, het toneelstuk The 

Importance of Being Earnest uit 1895, “That we should treat all trivial things in life very seriously, and 

all serious things of life with a sincere and studied triviality.”. Camp neemt aldus niets serieus, 

behalve het niets serieus nemen (ook Wilde: “Life is too important to be taken seriously.”), waarmee 

het zich onthecht van de wereld en alles tot theater, een travestie en dus ‘show’ maakt (camp is ook 

de cultuur van de homoseksuele gemeenschap). Het omarmt de massacultuur op grond van een 

good taste voor het wanstaltige: it’s beautiful because it’s awful. Camp breekt zo met de moderne 

dualiteit tussen schijn en waarheid of lage en hoge cultuur. Nietzsche zelf had een grote invloed op 

de literatuur van begin 20ste eeuw, waaronder het werk van August Strindberg (1849-1912), André 

Gide (1869-1951) en Thomas Mann (1875-1955).  

 

Volgens Hegel is er in de ontwikkeling van de (moderne) kunst een verschuiving van het uitwendige 

dus ruimtelijke (bij de klassieken architectuur en sculpturen; bij de modernen schilderkunst die reeds 

de derde dimensie elimineert) naar het inwendige dus geestelijke dat via de muziek dat de negatie 

van het punt is (de bezieling van de geest dus de beweging van het lichaam in zichzelf) tot de poëzie 

als het concrete punt waarbij de geest volledig vrij is met nog slechts het woord als het uiterlijke 

teken van het idee. In het postmodernisme lijkt deze ontwikkeling voltooid: er is nog slechts het 

woord (religieus gezien is zo het Woord waarmee volgens het Bijbelboek Johannes 1:1 alles begon 

weer tot zichzelf teruggekeerd) en daarmee intertekstualiteit: de werkelijkheid is niet buiten ons 

maar vormen we zelf door middel van woorden. Volgens sommigen is À La Recherche Du Temps 

Perdu van Marcel Proust, waarvan de delen zijn uitgegeven tussen 1913 en 1927 de belangrijkste 

roman van de 20ste eeuw waarbij het werk breekt met het realistische en actie-gedreven verhaal van 

de 19de eeuw: er is eigenlijk geen verhaal of noemenswaardige actie maar een verinnerlijking in de 

vorm van herinneringen, die de ervaring opbouwen, waardoor er slechts fragmenten zijn en het 

subject niet tot eenheid komt. De titel verwijst naar de kerngedachte dat de tijd alles vergankelijk 

maakt maar door de ervaring mee te delen (op te schrijven) kunnen we haar behouden zodat kunst 

de vergankelijkheid dus de tijd overwint. Een latere Franse auteur die veel postmoderne schrijvers 

zou beïnvloeden is Louis-Ferdinand Céline (1984-1961) die meteen met z’n eerste roman, Voyage au 

bout de la nuit uit 1932, schokte door de taal van de onderkant van de samenleving en een 

pessimistisch mensbeeld te hanteren: het bestaan is zinloos en de mens kan niet anders dan lijden en 

haten waarbij er altijd onderdrukking en oorlog zal zijn. Céline schetst aldus een universum waarin 

God dood is en hanteert daartoe ook een deliriumachtig proza, maar waarin nog enige troost kan 

worden gevonden in schoonheid en kunst. 

 

Onder meer door The Principles of Psychology uit 1890 van William James werd het concept van 

stream of consciousness populair, waarmee James bedoelde dat onze gedachten geen 

onderscheidenlijke eenheden zijn maar een continue en onherhaalbare stroom. Onder meer James 

Joyce paste de stream of consciousness-techniek toe in Ulysses uit 1922 welk boek zeker zo vaak 

wordt opgevat als de belangrijkste roman van de 20ste eeuw. Het effect is postmodernistisch in de zin 
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dat het boek als uitdrukking van die bewustzijnsstroom geen afbeelding van de buitenwereld maar 

ook niet van de geest vormt: er zijn slechts de woorden en gedachten die een (onsamenhangende, 

chaotische) wereld op zichzelf vormen.21 Daarbij zijn er ook beschrijvingen van hallucinaties: waar 

paranoia kenmerkend is voor het modernisme (wantrouwen jegens uiterlijke schijn met daarbij grote 

(sociale) mobiliteit zodat iedereen ontworteld raakt en kan worden wie hij wil, resulterend in de lust 

tot ontmaskering en de Holocaust) is schizofrenie kenmerkend voor postmodernisme (het subject is 

geen eenheid meer zodat ook de werkelijkheid niet meer stabiel is en schijn en echt, dromen en 

waken niet meer te onderscheiden zijn). Het boek imiteert bovendien de stijlen uit verschillende 

perioden van de Engelse literatuur en zit vol zinspelingen, parodie, raadselen en puzzels, zodat het 

kan worden beschouwd als een voorloper van het postmodernisme in de literatuur. T.S. Eliot werd 

door het werk geïnspireerd tot zijn gedicht A Waste Land uit 1922 dat honderden verwijzingen naar 

andere teksten, oud en nieuw alsmede uit de hoge en lage cultuur, bevat en dat uitdrukkelijk geen 

monoloog is maar een veelheid aan stemmen, die soms ook andere talen spreken, laat horen. 

Geïnspireerd door zowel Prousts À La Recherche Du Temps Perdu als Joyce’s stream of consciousness 

wordt ook het werk van Virginia Woolf (1882-1941) gekenmerkt door veel introspectieve en 

filosofische beschouwingen in plaats van een handelinggedreven verhaal waarbij het verhaal 

bovendien wordt verbrokkeld door een a-chronologische vertelling en veelvuldige wisselingen van 

perspectief. Daarmee wordt mede de onbereikbaarheid van de ander uitgedrukt waarbij ook voor de 

lezer niet alles duidelijk wordt. Waar het modernisme streefde naar een universele taal – zoals het 

Esperanto – bouwt het postmodernisme een toren van Babel en vat het de wereld radicaal 

caleidoscopisch dus fragmentarisch op. De auteur is niet meer de aangever van eenheid en 

betekenis: gelijk de geest in Nietzsche’s Von der drei Verwandlungen (uit Also Sprach Zarathustra uit 

1885) die van kameel tot leeuw tot kind wordt, resteert het spel als uitdrukking van de vrijheid die is 

ontstaan als gevolg van de bevrijding van de last van de gegeven zin zoals verankerd in God of de 

‘ware’ wereld.  

 

In reactie op JamesFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Joyce die de rijkdom van de taal laat zien, 

wilde Samuel Beckett de armoede van de taal en het falen van de mens laten zien met eveneens de 

conclusie dat er slechts het spel (en de stilte) resteert.22 Zijn bekendste werk is het toneelstuk En 

attendant Godot (voor het eerst opgevoerd in 1953) (in zijn Engelse vertaling Waiting for Godot dat 

in 1955 werd opgevoerd). Het behoort tot het in Parijs gecentreerde Theater van het Absurde dat, 

voortbouwend op Dada en het surrealisme, is gebaseerd op de filosofie van het existentialisme en 

dan met name het absurdisme van Albert Camus en dat de zinloosheid van het bestaan, de ervaring 

van vervreemding en de onmogelijkheid tot communicatie uitdrukt. Het is aldus tragikomisch en 

beoogt het publiek te shockeren waarbij het de conventies van het genre en dan met name het 

realisme parodieert. 

 

Paranoia en schizofrenie liggen literair in elkaars verlengde: bv. het detectiveverhaal waarin de dader 

wordt ontmaskerd is modernistisch en ook de postmoderne roman heeft vaak een paranoïde sfeer 

maar ditmaal zonder ontmaskering zodat bij een oplossing niet duidelijk is of er sprake was van 

toeval of complot. Waan en werkelijkheid worden aldus niet meer te onderscheiden: als het complot 

de geseculariseerde vorm is van religieus denken waarbij alles een reden moet hebben, ontvalt bij de 

bewustwording van Gods dood elk fundament van de werkelijkheid zodat er slechts chaos resteert 

 
21 Iets later zouden de surrealisten een onbewuste vorm ervan hanteren die schrijver en surrealistische leider 
André Breton (1896-1966) in 1924 écriture automatique noemde. 
22 Ik merk op dat Ludwig Wittgenstein in Logisch-Philosophische Abhandlung uit 1921 had betoogd dat zinvol 
taalgebruik alleen de feiten kan uitdrukken en dat “Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man 
schweigen.”. In Philosophische Untersuchungen uit 1953 zou hij van verschillende taalspelen spreken. 
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waarbij elke reden of ordening slechts datgene is wat we er zelf in leggen. In Naked Lunch uit 1959 

geeft ‘godfather’ van de opstandige en vrijgevochten Beat-generatie, die een tegenbeweging tegen 

het materialisme van de naoorlogse maatschappij wilde vormen, alsmede van de punk William 

Burroughs een non-lineaire en deliriumachtige vertelling over het leven als junkie aan de onderkant 

van de samenleving vol nihilistisch en excessief geweld en seks (het is volgens sommigen ‘the most 

shocking novel in the English language’) dat Burroughs in het voorwoord aan het kapitalisme linkt: 

opiaten hebben niets heiligs (zoals de psychedelica dat wel hebben) maar geven slechts verslaving 

dus eindeloze behoefte met ontmenselijking tot gevolg: heroïne is de volmaakte handelswaar want 

de handelaar verkoopt niet zijn product aan de koper maar de koper aan het product. Als 

vernietiging van alle waarden en uitdrukking van een lege, oppervlakkige levenswijze kan heroïne de 

typisch postmoderne drug worden genoemd. Burroughs hanteert de cut-up-techniek waarbij 

mechanisch zinnen uit bv. kranten worden versneden en geplakt waarmee de auteur meer een editor 

wordt in plaats van scheppend subject (welk collage-techniek uit de Dada-kunst stamt) – men 

vergelijke de filmkunst – en dat verwant is aan de pastiche-techniek, die elementen uit verschillende 

teksten of genres samenvoegt, zoals bv. Eliot deed, en die ook Burroughs toepast door elementen uit 

de lage cultuur zoals het detectiveverhaal en science fiction in te voegen. Het werk zit aldus vol 

parodie, paradox, toevalselementen en dus spel. Iets eerder, in 1955, had een andere woordvoerder 

van de Beat-generatie, Allen Ginsberg, eveneens ophef veroorzaakt met zijn op bebop jazz 

gebaseerde gedicht Howl dat een hallucinante ode aan outcasts vormt en vol (homo)seks en literaire 

verwijzingen zit. 

 

In Catch-22 uit 1961 van Joseph Heller is de sfeer sterk paranoïde op een kafkaëske wijze omdat de 

militaire hoofdregel de zogenoemde Catch-22 zou zijn die tegelijk de bureaucratie en de waanzin van 

oorlog aanduidt: je hoeft niet te vechten als je gek bent maar als je daarvoor een aanvraag doet dan 

ben je dus niet gek dus moet je wel vechten en als je wel wilt vechten dan ben je gek en hoef je niet 

te vechten (en “Catch-22 states that agents enforcing Catch-22 need not prove that Catch-22 actually 

contains whatever provision the accused violator is accused of violating.”). In feite is er helemaal 

geen Catch-22-voorschrift maar daarom kan hij ook niet worden afgeschaft want daarvoor moet hij 

eerst bestaan… Het hele boek zit vol met dergelijke Catch-22’s en andere paradoxen en 

cirkelredeneringen. Ook de tijd is cirkelvormig doordat het verhaal telkens vanuit een ander 

perspectief wordt verteld en de lezer zo actief het fragmentarisch gegeven verhaal tot een eenheid 

moet brengen. Bovendien is het verhaal bewust anachronistisch door elementen van na de Tweede 

Wereldoorlog in die oorlog te plaatsen en berust de volgorde op vrije associatie in plaats van 

chronologie. Het verhaal kent noch helden die de normen breken omdat ze erboven staan (dat 

klassiek is), noch antihelden die de normen breken omdat ze er niet toe in staat zijn (dat modern is): 

postmoderne literatuur gaat vaak over gewone mensen die in geen enkel opzicht bijzonder zijn. In de 

populaire lectuur hebben superhelden een hoge vlucht genomen dat men misschien kan koppelen 

aan het magisch realisme (moreel zijn superhelden niet bijzonder want ze handelen volledig conform 

de normen): waar het modernisme uiteindelijk het surrealisme voortbracht als de op revolutie 

gerichte uitdrukking van het onbewuste als het wezen de dingen (de droom, de waanzin, de 

irrationaliteit), is het postmodernisme vaak magisch realistisch waarin de werkelijkheid onwerkelijke, 

onbegrijpelijke of bovennatuurlijke elementen heeft die gelijkwaardig dus geïntegreerd zijn (zoals 

een circulaire tijd of in het geval van comic books een superkracht). Het houdt verband met het 

simulacum dat het origineel overtreft en verrijkt.23 Zoals ook het simulacrum doet, betovert het 

 
23 Zoals de replicants in Blade Runner ‘more human than human’ zijn en in The Fly (het verhaal van George 
Langelaan is uit 1957; de verfilming uit 1958) een hybride mens-vlieg met onvermoede krachten ontstaat 
doordat er per ongeluk ook een vlieg in de materietransportatiemachine meegaat. Al sinds de 19de eeuw zijn er 
veel sciencefictionverhalen over hybride mens-machines (sinds de jaren ’60 ook wel cyborgs genoemd) die de 
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magisch realisme de wereld weer, zoals de middeleeuwse wereld dat was, in protest tegen de 

moderne bureaucratische onttovering van de wereld waar Max Weber over sprak. Veel populaire 

auteurs hanteren een magisch realisme, bv. Stephen King, al dan niet in de vorm van fantasy (bv. J.K. 

Rowling) of het bewust verdraaien van historische gebeurtenissen.  

 

Een belangrijke auteur die de overstap maakte van surrealisme naar magisch realisme is Jorge Luis 

Borges (1899-1986) die vooral korte verhalen schreef waarvan die hij schreef in de jaren ’40 de 

belangrijkste zijn en die de ontwikkeling van zowel de literatuur als de filosofie zouden beïnvloeden. 

Hij hield ook van literaire namaak: hij schreef verhalen die hij aan anderen toeschreef alsmede 

commentaren op niet bestaande werken of biografieën van niet bestaande auteurs waarmee de 

postmoderne intertekstualiteit wordt onderstreept. Een van de belangrijkste postmoderne 

misdaadauteurs is Charles Willeford (1919-1988) wiens werk velen in het misdaadgenre heeft 

beïnvloed (inclusief Quentin Tarantino vanwege Willefords mix van humor en geweld) en in bv. The 

Burnt Orange Heresy uit 1971 de misdaad-thriller rond de postmoderne verwarring omtrent kunst 

bouwt: als niet het kunstwerk maar de kunstcriticus de betekenis en waarde van een werk bepaalt, 

wat staat hem dan in de weg om niet-bestaande werken te recenseren of zelfs eigen prutswerk 

waardevol te maken door de handtekening van een ‘echte’ kunstenaar eronder te zetten en een 

lovende recensie te schrijven? In de kunstwereld blijken leugen en waarheid niet te onderscheiden of 

is de waarheid überhaupt niet meer relevant omdat alles intertekstueel is geworden en elke 

authenticiteit of grond in een werkelijkheid is verdwenen. Ook is in dit web van leugens niet meer 

duidelijk wie de ander is of zelfs wie je zelf bent dus welke rol men speelt en wie door wie wordt 

betaald of opgelicht. Eenzelfde verwarring of verdwijnen van elke (stabiele) identiteit alsmede 

‘objectieve’ werkelijkheid speelt de hoofdrol in de korte verhalen van postmoderne sciencefiction-

schrijver Philip K. Dick (1928-1982) die gebruik maakt van ontwikkelingen in de technologie om – op 

dystopische wijze – een (verontrustend nabije) toekomstige wereld te schetsen waar onder meer 

simulatie zoals virtual reality de ‘echte’ werkelijkheid heeft verdrongen, tijdreizen interessante 

paradoxen voortbrengen en identiteiten worden geconstrueerd en gedeconstrueerd op basis van 

kunstmatig ingeplante of gewiste geheugens (op welke thema’s ook veel films van Christopher Nolan 

(1970-) berusten).24  

 

In dit verband is mijns inziens ook de slogan “The medium is the message” uit 1964 van Marshall 

McLuhan relevant die hij onder meer op de film berustte omdat film reeds door middel van zijn 

medium de wereld van lineaire verbindingen vervangt door een wereld van creatieve configuraties 

(ik merkte al op dat McLuhan beïnvloed was door Benjamin): een medium is een uitbreiding van onze 

zintuigen en elk nieuw medium of technologie – ongeacht de inhoud wat het medium overdraagt – 

verandert daarom onze cognitieve organisatie en daarmee de sociale organisatie dus samenleving 

(zoals bv. een gloeilamp – die een medium zonder boodschap dus inhoud is – ons leven dramatisch 

heeft veranderd). Volgens McLuhan brachten de ‘bard’-media van radio, televisie en film onder meer 

de techniek van het uitgestelde oordeel (tegenover het moderne perspectief – men denke bv. aan 

het typisch moderne perspectieftekenen – dat de techniek van de uitvinding bracht zoals bij 

Leonardo da Vinci (al dacht McLuhan overigens meer aan de 19de eeuw). De inhoud van een medium 

is weer een ander medium (zoals de inhoud van een gedrukt woord het geschreven woord is) en 

 
menselijke beperkingen hebben overwonnen. De mens opgevat als machine is weer typisch modernistisch (zie 
bv. L'homme Machine uit 1747 van Julien Offray de La Mettrie); waar de moderne mens zich afvroeg hoe 
materie (een machine) kan denken, vraagt de postmoderne mens zich wellicht meer af hoe denken of een ziel 
(kunstmatige intelligentie) – gelijk Gods scheppen – een lichaam kan krijgen.  
24 Menig verhaal van Dick is verfilmd. De film Blade Runner is gebaseerd op Dicks verhaal Do Androids Dream of 
Electric Sheep? uit 1968. 
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McLuhan verbindt uitdrukkelijk de typografische variaties mess age, mass age en massage met het 

concept van message. McLuhan voorzag al in 1962 dat er een mondiale "electronic 

interdependence” en daarmee een collectieve identiteit met een tribale basis zal ontstaan die hij 

daarom de global village noemde. De wereld is volgens McLuhan geen enorme Alexandrijnse 

bibliotheek maar een computer geworden en terwijl we daartoe onze zintuigen hebben 

veruitwendigd, treedt omgekeerd Big Brother binnen. Daarbij verwees hij naar de noosphère (nous is 

Grieks voor geest) waar Pierre Teilhard de Chardin reeds in 1922 over had gesproken als het op Henri 

Bergsons ‘creatieve evolutie’ gebaseerde evolutionair gevormd collectief bewustzijn dat de Aarde 

omvat en op christelijk-Hegeliaanse wijze de mens individualiseert en de geschiedenis tot haar 

eindpunt voert (ik merk op dat reeds Joachim van Fiore in de 12de eeuw meende dat het Rijk van de 

(Heilige) Geest was aangebroken dat op die van de Vader en de Zoon volgt). McLuhan voorzag ook 

het world wide web en sprak al veelvuldig van surfen, bv. “Heidegger surf-boards along on the 

electronic wave as triumphantly as Descartes rode the mechanical wave.”.  

 

Van belang voor het postmodernisme is mijns inziens ook dat volgens McLuhan de mechanisering ‘de 

techniek van de fragmentatie’ is: causaliteit wordt vervangen door opeenvolging en omgekeerd 

worden zo fragmenten in elkaar gezet tot iets nieuws (bv. een auto), dat uiteraard doet denken aan 

de postmoderne collage-techniek. Daarbij heeft het mechanische uurwerk de mens uit het 

natuurlijke ritme gerukt zoals het alfabet hem uit de magie van het gesproken woord heeft gerukt.25 

James Caroll merkte in 2011 op dat waar het analoge uurwerk tijd nog als continu voorstelde, het 

digitale uurwerk tijd discontinu maakt waardoor er een eeuwig ‘nu’ ontstaat en gebeurtenissen los 

van elkaar komen te staan. 

 

Het complement van het postmoderne minimalisme dat de lezer of ontvanger maximaal de ruimte 

laat om betekenissen en interpretaties te geven (men vergelijke McLuhans ‘uitgesteld oordeel’ als 

gevolg van de hedendaagse media26), zoals het ondoorgrondelijke toneelstuk En attendant Godot van 

Samuel Beckett, is het postmoderne maximalisme dat om dezelfde reden – dat er geen waarheid is 

die het subject als het onderwerp of het bewustzijn zijn eenheid kan geven – juist alles, ongeacht of 

het echt of nep, schijn of werkelijkheid is, weergeeft, resulterend in een omvattend mumble jumble 

(dat aldus een postmoderne versie is van de stream of consciousness). Zoals Borges schreef: een 

boek dat niet zijn tegendeel bevat is niet compleet zodat een boek nooit af is. Zo beschouwd wordt 

postmodernisme gekenmerkt door dialectiek in fictievorm. Een belangrijk maximalistisch werk is 

Gravity’s Rainbow (1973) van Thomas Pynchon dat wel dè postmoderne roman en “literally an 

anthology of postmodernist themes and devices” is genoemd. Een belangrijke auteur die ook veel 

postmoderne elementen en technieken toepast is Kurt Vonnegut (1922-2007) die zijn werken zelf 

beschreef als “essentially mosaics made up of a whole bunch of tiny little chips...and each chip is a 

joke.” In bv. Slaughterhouse-Five uit 1969 wordt onder meer gebruik gemaakt van een 

onbetrouwbare verteller (“All this happened, more or less.”)27, metafictie (het werk reflecteert op 

zichzelf), een niet-chronologische volgorde waarbij het verhaal dat zich vooral in de Tweede 

Wereldoorlog afspeelt ook science fiction-elementen zoals tijdreizen bevat op grond van een filosofie 

dat het verleden, het heden en de toekomst in absolute zin niet te onderscheiden zijn (zoals Albert 

 
25 Voor Oswald Spengler in Der Untergang des Abendlandes (1918) is de uitvinding van de mechanische 
uurwerken – ‘huiveringwekkende symbolen van het verstrijken van de tijd’ – rond 1000 een cruciale 
uitdrukking van de Westerse ziel en in dat verband niet zonder betekenis dat ze in een religieuze context zijn 
ontwikkeld (zoals de kerkklok). 
26 Ik merk op dat opschorting (epochê) van het oordeel de kern vormde van de sceptische scholen in de 
filosofie. 
27 In de postmoderne film American Beauty uit 1999 van Sam Mendes is de verteller van het verhaal zelfs dood. 
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Einsteins relativiteit van gelijktijdigheid leert, resulterend in een vierdimensionaal blokuniversum; 

men vergelijke de digitale tijd) en dat naar tal van andere werken en gebeurtenissen verwijst waarbij 

zelfs personen uit andere fictieverhalen in het verhaal opduiken. Ik merk op dat Plato een scherp 

onderscheid maakte tussen waarheid, die één (en eeuwig) is, en meningen of perspectieven, die 

veeltallig (en veranderlijk) zijn, waarbij hij de kunst de opdracht gaf de waarheid uit te beelden, al zit 

daar de paradox in dat een afbeelding zelf niet de waarheid (het origineel) is zodat Plato kunst een 

inferieure status gaf. Het postmodernisme daarentegen is uitdrukkelijk antiplatoons in zijn 

perspectivisme (en zijn vluchtigheid), zowel in zijn benadering van een onderwerp dat zo van vele 

kanten kan worden belicht als in het een stem willen geven aan alle mensen met hun eigen 

perspectief. Kunst is bij uitstek geschikt om dat perspectivisme te verbeelden. 

 

Het essay The Literature of Exhaustion uit 1967 van John Barth is wel opgevat als het manifest van 

het postmodernisme: Barth beweert hierin dat het literair realisme (en het modernisme) is uitgeput 

zodat er nog slechts imitaties van romans kunnen bestaan maar dat het einde van de literaire fictie 

zelf weer een inspiratiebron vormt zoals voor Borges. Alles is al gezegd en gedaan, zodat het 

postmodernisme niet meer de modernistische pretentie heeft (telkens) iets nieuws te brengen maar 

bewust elke originaliteit ontkent. Wat resteert is het toe-eigenen en mengen van het bestaande – 

iets zeggen door een ander te citeren dus intertekstualiteit – maar ook zelfreflectie. Zo wordt ook het 

proces van schrijven of kunst maken een thema.28 De paradox of cirkelgang is zo dat alles al is gezegd 

en elke stijl beproefd is zelf weer inspiratie geeft op een metaniveau, waarbij het postmodernisme de 

paradox en de cirkelredenering omarmt omdat het niet meer gelooft in een fundament van de 

werkelijkheid: er is slechts het fragmentarische waarbij het gebrokene niet kan worden geheeld. Ik 

wijs nog op Ihab Hassan die in Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature uit 1971 

de verschillen tussen modernisme en postmodernisme onderzocht en waarvan Wikipedia een tafel 

van verschillen publiceert: zie https://en.wikipedia.org/wiki/Ihab_Hassan.  

 

Het postmodernisme, zoals ik hier heb beschreven, is bovenal een stijl of houding: de inhoud is de 

stijl (‘the medium is the message’) of eigenlijk vooral de kritiek hierop. Voor zover het 

postmodernisme een identificeerbare inhoud heeft, dan is het vaak een kritiek op de kunst en de 

moderne maatschappij, hetgeen makkelijk naar journalistiek of filosofie neigt. In bv. White Noise uit 

1985 van Don DeLillo wordt kritiek geleverd op het consumentisme, de ontbinding van de 

samenleving, de bombardement van media waardoor men in een simulatie van de werkelijkheid 

leeft, complottheorieën en door de mens gemaakte rampen in een stijl die terreur en humor mengt 

bij wijze van de algemene toon van de hedendaagse Amerikaanse cultuur. Barth hoopte op een 

democratisch postmodernisme dat “will somehow rise above the quarrel between realism and 

irrealism, formalism and "contentism," pure and committed literature, coterie fiction and junk 

fiction.”. Uiteraard reflecteert het postmodernisme op zichzelf als cultureel fenomeen waarbij veelal 

wordt gewezen op de invloed van de televisie alsmede de rebellie tegen oorlog en autoriteit van na 

de Tweede Wereldoorlog, culminerend in de revolutie van 1968. De tot een ster uitgegroeide Michel 

Houellebecq (1956-) mengt literatuur met filosofie en politiek waarmee hij vooral de revolutie van 

mei ’68 bekritiseert omdat die alle waarden heeft vernietigd en zo nihilisme heeft voortgebracht. 

Kunstenaars en schrijvers proberen aldus het postmodernisme te overstijgen tot een soort post-

postmodernisme: daartoe wordt op de postmodernistische cultuur gereflecteerd in een post-

 
28 Ik merk op dat in de filosofie reeds Hegel zich op het proces, dat immers het levende is, richtte in plaats van 
op het resultaat dat slechts ‘het lijk’ zou zijn dat achterblijft. Onder meer Oswald Spengler nam dat begin 20ste 
eeuw over en sprak daarbij al over de uitputting van de Westerse cultuur (die aldus versteend is geraakt). 
Andere belangrijke vroege procesdenkers zijn Friedrich Nietzsche en Henri Bergson (die weer Alfred Whitehead 
tot zijn procesfilosofie inspireerde).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ihab_Hassan
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ironische stijl en met een totaliserende ambitie, resulterend in werken die journalistiek en fictie 

alsmede een encyclopedische kennis en een sociale theorie mengen. Een belangrijk voorbeeld is de 

roman Infinite Jest uit 1996 van David Foster Wallace. 

 

Hiermee besluit ik de proloog over het postmodernisme in de kunst waarmee is beoogd – ondanks 

de veelheid van vormen – een beeld te geven van wat het postmodernisme inhoudt of kenmerkt met 

een eerste analyse ervan met een aantal kernbegrippen. Omdat ik het begrip zoek heb ik met name 

de ontstaansgeschiedenis van en de invloeden op het postmodernisme geschetst, waaronder 

elementen uit het modernisme, en is het eigenlijke doel van dit werk het filosofisch postmodernisme 

dat enerzijds een reflectie op de postmoderne cultuur is – het beoogt een begrip ervan zoals Hegels 

uil van Minerva na de gebeurtenis uitvliegt – en dat anderzijds als het woord en begrip zelf weer het 

postmodernisme en de discussie erover heeft gefaciliteerd en bevorderd. Anders dan bij Hegel is de 

postmoderne filosofie bescheidener: de filosofie heeft niet langer het laatste woord maar onmachtig 

de waarheid of het sublieme uit te drukken stelt zij haar hoop in de kunst en de retorica. In die zin zal 

dit werk ook in de behandeling van het filosofisch postmodernisme telkens weer bij de kunst 

uitkomen en zal het werk op die manier de cirkel als een positieve Catch-22 rond kunnen worden 

gedacht. 
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Inleiding 
 

Het lijkt een algemeen aanvaard feit dat we niet meer in de moderne tijd maar in een zogenoemde 

postmoderne tijd leven, mogelijk als overgangsfase naar een nieuw tijdperk. Tegelijk is het 

postmodernisme als haar theoretische vorm een moeilijk te definiëren term en ogenschijnlijk een 

veelkoppig monster omdat de term inmiddels op alle domeinen – van kunst en filosofie tot 

maatschappij en politiek - wordt toegepast. Z’n oorsprong kan men wellicht al eind 19de eeuw in de 

kunst (postimpressionisme), literatuur (Wilde) en zeker ook in de filosofie (Nietzsche) vinden, al zien 

velen het begin ervan in onder meer de ontregelende Dada-beweging van begin 20ste eeuw als kritiek 

op de moderniteit die immers slechts oorlog had voortgebracht. Wellicht kan men 1968 met zijn 

studentenrevolte en neoromantisch hippiedom aanmerken als het kantelpunt waarop het 

postmodernisme definitief de strijd met het modernisme met z’n Verlichtingsgeloof in rede en 

vooruitgang heeft gewonnen. Zoals de term al aangeeft is het postmoderne niet simpelweg 

antimodern maar is het bovenal een reactie op het moderne dat het zowel voortzet of zelfs 

radicaliseert maar ook bekritiseert waarbij het enerzijds een terugkeer naar de middeleeuwen of 

premoderniteit – met daarbij een nieuwe gerichtheid op ontologie (wat is er?) in plaats van de 

moderne gerichtheid op epistemologie (wat kan ik weten?) – en anderzijds een ‘radicaal-linkse’ 

avant-garde is die het moderne subjectivisme radicaliseert en als zodanig de grote vijand is geworden 

van behoudende politici en denkers. Het postmodernisme zou alles – elke identiteit, elke betekenis, 

elke waarde, elke waarheid en elke objectiviteit – ondermijnen en verwerpen ten gunste van een 

radicaal relativisme en een sociaal constructivisme als functie van macht. 

 

In dit essay wil ik zowel de ontwikkeling als de kern van het postmodernisme vatten, met name in de 

filosofie waartoe ik vooral de Franse filosofie van de 20ste eeuw zal beschouwen want een 

opmerkelijk feit is dat ofschoon de hele wereld in hoge mate postmodern is geworden haar theorie 

een typisch Franse aangelegenheid blijkt omdat alle postmodernistische denkers van naam Franse 

filosofen zijn – zoals Derrida, Foucault, Deleuze en Lyotard. Dat heeft ermee te maken heeft dat de 

filosofieën die we zijn gaan associëren met het postmodernisme een reactie vormden op de filosofie 

van het existentialisme – dat daarom wel de laatste modernistische filosofie wordt genoemd – dat 

vooral in Frankrijk rond de tijd van de Tweede Wereldoorlog de dominante filosofie was geworden. 

In de jaren ’60 van de vorige eeuw verschenen zo veel belangrijke postmodernistische werken van 

Franse auteurs dat het een revolutie is – in het denken maar uiteindelijk ook in de samenleving – die 

men wel vergelijkt met die van het Duitse idealisme van eind 18de en begin 19de eeuw toen Immanuel 

Kants epistemologische Copernicaanse revolutie de transcendentale filosofie met de ‘opstand’ van 

het subject had voortbracht. In dit essay zal ik deze postmodernistische werken kort bespreken, 

zodat de kern van het postmoderne denken wordt verhelderd, en deze in hun filosofische context 

plaatsen. Tegelijkertijd heeft het een wat encyclopedisch karakter, doordat ik de verschillende 

relevante auteurs na elkaar bespreek en deze deeltjes ook los van elkaar kunnen worden gelezen. 
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Voorgeschiedenis en voorlopers 
 

Sinds Plato maken we het dualistische onderscheid tussen het zintuiglijke en het ideële, tussen het 

fenomeen en het noumenon, tussen existentie en essentie, tussen schijn en waarheid, etc hetgeen in 

de moderniteit de sceptische vorm krijgt van de moderne subject-objectrelatie zoals bij René 

Descartes (1596-1650) en Immanuel Kant (1724-1804): de werkelijkheid op zichzelf (de waarheid) 

kunnen we niet kennen maar het subject constitueert de objectieve wereld vanuit zijn subjectief 

kenvermogen (de wereld als verschijning of voorstelling). In het moderne natuuronderzoek vindt de 

mens alleen zichzelf, zoals de natuurkundige Werner Heisenberg in 1955 opmerkte, zodat filosofie als 

kennis van onszelf de wetenschap als kennis van de wereld fundeerde (en omgekeerd de moderne 

filosofie de vorm heeft van kennisleer en wetenschapsfilosofie, zoals bij Francis Bacon en Descartes 

en ten slotte de pragmatisten en (logisch-)positivisten). Bij Hegel vinden we een eerste fundamentele 

kritiek op deze traditie zodat ik denk dat het verhaal van het postmodernisme moet beginnen bij 

Hegel.  

 

Hegel 
 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) betoogt in zijn kennistheoretisch boek Phänomenologie 

des Geistes (1807), waarin hij van filosofie een wetenschap wil maken die ons wel tot een absoluut 

weten dus tot kennis van de waarheid voert, dat de ‘onmiddellijke’ waarneming (letterlijk: iets voor 

waar nemen) van het natuurlijke bewustzijn toch bemiddeld blijkt: bij de zintuiglijke zekerheid – dat 

wat we waarnemen inderdaad waar is – kan het ding dat we waarnemen immers niet de waarmaker 

zijn van het bewustzijn dat dat ding bevat, omdat ons begrip zowel het ‘hier’ en ‘nu’ van de 

‘onmiddellijke’ waarneming als de eigenschappen van het ding niet door het ding maar door het 

complex van dingen – uiteindelijk de wereld – wordt gevormd waarbij de wetten ervan überhaupt 

niet zintuiglijk gegeven zijn. Het verstand ofwel het natuurwetenschappelijk bewustzijn stelt de 

wetten van de wereld op grond van de voorstelling van een kracht die zich op een bepaalde manier 

kan uiten, maar uiteindelijk is er het besef – zoals bij Kant – dat die wetmatigheid de projectie van 

ons verstand is (en de kracht of causaliteit de projectie van onze wil op de wereld is): voor zover het 

bewustzijn op het andere (het ding) blijft gericht, is er de spanning tussen het object (het ding) en het 

subject (het bewustzijn) maar het absolute weten – waarin het objectieve en subjectieve (dialectisch) 

zijn opgelost – wordt bereikt als het bewustzijn beseft dat het zelf en dus niet het andere (het ding) 

de oorsprong is van het ware is en het aldus in zichzelf keert en zelfbewustzijn wordt (zoals reeds bij 

Kant alle bewustzijnsinhouden met een ‘ik denk’ vergezeld kunnen worden). Kant had ten onrechte 

vastgehouden aan het ding-op-zichzelf dat onafhankelijk buiten ons bewustzijn zou bestaan en aldus 

onbereikbaar zou zijn voor onze kennis. Wat het zintuiglijke betreft, zoals bij het begrip van het 

kunstwerk, lost Hegel vanuit zijn logica en kunstfilosofie eveneens de verstandelijke tegenstelling 

tussen schijn (het uiterlijke) en wezen (het innerlijke) dialectisch op: de waarheid van het zijn is het 

wezen dat verschijnt en pas door die verschijning werkelijk wordt. 

 

Nietzsche 
 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) zou later via de omgekeerde weg hetzelfde resultaat bereiken, zoals 

samengevat in zijn Götzen-Dämmerung (1888) als Wie die »wahre Welt« endlich zur Fabel wurde: bij 

Plato was de ware wereld nog bereikbaar voor de wijze (deugdzame), in het christendom werd zij 

onbereikbaar maar beloofd aan de deugdzame in het hiernamaals, bij Kant was ze geheel 
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onbereikbaar geworden maar evengoed een imperatief, bij de positivisten werd ze als onbereikt 

irrelevant en Nietzsche schaft haar ten slotte af. Maar welke wereld blijft dan over? “Misschien de 

schijnbare?... Nee! met de ware wereld hebben wij de schijnbare afgeschaft!”29. Op dezelfde wijze 

moet ook zijn beroemde “Er zijn geen feiten, slechts interpretaties”30 worden begrepen: achter die 

interpretatie – het perspectief – zit niets, geen (al dan niet onbereikbaar) ‘objectief’ feit maar ook 

geen subject. Het subject bestaat niet: het ‘ik’ of het ‘zelf’ is een sociaal construct opdat we moreel 

verantwoordelijk voor ons handelen kunnen worden gehouden, zodat dat ‘ik’ tot een identiteit wordt 

gemaakt (in reactie op antisemieten die beweren dat Joden zielloze imitatoren zijn, meent Nietzsche 

dat we allemaal maskers dragen waarbij achter het masker (Latijn: persona dat ‘doorklinken’ 

betekent) niets zit: de ziel is een metafysische leugen). Maar er is geen identiteit in de wereld: er is 

slechts verandering en eeuwige strijd tussen eindeloos veel krachten (net als Hegel zag Nietzsche 

met name Heraclitus als zijn antieke geestverwante).31 Identiteit – de eenheid achter 

verscheidenheid – is een metafysisch verzinsel: “Ik ben bang dat we niet van God afkomen zolang we 

nog in grammatica geloven…“.32 Wetenschap berust op een metaforische en daarmee valse identiteit 

der gevallen die Hegels probleem van het ‘hier’ en ‘nu’ nog naar een hoger niveau tilt. Maar in 

tegenstelling tot Hegel, die identiteit als onproblematisch opvat, behandelt Nietzsche ook de 

geschiedenis op deze genealogische en antimetafysische wijze: er is geen metafysische of lineaire 

ontwikkeling – geen oorsprong die het doel in zich draagt33 – maar slechts een eeuwige strijd en 

contingentie waarbij elk individu en elke cultuur het onhistorische opnieuw beleeft (of eigenlijk: het 

historische beleeft in plaats van het bovenhistorische van Hegel): in deze zin is Nietzsche’s leer van 

de eeuwige wederkeer toch geen ‘laatste metafysica’ (dat als zodanig de ethische, ja-zeggende amor 

fati theoretisch onderbouwt zoals Nietzsche zijn mythe van de ‘wil tot macht’ tegenover de 

‘democratische’ natuurwet stelt) maar slechts een eeuwige wederkeer van het verschillende in plaats 

van hetzelfde (welk kopie zonder origineel de postmodernen het simulacrum noemen).34  

 

Terwijl de moderniteit werd voltooid in de 19de eeuw (zoals filosofisch gearticuleerd door Hegel), 

ontwikkelde zich binnen die moderniteit tegelijkertijd spanningen die haar zouden oplossen in het 

postmodernisme35: samenhangend met het verdwijnen van het onderscheid tussen object en 

 
29 “die scheinbare vielleicht?… Aber nein! mit der wahren Welt haben wir auch die scheinbare abgeschafft!” 
30 Uit de Nachgelassene Fragmente 1886-1887: “Gegen den Positivismus, welcher bei dem Phänomen stehen 
bleibt „es giebt nur Thatsachen“, würde ich sagen: nein, gerade Thatsachen giebt es nicht, nur 
Interpretationen. Wir können kein Factum „an sich“ feststellen: vielleicht ist es ein Unsinn, so etwas zu wollen. 
„Es ist alles subjektiv“ sagt ihr: aber schon das ist Auslegung , das „Subjekt“ ist nichts Gegebenes, sondern 
etwas Hinzu-Erdichtetes, Dahinter-Gestecktes. — Ist es zuletzt nöthig, den Interpreten noch hinter die 
Interpretation zu setzen?”.  
31 De ondertitel bij Götzen-Dämmerung is: Wie man mit der Hammer philosophirt. Niet alleen slaat Nietzsche 
alles kapot, maar het staat ook voor het scheppen van waarheden zoals de edelsmid – met geweld – zijn 
sieraden maakt (met vergelijke Marx’ opvatting van waarheid als een praktische en uiteindelijk revolutionaire 
aangelegenheid). 
32 “Ich fürchte, wir werden Gott nicht los, weil wir noch an die Grammatik glauben…”(Götzen-Dämmerung). 
33 Zoals het (neo)platonisme leert dat de oorzaak altijd ‘voller’ is dan het gevolg omdat de oorzaak het gevolg 
omvat want het voortbrengt. 
34 Een centraal (en berucht) werk van Nietzsche is Zur Genealogie der Moral uit 1887 waarin hij in de eerste 
verhandeling een genealogische herkomst van ‘de slavenopstand in de moraal’ geeft: machtigen betitelen 
zichzelf als goed, schoon, gelukkig etc en de inferieure ander als slecht (als in: onbeduidend) maar de joodse 
priesterklasse slaagde erin dit uit ressentiment op elke wijze – ook van hiërarchie naar tegenstelling en van het 
zelf als uitgangspunt naar de ander als uitgangspunt – om te keren door de machtige en gelukkige ander ‘het 
kwaad’ te noemen en alles wat zwak en lelijk is ‘goed’. 
35 Men vergelijke hoe de natuurkunde eind 19de eeuw dacht vrijwel afgerond te zijn totdat een innerlijke 
tegenstrijdigheid resulteerde in de revolutie van Einsteins relativiteitstheorie en de kwantummechanica. 
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subject, verdween ook het onderscheid tussen het natuurlijke en het kunstmatige hetgeen een 

ervaring van ‘vervreemding’ gaf. Bij Nietzsche heeft dit de vorm van het dionysische vs. het 

apollinische als de extatische ontregeling vs. het verstandelijke en harmonieuze (cultuur): de Griekse 

tragedie combineerde beide elementen maar onze logica en wetenschap is louter apollinisch 

waardoor zij levenloos en nihilistisch is en dionysische kunst de cultuur leven moet geven en zo kan 

redden (welke opdracht de postmodernen serieus zouden nemen). Maar eerder al had Søren 

Kierkegaard zich tegen objectieve waarheden, zoals die van de wiskunde, en denksystemen, zoals 

van Hegel, als levenloos afgewezen (‘de subjectiviteit is de waarheid’) en erop gewezen dat de pers 

een ‘publiek’ heeft geschapen dat als abstract fantoom zowel het individu (het subject) als de massa 

(het object) ontwerkelijkt. En de kern van Marx’ werk is dat het kapitalisme zowel de arbeider (het 

subject) als het ding als zijn product (het object) ontwerkelijkt en zo vervreemdt doordat ze geen 

waarde meer op zichzelf hebben maar slechts een fantoomachtige ruilwaarde op grond van het 

netwerk van relaties waar ze zich in bevinden. 

 

Heidegger 
 

Ook bij Martin Heidegger (1889-1976), die sterk door Nietzsche was beïnvloed, en de latere 

existentialisten vormt vervreemding, zoals ervaren in een existentiële crisis, het centrale thema. 

Volgens Heidegger zijn we van het Zijn (waaronder die van onszelf) vervreemd doordat we sinds 

Plato het Zijn opvatten als een aanwezig zijn hetgeen in de moderniteit de praktische invulling van 

Zuhandenheit kreeg waarbij deze Westerse metafysica van de aanwezigheid z’n culminatie heeft in 

de technologie die al het Zijn verliest in z’n rekenkundige ordening (men vergelijke Marx’ analyse). 

Heidegger wenst deze metafysica te de(con)strueren (Destruktion) ten gunste van een niet-aanwezig 

Zijn dat we niet kunnen grijpen maar waarvoor we ons open moeten stellen. Voor Heidegger vormt 

Nietzsche’s eeuwige terugkeer van de wil tot macht die alles een worden in plaats van een zijn maakt 

de ultieme Seinsvergessenheit en daarmee het eindpunt van de Westerse metafysica (met een niet-

metafysisch vervolg bij de dichter Friedrich Hölderlin). Maar de postmodernen zouden met Nietzsche 

juist willen vergeten ten gunste van een eeuwige terugkeer van het andere en nieuwe (Nietzsche zag 

het geheugen als de fysiologische basis van de moraal – gegrond in ressentiment – en de metafysica 

ten koste van het instinct en het spontane) waarmee ook impliciet afstand wordt genomen van 

Heideggers lidmaatschap van de nazipartij want die ook door Heidegger vergeten of uitgesloten 

‘andere’ is in de Westerse geschiedenis altijd gepersonaliseerd als de Jood. Zoals Nietzsche het ‘ik’ als 

de oorspronkelijke metafysische fout zag, zo ziet Heidegger het subject in moderne zin als het 

sluitstuk van de Westerse metafysica: het subject was bij de oude Grieken het Zijn als het 

onderliggende van alles wat er is – het Latijnse subiectum en het Griekse hupokeimenon betekenen 

‘het ondergeworpene’ – maar heeft in de moderniteit de betekenis van het (aanwezige) bewustzijn 

gekregen (zoals bij Descartes’ ego).36 Maar de mens is bij Heidegger geen aanwezig bewustzijn maar 

– net als bij Nietzsche – een Dasein die zichzelf altijd transcendeert (altijd voorbij zichzelf is) en in 

welke Ekstase de mens altijd gericht is op het verleden of de toekomst maar nooit in het heden kan 

zijn (men vergelijke Hegels opvatting van de constructie van het hier en nu).   

 

 

 

 
36 Ik denk dat deze filosofische revolutie in de laatmiddeleeuwse mystiek begon waarin de mens werd opgevat 
als een tweede god die de wereld herschept op grond van zijn (beperkte) wiskunde: de wereld werd 
uiteindelijk zo onze voorstelling (het object van ons bewustzijn als subject). 
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Structuralisme 
 

De eerste linguistic turn: semiotiek en semantiek in de middeleeuwen 
 

Mede onder invloed van de christelijke lineaire opvatting van de tijd op grond van het geloofsdogma 

dat de wereld een begin (schepping) en een einde (Armageddon en de terugkeer van Jezus) heeft (in 

plaats van de meer heidense circulaire opvatting van de tijd zoals die van de wisseling der seizoenen) 

en de technologische ontwikkeling, die eveneens mede een christelijke basis heeft in de vorm van 

een gerichtheid op het nuttige (gerichtheid op de wil in plaats van de rede zoals reeds Gods 

schepping een wilshandeling is in plaats van een platoonse emanatie), al dan niet uit naastenliefde 

om het leed van de ander te verlichten, hanteerden veel vroegmoderne filosofen een 

vooruitgangsgeloof in plaats van maar ook wel gecombineerd met het idee dat de wereld in verval is 

als teken dat de eindtijd aanstaande is. Daarbij werd de periode tussen de klassieke cultuur van de 

oude Grieken en Romeinen en de eigen ‘nieuwe’ tijd, welke eigen tijd niet alleen als heraansluiting 

met die klassieke cultuur maar ook als een christelijke hergeboorte dus als Renaissance werd 

opgevat, als ‘middeleeuwen’ opgevat en zelfs als een duistere middeleeuwen omdat er in die 

duizend jaren niet alleen weinig vooruitgang zou zijn geboekt maar zelfs een regressie naar barbarij 

en onwetendheid zou zijn.  

 

Een kenmerk van de postmoderniteit is wellicht een herwaardering voor de middeleeuwse 

wijsbegeerte – in combinatie met een kritiek op het modernisme waaronder z’n geloof in 

vooruitgang – waaronder een herwaardering voor scholastiek (een onderwijsmethode die sterk is 

gebaseerd op de studie van teksten bij wijze van gezaghebbende want ‘geopenbaarde’ kennis)37 

maar ook voor semiotiek (de leer van tekens; semeion is Grieks voor teken). Kenmerkend voor de 

middeleeuwse wijsbegeerte is namelijk haar semiotische benadering van de meeste onderwerpen, 

hetgeen een platoonse basis heeft: alle dingen in de wereld zijn slechts afspiegelingen van de echte 

dingen die we vanuit het christelijke perspectief pas in het hiernamaals zullen zien (reeds Plato 

noemt filosofie, die beoogt op te stijgen naar de echte dingen, een ‘voorbereiding op de dood’ omdat 

de ziel ze pas ziet als zij is verlost van het lichaam c.q. van haar gerichtheid op het uitwendige). Alles 

is zo een teken dat op grond van een gelijkenis naar een hogere of vollere werkelijkheid verwijst, bv. 

een ziekteverschijnsel verwijst naar de ziekte en de wijn bij de eredienst verwijst naar Jezus’ bloed. Er 

is aldus een (verborgen) parallellie tussen de wereldse en hemelse zaken, die daarom op grond van 

eenzelfde logos zijn gestructureerd waarop ook het (oud-Griekse) idee van microkosmos en zaken als 

astrologie, alchemie, magie en droomuitleg zijn gebaseerd (dat we deze nu als 

pseudowetenschappen opvatten geeft aan dat de moderniteit heeft gebroken met deze platoonse 

filosofie). Redeneringen worden in de middeleeuwen om deze reden ook voornamelijk op analogie 

gebaseerd zoals reeds Plato in Politeia z’n politieke filosofie uiteenzet om bij wijze van analogie z’n 

psychologie der zielendelen – het individu als micropolis – te verhelderen38 (en middeleeuwse 

 
37 De moderniteit kenmerkt zich door de verwerping van alle geleerdheid en autoriteit ten gunste van de 
socratische onwetendheid van de idioot (leek) die alles bevraagt en kennis zoekt door de combinatie van zijn 
eigen gezond verstand en het experiment. Dicht bij huis vervullen in de 16de eeuw onder meer de sagen 
omtrent Tijl Uilenspiegel alsmede Erasmus’ Lof der Zotheid een bespotting van misplaatste ernst en huichelarij 
ten gunste van de idioot die de ware christen blijkt. 
38 Zeer bekend zijn Plato’s allegorieën in Politeia die opgevat kunnen worden als speculatief-filosofische 
analogieën. Ik merk op dat vanwege deze analogische en symbolische traditie ook de verhalen van de Bijbel 
niet letterlijk maar allegorisch werden opgevat (en bedoeld): de meer letterlijke – ‘fundamentalistische’ – 
interpretatie van teksten is juist typisch modern hetgeen ook de democratie ondersteunde of mogelijk maakte 
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filosofen betogen bv. dat de mensheid één heerser zou moeten hebben analoog aan het feit dat één 

God de kosmos bestiert met de alleenheerser aldus als de reflectie van God in de wereld). In de 

moderniteit zouden deze ideeën en methodes worden verruild voor een mechanistische 

wereldopvatting – de wereld als machine die door wiskunde wordt beschreven en gebouwd (zoals bij 

Galilei’s Boek der Natuur) – die als zodanig het idee versterkte dat alles relationeel is (met alleen God 

als het absolute) maar zonder hiërarchie of doeloorzaken zodat bv. elke beweging in zekere zin de 

hele kosmos als immens radarwerk in beweging zit. Ook de samenleving en het individu werden 

mechanistisch begrepen, zoals bij Thomas Hobbes die mede de moderniteit inluidde door zijn 

concept van het sociale contract als wereldse en natuurlijke legitimering van de alleenheerser (in 

plaats van de legitimering op grond van de analogie met God als alleenheerser) waardoor ook de weg 

naar de moderne democratie werd geopend.39  

 

In de filosofie gaat het met name om semantiek, dus de leer van betekenissen, welke vorm van 

semiotiek de taal opvat als tekens. In de middeleeuwen werd Aristoteles met name bestudeerd als 

inleiding op Plato’s werk waarbij Aristoteles met zijn Organon dus z’n zes logische werken – zoals 

rond 500 in het Latijn vertaald door Boëthius – de instrumenten dus de methoden aan de filosoof 

geeft, waaronder De Interpretatione (over taal) waarvan Boëthius’ interpretatie aldus de basis zou 

vormen van de semantiek die de relatie tussen taal en werkelijkheid onderzoekt. Het uitgangspunt 

was de semantische (of semiotische) driehoek die op Plato en Aristoteles was gebaseerd: het 

gesproken woord is een bewust, conventioneel teken (dat als zodanig ad placitum – naar believen – 

wordt gevormd) dat naar een mentaal concept verwijst en dat op zijn beurt een natuurlijk en 

universeel teken is voor het ding op grond van de gelijkenis of abstractie (welk concept Aristoteles 

daarom een affectie van de ziel noemt: de ziel wordt ‘gevormd’ door de vorm dus idee van het ding). 

De betekenis is in feite de relatie tussen of beweging van het woord (teken) naar het concept (het 

betekende). In de ontwikkeling van de middeleeuwse wijsbegeerte werd de gerichtheid op taal en 

logica niet alleen steeds dominanter, maar er vond ook een verschuiving plaats van de ‘realistische’ 

filosofie van Plato en Aristoteles, waarbij het ding waarvan het concept een gelijkenis is zelf een 

universale (een Idee) is, naar de ‘nominalistische’ filosofie van de modernen waarbij de universale 

een bestaan buiten ons denken wordt ontkend en zo nog slechts een ‘naam’ is. Deze revolutie wordt 

in wezen voltooid door William of Ockham (1287-1347) die leerde dat niet het woord een teken is 

voor het concept maar het concept een teken is voor het ding in de werkelijkheid (de betekenis is 

aldus een verhouding tussen concept en werkelijkheid geworden) welk concept (waarvan de 

universale de naam genoemd kan worden) een reflectief denken dus een denkwijze is waarbij de 

universale erdoor wordt gekenmerkt dat die prediceerbaar op vele dingen is (bv. de universale 

‘mens’ kan op jou en mij worden geprediceerd maar behelst niets buiten ons denken want alleen 

individuele dingen bestaan). Omdat alleen individuele dingen en bv. geen essenties bestaan wordt 

empirisch onderzoek belangrijk in de wetenschap en scheidt Ockham strikt de wetenschap van 

theologie. Deze modernistische revolutie omvat zo twee wijzen van verinnerlijking: de Idee wordt – 

 
(iedereen werd gestimuleerd de Bijbel te lezen in plaats van dat dat voorbehouden was aan geleerden (de kerk) 
die in staat waren de teksten juist te interpreteren). 
39 In de postmoderniteit worden het moderne mechanicisme en reductionisme weer ingeruild voor organicisme 
en holisme. Waar de 20ste eeuw de technologische toepassingen leverde van de revoluties in de wis- en 
natuurkunde, belooft de 21ste eeuw toepassingen van de revolutie in de levenswetenschappen zoals de CRISPR-
techniek waarmee het genoom kan worden aangepast of ontworpen en we bv. supermensen zullen kunnen 
maken. Op een ander postmodern niveau betoogt de invloedrijke journalist John Horgan in The End of Science 
(1996) dat aan de revoluties in de (moderne) wetenschap een einde is gekomen: de grenzen van het menselijk 
inzicht zijn bereikt zodat er nog slechts verfijning en toepassing resteren (zoals hij in The Death of Proof (1993) 
al had betoogd dat groeiende complexiteit en het gebruik van computers het bewijs in de wiskunde ten einde 
brengen). 
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via God die de Ideeën denkt – een idee in ons hoofd (dat Ockham nog wel universalistisch opvatte: 

we hebben allemaal dezelfde ideeën in ons hoofd) en het gesproken of geschreven woord is slechts 

een afgeleide van het innerlijke concept waarbij Ockham een mentale taal uiteenzette op grond 

waarvan verwarring en contradicties door het gebruik van woorden die conventioneel zijn gekozen 

kunnen worden opgelost. Ockham is zo een belangrijke wegbereider voor de gehele analytische 

filosofie (en haar linguistic turn van de filosofie) die de Angelsaksische wereld zou blijven kenmerken 

of domineren, van John Locke die filosofie opvatte als het opruimen van begripsmatige verwarring 

tot de logisch-positivisten die een kunstmatige taal wensten à la Ockhams mentale taal die alle 

filosofische problemen zou oplossen.40 

 

Ockhams semantische revolutie is ook een verschuiving van ontologie – waarbij hij vooral bekend is 

om z’n ‘scheermes’ waarmee hij ontologische concepten elimineert – naar een contextualistische 

predikatenlogica die allerlei denkwijzen kan uitdrukken. Een dergelijke holistische benadering waarin 

de context in plaats van het subject de betekenis bepaalt, zien we ook bij het Franse structuralisme 

dat in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw invloedrijk werd in reactie op het sterk rond het subject 

en diens bewustzijn gecentreerde existentialisme dat met name in Frankrijk sinds de Tweede 

Wereldoorlog domineerde. In tegenstelling tot het existentialisme meent het structuralisme dat een 

subject of onderwerp eerst wordt geconstitueerd en dus ook eerst begrepen vanuit de context van 

een onderliggende en onbewuste of niet waarneembare symbolische structuur. Ik zal kort de 

belangrijkste denkers bespreken, nu hun werk (met hun versie van de linguistic turn) een belangrijke 

invloed vormt op de Franse postmoderne denkers wier werk ook wel poststructuralistisch wordt 

genoemd doordat het met name Nietzsche toevoegt aan het structuralisme. 

 

De Saussure 
 

Ferdinand de Saussure (1857-1913) was een taalkundige die in het postuum in 1916 uitgebrachte 

Cours de Linguistique Générale de ‘semiologie’ herintroduceerde en het structuralisme grondvestte. 

Een opmerkelijk feit is dat deze taalkundige zeer jong beroemd werd door briljante onderzoeken 

maar later nauwelijks nog wilde schrijven, anders dan om bondig de uitgangspunten van de 

taalkunde van zijn tijd aan te vallen, en zijn hoofdwerk onder zijn naam in feite door twee van zijn 

studenten is gecompileerd op basis van hun collegeaantekeningen. Een van de uitgangspunten van 

de taalkunde van de 19de eeuw die De Saussure verlaat is die van de gerichtheid op de ontwikkeling 

en daarmee van etymologie en de verwantschappen van talen (zoals bij het populaire idee van een 

Indo-Europese taalfamilie): tegenover deze diachronische benadering (waarmee hij zelf succes had 

op jonge leeftijd) geeft hij het primaat aan een synchronische benadering vanuit het idee dat taal een 

soort spel is zodat je de regels en interne relaties moet kennen die in een bepaald tijdperk golden en 

kennis van de historie daarvan weinig bijdraagt om het spel te begrijpen. Elke taal moet worden 

ontleed als een zelfstandig en sluitend systeem in elk van haar ontwikkelingsmomenten. 

 

De organisatie van taal en ook zijn eigen theorie komt tot stand door tegenstellingen, bv. betekenis 

vs. waarde: veel concepten hebben ongeveer dezelfde betekenis maar verkrijgen hun unieke waarde 

doordat de betekenis iets verschilt dus in hun semantische (negatieve) relatie met de andere 

concepten. Concepten vormen zo een semantisch netwerk: het begrip van systeem, dat uit de 

classificerende plantkunde van Carl Linnaeus komt en daar duidt op een verzameling of 

gemeenschappelijkheid op grond van externe criteria, krijgt zo de nieuwe betekenis van een interne 

 
40 Overigens zou in Parijs de tijdgenoot Jean Buridan een vergelijkbare maar invloedrijkere filosofie ontwikkelen 
waarbij zijn nominalisme ook consistenter is en hij de moderne natuurkunde mede heeft voorbereid. 
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organisatie op grond van het verschil. Zodra een verschil wegvalt, bv. doordat twee woorden bijna 

hetzelfde gaan klinken of er één verdwijnt, dan zal het systeem spontaan het verschil herstellen door 

een compensatie (of wordt de betekenis vager omdat er geen sociale noodzaak meer is tot scherpe 

afbakening door de betekenis van een ander woord zoals bij het Franse bœuf dat ook naar het dier 

kan verwijzen in tegenstelling tot het Engelse beef). De relaties binnen het netwerk bestaan uit twee 

soorten: de syntagmatische (hoe letters en woorden lineair worden gerangschikt) en de 

paradigmatische die op associatie berust (me dunkt dat die laatste ook de bron van poëzie is). 

 

De meest bekende tegenstelling is die tussen langue (een taal) en parole (spraak of taalproductie): 

een taal is een sociaal gevormde structuur met regels e.d. die de spreker moet leren (hij bepaalt die 

niet zelf maar de structuur beperkt het individu) terwijl er circuits de parole ontstaan tussen 

individuen die met elkaar spreken en waarbij als het ware hun bewustzijnen communiceren door 

middel van de tekens. Taal is iets wat nu tussen het spreken en het denken in ontstaat: taalkunde is 

dus geen studie van de geest, zoals de structuralistische psycholoog Wilhelm Wundt meende. 

Daarmee is De Saussure’s taaltheorie enigszins verwant met de eveneens antipsychologische 

filosofieën van onder meer Gottlob Frege en Edmund Husserl die betoogden dat de objecten van de 

wiskunde en ons denken überhaupt geen bewustzijnsinhouden zijn maar naast het fysische en het 

psychologische een eigen domein van de werkelijkheid vormen.41 Het gaat er nu om om door middel 

van de teksten en andere taalproducties (parole) inzicht te krijgen in het onderliggende, verborgen 

semiotisch systeem.42 

 

Zo komen we tot het centrale idee van De Saussure’s taaltheorie: elke taal is een formeel systeem 

van tekens (signes) waarbij de betekenis van een woord niet wordt bepaald door de buitentalige 

referent maar door het geheel van betekenissen van de woorden in de taal. Voor De Saussure is een 

woord zoals bij Aristoteles een willekeurig en historisch gevormd teken (zodat er geen universele taal 

bestaat) dat naar een mentaal concept verwijst (dus niet naar een fysisch ding in de wereld), maar 

dat woord als het taalkundige element van de taal is zowel signifiant (betekenaar: de klank of letters 

op papier) als signifié (het betekende dus betekenis). Zonder linguïstisch teken (woord) is er geen 

betekenis en vice versa.43 Daarbij is de signifiant (het taalteken) het uitwendige, zichtbare aspect en 

de signifié het inwendige, niet waarneembare aspect: de betekenaar is dus niet het fysische dat bv. 

een recorder opneemt maar is reeds een selectieve abstractie bij de luisteraar tot een psychologisch 

‘klankbeeld’ dat we met zijn betekenis associëren. Die betekenis is eveneens abstract en zelfs een 

 
41 Gotlobb Frege (1848-1925) was immens invloedrijk op het gebied van logica, filosofie van de wiskunde 
(logicisme), analytische filosofie en taalfilosofie. Een bekend idee van hem is het verschil tussen Sinn en 
Bedeutung: de Sinn is de voorstelling die geen Bedeutung hoeft te hebben (bv. ‘de huidige koning van Frankrijk’ 
is wel zinvol maar heeft geen Bedeutung want zo’n koning is er niet) en de morgenster en de avondster hebben 
beide een andere Sinn maar dezelfde Bedeutung (namelijk de planeet Venus). De Bedeutung van een propositie 
is z’n waarheidswaarde. Via Bertrand Russell, die voortborduurde op Frege’s logicistisch project, zou Frege’s 
werk in hoge mate Wittgensteins Logisch-Philosophische Abhandlung uit 1921 beïnvloeden, welk werk ook de 
geest van Ockham ademt (de feiten kunnen worden geanalyseerd en uitgedrukt maar over de rest – het 
mystieke – moet men zwijgen omdat uitspraken daarover niet zinvol zijn). Omgekeerd hebben de studenten in 
Cours de Linguistique Générale veel van De Saussure’s mathematische formalisering weggelaten. 
42 Hierbij werd De Saussure geïnspireerd door de socioloog en tijdgenoot Émile Durkheim die de vaak 
onbewuste normen en waarden van een gemeenschap wilde bestuderen en die onderscheidde van het 
willekeurige gedrag van individuen. 
43 De Saussure’s structuralisme impliceert de bekende Sapir-Whorf-hypothese dat een taal ook mede het 
wereldbeeld van haar sprekers bepaalt en dat al in de posthegeliaanse Duitse Romantiek werd geopperd. Ook 
de neokantiaan Ernst Cassirer (1874-1945) benadrukte dat de mens in een universum van symbolische 
betekenissen leeft: de mens is een ‘animal symbolicum’ (in plaats van Aristoteles’ definitie van de mens als 
‘rationeel dier’ of Schopenhauers ‘metafysisch dier’). 
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afwezigheid want het is nooit het ervaringsobject zelf (bij bv. ‘Dit is een paard’ verwijst ‘paard’ niet 

naar dat paard maar naar een abstracte vorm die alle paarden gemeen hebben).44 De betekenis komt 

dan ook tot stand door de (negatieve) relatie met de rest van de taal. De verhouding tussen signifiant 

en signifié is willekeurig: niets in de betekenaar gelijkt op het concept dat het betekent (dit is anders 

bij beeldtalen) waardoor woorden in verschillende talen heel anders kunnen zijn om hetzelfde aan te 

duiden, maar de sociale conventie legt de betekenaars vast zodat ze voor de spreker noodzakelijk zijn 

en hij pas zijn gedachten kan onderscheiden door middel van de hem gegeven taal.  

 

Zijpad: Ontwikkelingen in de VS: Chomsky en Quine 
 

De taaltheorie van De Saussure ofwel het structuralisme zou het nieuwe paradigma van de 

menswetenschappen in Frankrijk (en de Sovjet-Unie) worden, maar in de VS kreeg ze weinig voet aan 

de grond. De sociaal-constructivistische taaltheorie van De Saussure werd er verworpen op grond 

van met name Noam Chomsky’s Syntactic Structures (1957) waarin taalkunde als een 

natuurwetenschap wordt opgevat en een psychobiologisch fundament voor taal wordt geponeerd: 

mensen hebben, anders dan dieren, een taalorgaan in de hersenen waarmee talen kunnen worden 

verworven op basis van een biologische dus aangeboren universele grammatica. Wel hanteerde ook 

Chomsky het onderscheid tussen oppervlakte- en dieptestructuren van een taal. Tegelijk ontwikkelde 

Willard Van Orman Quine in de invloedrijke Two Dogmas of Empiricism (1951) een semantisch 

holisme dat wat aan De Sausure’s taaltheorie doet denken. Waar Chomsky zich tegen de 

Amerikaanse behavioristen richtte, richtte Quine zich tegen het logisch-positivisme waarvan hij de 

pijlers wilde ondermijnen. In de eerste plaats ondermijnde hij het verschil tussen analytische 

waarheden (noodzakelijke waarheden op grond van betekenis) en synthetische uitspraken 

(contingente feiten op grond van waarneming). In de tweede plaats ondermijnt hij het dogma van 

het reductionisme dat elke betekenisvolle zin kan worden herleid tot een sense-data-propositie die 

empirisch kan worden geverifieerd (‘een betekenis is z’n verificatie’ aldus de logisch-positivisten). In 

plaats van reductionisme poneert Quine een holisme: de verificatie van een stelling impliceert de 

verificatie van het hele wetenschappelijke systeem want alle stellingen hangen met elkaar samen 

waarbij zelfs logische wetten kunnen worden herzien (dus niet noodzakelijk blijken) en feiten 

noodzakelijk waar kunnen worden gemaakt. Welke verklaring we aannemen als de juiste is zuiver 

pragmatisch gemotiveerd en waar de logisch-positivisten wetenschap (zinvolle uitspraken) wilden 

scheiden van metafysica (onzinnige want onverifieerbare uitspraken) is het resultaat van Quine het 

opheffen van dat onderscheid waarbij wetenschap berust op een (pragmatisch succesvol) mythe van 

het fysisch object. Tot slot wijs ik erop dat Quine, net als Ockham, wel een streng ontologisch 

reductionisme hanteert: “no entity without identity” om welke reden hij onder meer het concept van 

mogelijke werelden in de (modale) logica elimineerde. 

 

Lévi-Strauss 
 

Claude Lévi-Strauss (1908-2009) studeerde filosofie (en rechten) maar vond daar geen bevrediging in. 

Uit onvrede met de eigen cultuur greep hij de kans in Brazilië colleges te geven om er in z’n vrije tijd 

 
44 Dit doet denken aan Aristoteles’ hylemorfisme: elk individueel ding is zowel materie (hylè) als vorm 
(morphè). Maurice Blanchot (1907-2003), die veel postmoderne auteurs zou beïnvloeden, benadrukte zelfs dat 
een woord de ontkenning is van het ding door er het idee voor in de plaats te stellen en dat literatuur de 
dubbele ontkenning inhoudt van zowel het ding als het idee zodat het woord in de literatuur ambigue of 
nieuwe betekenissen kan krijgen. In zijn werk lopen filosofie en literatuur vrijelijk door elkaar. 
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indianenstammen te bestuderen. In New York ontmoette hij Roman Jakobson die deel uitmaakte van 

de beweging die men later ‘Russisch Formalisme’, die het verschil tussen literaire en dagelijkse taal 

onderzocht45, zou noemen en die de term ‘structuralisme’ invoerde. Jakobsons interpretatie van de 

structuralistische taaltheorie inspireerde Lévi-Strauss waarna hij vanaf 1949 naam is gaan maken met 

op het structuralisme gestoelde antropologische studies. Lévi-Strauss put uit talloze disciplines, 

stijlen en onderzoekstradities maar in wezen past hij de methode van De Saussure toe – een 

systeembenadering waarin verschijnselen hun betekenis ontlenen aan hun relaties met andere 

verschijnselen met een prioriteit van het synchrone boven het diachrone en waarbij hij het 

syntagmatische als het nabije en het paradigmatische als gelijkenis opvat – op Jean-Jacques 

Rousseaus probleem van natuur vs. cultuur nu de mens in beide werelden leeft. Net als Rousseau 

zoekt hij naar het universeel menselijke waartoe hij – mede onder invloed van de geologie, 

psychoanalyse en het marxisme en contra de fenomenologie en het existentialisme – de verborgen, 

onbewuste ‘mechanismen van het denken’ en structuren opspoort46, zoals Marcel Mauss in 1925 had 

geconcludeerd dat de alomtegenwoordige geschenkenruil een uitdrukking is van de universele 

denkprincipes der wederkerigheid en bipolariteit. Alleen oppervlakkig beschouwd is de mens vrij in 

zijn culturele scheppingen: in werkelijkheid is de mens biologisch gedetermineerd en de cultuur 

slechts een ontplooiing van de natuur. Onder invloed van Hegel meent Lévi-Strauss dat de mens 

betekenis geeft aan een ervaring of situatie door tegenstellingen en hun oplossingen in de vorm van 

synthetische eenheden (zoals bij de wederkerigheid).  

 

De drie belangrijkste onderzoeksvelden van Lévi-Strauss zijn verwantschapssystemen, classificatie en 

mythologie. In Les structures élémentaires de la parenté uit 1949 over verwantschapsrelaties geeft hij 

drie denkstructuren: de mens stelt altijd regels in om orde in de chaos te scheppen , wederkerigheid 

als uitdrukking van het denken in tegenstellingen en het geven van geschenken dat partijen in 

partners verandert. Op deze voet verklaart hij bv. het tamelijk universele incesttaboe welk taboe de 

overgang van natuur naar cultuur markeert: om de vrede tussen clans te bewaren moeten de 

vrouwen blijven worden uitgewisseld tussen de clans. In het onderzoek naar classificatie vergelijkt hij 

de ‘primitieve’ en de moderne samenlevingen: beide ordenen en veroveren de natuur door middel 

van contrasten (tegenstellingen) maar de eerste doet dat op een concrete manier waarbij men het 

aangetroffene gebruikt (zoals de knutselaar) en de tweede doet dat op een abstracte manier waarbij 

hij nieuwe materialen maakt (zoals de ingenieur). In zijn latere werk analyseert Lévis-Strauss de 

‘grammatica van de mythologie’ waarbij hij niet alleen de structuur en de transformaties tussen 

mythes onderzoekt maar ook de functie van de mythe als het bespreken en manipuleren van 

levensvragen door het oplossen van tegenstellingen. Dat mythen zo onvoorspelbaar zijn en tegelijk 

die van de verschillende culturen zo veel op elkaar lijken was voor Lévi-Strauss het bewijs van een 

universele, verborgen taal. Dat culturen verschillen komt door de interactie tussen de onbewuste 

universele denkprocessen en de bewuste sociaal-culturele dimensie. 

 

Lévi-Strauss bestrijdt fel het vooruitgangsgeloof van het marxisme in La Pensée Sauvage uit 1962 dat 

z’n bekendste werk is: volgens Lévi-Strauss bestaat er niet zoiets als een primitieve cultuur (‘de 

archaïsche illusie’) en zal zo’n ‘primitieve’ cultuur ons juist als primitief want onaangepast opvatten; 

Lévi-Strauss ziet hier een verband tussen subjectcentrisme, waarbij de mens zich als heer en meester 

van de schepping ziet (‘illusies van de subjectiviteit), en etnocentrisme. Onze cultuur met zijn 

wetenschappelijke en technologische kennis onderscheidt zich wel van de andere culturen met hun 

 
45 Zie ook voorgaande voetnoot over Blanchot. 
46 Paul Ricœur noemde in 1965 deze wantrouwende hermeneutiek van Marx, Freud en Nietzsche waarbij de 
betekenis niet wordt hersteld maar gedecodeerd de “école du soupçon”. Ricœur bekritiseerde overigens het 
structuralisme van Levi-Strauss als een ‘Kantianisme zonder transcendentaal subject’.  
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magie, bricolage en mythen maar is niet superieur omdat beide vormen slechts op hun eigen manier 

betekenis geven aan het bestaan. Bovenal is onze beschaving slechts een dun laagje op een veel 

dikkere laag van het ‘wilde denken’ zodat ook wij ontvankelijk blijven voor irrationele impulsen en 

geloofsovertuigingen. Terwijl Lévi-Strauss naar het universeel menselijke zocht is hij zo toch bekend 

geworden als de cultuurrelativist. 
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Overgang van structuralisme naar poststructuralisme 
 

Barthes 
 

Roland Barthes (1915-1980) was een letterkundige die onder meer schreef voor het literair avant-

gardetijdschrift Tel Quel uit de jaren ’60 en ’70 dat niet alleen structuralistische en psychoanalytische 

artikelen plaatste maar ook maoïstisch was georiënteerd en de weg bereidde voor het 

poststructuralisme. Barthes was zo’n wegbereider. Een belangrijk vroeg werk is Mythologies suivi de 

Le Mythe, aujourd'hui uit 1957 waarin hij de taaltheorie van De Saussure toepast op de populaire 

cultuur zoals Hollywood-films, worstelen en advertenties. Uit zijn structuralistische analyse blijkt dat 

dergelijke beelden verborgen betekenissen hebben die mythes scheppen in de zin dat die verborgen 

betekenissen worden opgepikt als natuurlijk terwijl ze in werkelijkheid geconstrueerd zijn ter 

bevestiging van de burgerlijke ideologie waardoor die vanzelfsprekend wordt.47 Voor het 

poststructuralisme is vooral zijn essay The Death of The Author uit 1967 belangrijk: onder invloed van 

Derrida die het structuralisme had bekritiseerd op de grond dat een gesloten systeem een 

transcendentale betekenaar (symbool) vereist als universeel maatstaf voor kritiek terwijl zo’n 

symbool met een constante, universele betekenis niet bestaat, bekritiseert Barthes de Westerse 

bourgeois-cultuur op de grond dat die zo’n eenduidige betekenis dus interpretatie van een tekst wel 

suggereert in de vorm van de bedoeling van de auteur waarmee de tekst geschikt wordt gemaakt als 

consumptieartikel. In werkelijkheid is de tekst geen eenheid maar een veelheid van stemmen waarin 

ook het lichamelijke en onbewuste meespreken (met het ‘zelf’ als slechts een effect van de tekst) en 

is de moderne auteur geen autoriteit die uit z’n verbeelding iets nieuws schept en die de betekenis of 

interpretatie bepaalt, maar een scripteur die slechts bestaande teksten combineert en waarvan de 

interpretatie open ligt en die de lezer bepaalt: de Dood van God impliceert de dood van de auteur en 

daarmee de geboorte van de lezer.48 

 

Lacan 
 

Jacques Lacan (1901-1981) was een psychoanalyticus die de ideeën van Freud een filosofische 

interpretatie gaf en met zijn lezingen in de jaren ’60 een sensatie was en veel publiek trok. Uit 

onvrede met de ontwikkelingen in de psychoanalyse van zijn tijd riep hij op om naar Freud terug te 

keren (omgekeerd werd hij uit de International Psychoanalytical Association gezet), maar hij werd 

ook beïnvloed door onder meer het surrealisme en Hegel maar bovenal paste hij het structuralisme 

van De Saussure en Lévi-Strauss toe op het onbewuste dat aldus als een talige structuur van 

betekenaars wordt opgevat (in plaats van Freuds meer natuurwetenschappelijke driftenleer als een 

soort van thermodynamica). Net als Barthes was Lacan betrokken bij de literaire en artistieke avant-

garde, waaronder met name het surrealisme49, en zijn invloed verloopt dan ook niet zozeer via het 

 
47 In de film Birdman uit 2014 wordt uit dit werk van Barthes geciteerd: "The cultural work done in the past by 
gods and epic sagas is now done by laundry-detergent commercials and comic-strip characters". 
48 Barthes werd ook beïnvloed door het surrealisme dat André Breton in zijn Manifeste du Surréalisme uit 1924 
stoelt op de écriture automatique dat een onbewust schrijven zonder vooraf bedoelde betekenissen behelst. 
49 Het surrealisme, dat voortkwam uit de Dada-beweging die de beschaving en z’n schijnheiligheid wilde 
bespotten door middel van irrationele en ontregelende kunst (of antikunst: dadaïsme is mogelijk de eerste 
echte postmoderne kunst omdat het reflecteert op kunst zelf en elke esthetische waarde loslaat), wijst het 
beperkende rationalisme af ten gunste van de vrije fantasie zoals voortgebracht door het onderbewuste. Het 
berust mede op Freuds werk en omgekeerd ging Lacan psychiatrie studeren mede uit liefde voor het 
surrealisme en z’n viering van de waanzin. 
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academische establishment maar via de bewust subversieve en provocatieve weg van de avant-

garde (waarbij de French theory ironischerwijs een hype werd op Amerikaanse universiteiten). Zijn 

verzamelde geschriften Écrits uit 1966 geldt als een van de invloedrijkste werken uit de 20ste eeuw en 

samen met de Duitse denkers Nietzsche en Heidegger vormt Lacan – en daarmee Hegel zoals we 

zullen zien – de grootste invloed op de postmodernisten.50 

 

Het eerste oorspronkelijke idee van Lacan was die van de spiegelfase (stade du miroir) die hij 

ontwikkelde onder invloed van Alexandre Kojève’s interpretatie van Hegels heer-knecht-dialectiek 

waarin het zelfbewustzijn zichzelf realiseert door herkenning in en erkenning door het andere 

zelfbewustzijn. In een essay uit 1949 beschreef Lacan de spiegelfase nog als een ‘historische’ 

ontwikkelingsfase van het kind waarin het zichzelf herkent in de spiegel, maar snel daarna vooral als 

een structuralistische formatie van het (ideale) Ego überhaupt: het zelf dus subjectiviteit wordt 

geformeerd door het als een object (zoals in een spiegel) te zien waarmee het in feite juist van 

zichzelf vervreemdt zodat het zelf (het ego) berust op een misvatting en valse erkenning 

(méconnaissance). Daarbij is van belang dat het (reële) zelf geen eenheid is (zoals een baby nog geen 

controle over zijn lichaam heeft en zich dus niet als een eenheid ervaart) terwijl het beeld in de 

spiegel wel een eenheid vormt: er ontstaat dan ook een libidineus conflict tussen zelfervaring en 

zelfbeeld dat wordt opgelost door zichzelf te identificeren met dat beeld waarmee het zelf een illusie 

van zelfidentiteit (eenheid) en zelfcontrole verkrijgt.  

 

Die illusie introduceert zo de imaginaire orde die de sfeer van de imago (het beeld en de verbeelding) 

behelst. Alhoewel Lacan zo begon met de ‘imaginaire’ orde en pas later de symbolische orde en nog 

later de reële orde zou uitwerken, constitueert de spiegelfase ook de symbolische orde in de vorm 

van de ouder als de Ander die de imaginaire ego of subjectiviteit moet ‘ratificeren’. Waar de 

imaginaire orde l’autre ofwel het andere waarmee men zich kan vereenzelvigen (zoals het Ego of 

spiegelbeeld) omvat en op De Saussure’s signifié berust, omvat de symbolische orde l’Autre ofwel de 

Ander die transcendent is omdat men zich er niet mee kan vereenzelvigen en die men niet kan 

beheersen: het symbolische berust op De Saussure’s signifiant en omvat de taal en de wet dus de 

cultuur. Het onbewuste is “le discours de l'Autre” omdat we de opgelegde structuur van de Ander 

internaliseren in het onbewuste. Voor een baby is de Ander in eerste instantie de moeder, maar zij 

blijkt een gebrek te hebben: de fallus is de betekenaar van wat wordt gemist – de fallus betekent dus 

niets reëels zodat het een simulacrum is – en aldus van het verlangen (waarbij de man de fallus zou 

willen hebben en de vrouw de falllus zou willen zijn). Alhoewel nota bene veel feministische auteurs 

van naam – waaronder zeker ook Lacans studente Julia Kristeva – werden geïnspireerd door Lacans 

theorie doordat het imaginaire (bv. de kunst) het patriarchaat (‘heerschappij van de vader’) als de 

fallocentrische symbolische orde kan ondermijnen, wees Lacan zelf in zijn praktijk de gerichtheid op 

het imaginaire af: de psychoanalyticus moet juist de identificatie met de patiënt doorbreken door 

beelden te transformeren tot woorden en zo de symbolische orde te introduceren.51 De reële orde is 

overigens niet wat wij onder realiteit verstaan maar is meer Kants Ding-op-zichzelf of Parmenides’ 

Ene dat nog ongedifferentieerd is: eerst de symbolische orde, die op tegenstellingen dus differentie 

en dan met name op de tegenstelling aanwezigheid vs. afwezigheid berust waarbij woorden dingen 

aanwezig maken, maakt de wereld tot een veelheid van onderscheidenlijke dingen (zoals zij ook het 

imaginaire structureert). Het reële kent daarentegen geen tegenstelling maar is louter aanwezigheid 

terwijl het niet in woorden kan worden uitgedrukt of kan worden verbeeld: het is daarmee de bron 

 
50 In de filosofie is z’n invloed wellicht het sterkst bij Derrida en Žižek die Lacan echter op radicaal verschillende 
manier uitlegden. 
51 Het symptoom ziet Lacan overigens niet als een betekenaar van het onbewuste maar als de manier waarop 
het subject het onbewuste ‘geniet’ (jouit).  
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van angst par excellence.52 Het is met dit concept van het reële dat elke ‘totaliserende’ structuur 

zoals taal ontglipt omdat woorden de dingen vormen door ze te onderscheiden (het reële is aldus het 

sublieme) dat Lacan een belangrijke stap maakt van structuralisme naar poststructuralisme.  

 

Het subject wordt aldus ‘gespleten’ door de taal die het subject vervreemdt van zichzelf: het ‘ik’ waar 

ik over spreek behoort tot de symbolische orde van de Ander terwijl het subject dat spreekt tot de 

imaginaire orde behoort (gelijk De Saussure’s onderscheid tussen signifié en signifiant en Freuds 

onderscheid tussen Ich en Es). Maar anders dan bij Freuds Ich-Spaltung die optreedt bij fetisjisme en 

psychose, is de gespletenheid bij Lacan een structureel kenmerk van subjectiviteit. Kennis (het 

symbolische) valt zo nooit samen met de waarheid en zelfbewustzijn is nooit geheel mogelijk. Dit 

hangt opnieuw samen met Kojève’s interpretatie van Hegels heer-knecht-dialectiek waarin het 

subject c.q. de waarheid van het zelfbewustzijn tot stand komt door middel van de erkenning door 

de ander: anders dan bij Freud is het onbewuste bij Lacan een functie van de taal en is het subject 

altijd het sprekend subject dat zich als zodanig altijd in een verhouding met de Ander stelt door 

middel van wie het subject zichzelf constitueert hetgeen echter – net als bij Heideggers Dasein – 

nooit geheel lukt. Taal is immers onderdeel van de symbolische orde die tekens (signifiants) dus 

betekenissen geeft en transformeert de dierlijke behoefte in een eeuwig menselijk (onbewust) 

verlangen waarvan het verlangen naar erkenning door de ander de eerste is. Immers, voor de 

bevrediging van de behoefte is men afhankelijk van de Ander (zoals de moeder) zodat de behoefte 

wordt gearticuleerd in de vorm van een eis die tevens de eis van onvoorwaardelijke liefde van de 

Ander omvat, welke liefde zoals de erkenning door de Ander nooit compleet is en het subject niet 

alleen niet wordt geheeld (tot een eenheid) maar ook een onbevredigd verlangen behoudt. Het 

verlangen wordt pas echt als het wordt uitgesproken maar tegelijk is het nooit geheel in taal uit te 

drukken. Het verlangen reproduceert zich alleen maar en is zo net als Hegels Begierde een constante 

kracht. Het verlangen heeft geen relatie met een object als doel maar met een gebrek (oorzaak): het 

verlangen is het verlangen van wat de Ander verlangt en uiteindelijk het verlangen om het object van 

de Ander z’n verlangen te zijn. In de symbolische orde leidt dit tot het (onbewuste) verlangen naar 

het bezit of het zijn van de fallus als de betekenaar (signifiant) van de betekenaars die als zodanig 

naar niets reëels verwijst en onbereikbaar is.53 Taal impliceert aldus het verlies van het object, welk 

verlies of tekort het typisch menselijk onbevredigbaar verlangen vormt en waardoor het subject of 

bewustzijn nooit de juiste grondslag voor een filosofie kan zijn.  

 

Het structuralisme beoogde van de menswetenschappen een exacte wetenschap te maken waarbij 

een structuur zich goed leent voor mathematisering. Lacan poogde zijn theorie zelfs te formaliseren 

tot een soort algebra waarbij hij ook concepten uit de wiskunde en natuurkunde gebruikte, hetgeen 

– naast diens obscurantisme – Lacan tot een mikpunt van de aanvallen op het postmodernisme 

maakte zoals door de natuurkundige Alan Sokal en anderen die zijn werk als pseudowetenschap en 

zelfs intellectuele oplichting kwalificeerden.  

 

 
52 Men vergelijke of contrastere de angst voor het Niets als grondstemming van het menselijke bestaan volgen 
het existentialisme, welke afwezigheid van bepaling de mens ook zijn vrijheid geeft. 
53 Omdat de waarheid onbereikbaar is en we om te overleven ons moeten overgeven aan de ficties van de 
symbolische orde dus aan de gegeven structuur van de taal, wetten en waarden, is er een verwantschap met 
Kuhns paradigma-begrip dat ik hierna kort zal behandelen. 
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Zijpad: Piaget en Kuhn 
 

Het moderne geloof in vooruitgang berust op de wetenschap en dan met name z’n toepassing in de 

techniek op grond van een mechanistisch model van de wereld (we begrijpen en daarmee beheersen 

de natuur steeds beter), hetgeen ook werd toegepast op de maatschappij welk ingenieur-concept 

door middel van de sociologie daar tot de politieke ideologieën leidde. Omgekeerd geloofde men in 

de moderniteit dat de wetenschap zelf gestaag voortschrijdt door middel van meer en betere 

observaties en experimenten. Onder invloed van onder meer Jean Piaget (1896-1980) en Thomas 

Kuhn (1922-1996) veranderde dit beeld dat met name door de positivisten werd uitgedragen.  

 

Piaget is bekend om z’n ontwikkelingspsychologie maar heeft een achtergrond in filosofie en biologie 

waardoor hij een genetische kenleer opstelde die de evolutie van het denken beschrijft en verklaart. 

Daartoe bestudeerde hij het denken van kinderen waarbij hij tot de conclusie kwam dat kennis in de 

ontwikkeling van het kind een (gesocialiseerde) constructie in het denken is die steeds verfijnder 

wordt om zich beter aan de omgeving, inclusief de opvattingen van anderen, aan te passen. Daarbij 

ontstaat telkens een nieuwe conceptuele structuur of schema waarbij assimilatie (het aanpassen van 

de werkelijkheid aan de eigen begripsmiddelen, vaak door simpelweg het niet passende feit te 

negeren) en accommodatie (het aanpassen van de eigen begripsmiddelen aan de werkelijkheid) in 

evenwicht zijn. Het leerproces geschiedt dus niet geleidelijk maar schoksgewijs in de zin dat de 

ontwikkeling verschillende stadia kent op grond van onderscheidenlijke structuren die het kader 

vormen waarin ervaringen worden ingepast totdat een nieuw kader wordt gevormd. Piaget vindt 

deze stadia vervolgens ook terug in de geschiedenis van de moderne wetenschap en zelfs in de 

evolutie van het leven überhaupt. Piaget richt zich daarbij overigens niet op de taal maar op de 

wiskunde die de structuren bepaalt waarbij hij ook met name de ontwikkeling van wiskundige 

concepten onderzoekt. Piagets constructivistische visie zou leiden tot onderwijshervormingen die 

rekening houden met het ontwikkelingsniveau van het kind. 

 

Kuhn werd beroemd met z’n The Structure of Scientific Revolutions uit 1962 waarin hij het 

wetenschapsbedrijf sociologisch (en dus niet prescriptief maar descriptief) beschrijft als een 

behoudende gemeenschap die wetenschap bedrijft als het oplossen van puzzels waarmee 

observaties in het bestaande theoretisch model of paradigma moeten worden gepast. Ontstaan er na 

een tijdje te veel puzzelstukjes (observaties) die niet kunnen worden ingepast dan volgt een 

conceptuele revolutie waardoor een nieuw paradigma wordt gevormd waarin de problematische 

puzzelstukjes wel passen. In dit beeld van de wetenschap is er niet zozeer een vooruitgang van de 

wetenschap maar zo nu en dan een revolutionaire paradigmawisseling waarbij de bestaande kennis 

op een nieuw theoretisch model wordt geplaatst. Van belang is dat de paradigma’s onderling 

incommensurabel zijn, dus er is geen gemeenschappelijk maat(staf) op grond waarvan ze met elkaar 

kunnen worden vergeleken ter toetsing (elk paradigma impliceert z’n eigen maatstaf). Op grond 

hiervan kan ook niet worden gezegd dat de moderne wetenschap beter of geavanceerder is dan die 

van de oudheid: volgens de maatstaf van de moderne wetenschap – dat is de mate van de 

technologische beheersing van de natuur – is de moderne wetenschap superieur (de oude Grieken 

konden bv. geen mensen naar de Maan sturen), maar volgens de maatstaf van de antieke 

wetenschap – dat is de vereenzelviging met de natuur of logos om zelfrealisatie en harmonie met de 

wereld te verwerven – is de moderne wetenschap zelfs catastrofaal omdat het juist elke harmonie en 

geluk heeft vernietigd (we ‘vernietigen’ de Aarde en ervaren ons bestaan als leeg). Elke cultuur heeft 
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zo z’n eigen perspectief op de werkelijkheid, die niet kan worden vergeleken met andere 

perspectieven in oordelende termen,54 waardoor een volledige beschrijving van de werkelijkheid niet 

mogelijk is55, hetgeen zijn wetenschapsopvatting mijns inziens postmodernistisch maakt. Kuhns 

paradigmatheorie is in hoge mate een geradicaliseerde versie van Piagets structuralisme waarbij hij 

zijn concept van paradigmawisseling echter ontleende aan de Gestalt-psychologie die benadrukt dat 

onze perceptie van de werkelijkheid meer is dan de som der delen waarvan Kuhn zelf de bekende 

Gestalt-switch van de eend/konijn-figuur aanhaalt: je ziet in de figuur ofwel een eend ofwel een 

konijn maar nooit allebei tegelijk, zodat je altijd één perspectief hebt dus één Gestalt tegelijk 

construeert.  

 

Althusser 
 

Karl Marx behoorde tot de jong-hegelianen die meenden dat het einde van de geschiedenis nog niet 

is bereikt maar dat er daartoe nog een socialistische revolutie moet volgen die Hegels filosofie 

verwerkelijkt zodat de praktijk ook het einde van de filosofie betekent. In deze dialectische laatste 

stap wordt Hegels idealisme zelf omgekeerd tot een historisch materialisme. Na deze zogeheten 

humanistische fase zou Marx z’n theorie verwoorden in economische termen om haar tot een strikte 

wetenschap te maken. In de jaren ’50 ontstond in Frankrijk een humanistisch nouvelle gauche (nieuw 

links) die zich – zoals Georg Lukács reeds in 1923 had gedaan waarmee hij het zogeheten Westerse 

marxisme had gegrondvest – op de jonge, humanistische Marx in plaats van op de latere, meer 

structuralistische Marx richtte, waarmee afstand kon worden genomen van de praktijk in de Sovjet-

Unie en die beter aansloot op het existentialisme als de dominante filosofie van die tijd. Een en ander 

zou in het Westen leiden tot een postmarxisme of postmodern marxisme dat het economisme van 

de latere Marx als het Grote Verhaal (metanarratief) 56 loslaat ten gunste van een fragmentatie in 

vele emancipatiebewegingen zoals die van de vrouw en de homo. 

 

De hier gehanteerde breuk in Marx’ ontwikkeling als rupture épistémologique is afkomstig van Louis 

Althusser (1918-1990) die zelf bewust de omgekeerde beweging maakte: in zijn jeugd was hij (kort) 

hegeliaan en geloofde hij in de combinatie van marxisme en katholicisme57, maar na de oorlog koos 

hij juist voor de wetenschappelijk rijpe Marx in het subject-vs.-structuur-debat van die tijd.58 Immers, 

volgens Althusser in z’n bekendste werken Pour Marx en Lire 'le Capital', beide uit 1965, komt een 

wetenschap tot volwassenheid op het moment dat zij breekt met de alledaagse opvattingen waarbij 

Marx’ omslagpunt van de ontdekking van ‘het continent van de geschiedenis’ (de wetten van 

historische ontwikkeling) in met name Marx’ Die Deutsche Ideologie uit 1845 ligt waarmee Marx 

radicaal brak met het hegelianisme en humanisme die Althusser dan ook diskwalificeert als 

bourgeois-ideologie. De filosofie moet de wetenschap dus in deze tijd die van de wetenschappelijke 

Marx volgen en daarom revolutionair zijn zoals Plato op de ontdekking van ‘het continent van de 

wiskunde’ door Thales en Descartes op de ontdekking van ‘het continent van de natuurkunde’ door 

 
54 Men vergelijke het cultuurrelativisme van Lévi-Strauss maar Kuhn gelooft daarbij niet meer in een universele, 
verborgen taal. 
55 Men vergelijke Lacans reële orde. 
56 Zie de paragraaf over Lyotard met betrekking tot de métarécits en het postmodernisme. 
57 Ik merk op dat Lyotard het marxisme zelf als een katholiek hegelianisme opvatte. 
58 Marx zelf koos in 1852 bewust een midden- of dubbele positie: “De mensen maken hun eigen geschiedenis, 
maar zij maken die niet uit vrije wil”. 
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Galilei volgden.59 De breuk is epistemologisch omdat Marx het klassieke onderscheid tussen object 

en subject, zoals in het empirisme, verwerpt: het historisch materialisme is een theoretische praktijk 

die z’n innerlijke bewijsmethoden heeft waarbij het kennis produceert in plaats van valideert bij wijze 

van correspondentie met iets buiten de theorie (en de theorie daarom onafhankelijk kan opereren 

van bv. ideologie).60  

 

Op dezelfde voet verwerpt Marx de premisse van de klassieke (politieke) economie dat de mens 

bepaalde behoeften zou hebben om op basis daarvan een theorie van de samenleving te 

ontwikkelen: niet alleen worden die behoeften eerst door de samenleving gevormd, maar bovendien 

dient een historische analyse aan elke theorie over de mens en z’n behoeften vooraf te gaan (de 

mens is niet maar wordt historisch gevormd61). De samenleving wordt niet gevormd door de 

individuen en hun ideeën maar omgekeerd wordt het individu gevormd door de samenleving als een 

complex aan praktijken (waarbij ook onderbouw en bovenbouw afhankelijk van elkaar zijn) dus als 

structuur. Vanwege die nadruk op structuur ontwikkelt Althusser een interpretatie van het marxisme 

die doet denken aan bv. Kuhns paradigma: omdat alle praktijken met elkaar samenhangen en ze 

elkaar versterken dan wel tegenspreken, kan een verandering uiteindelijk leiden tot zoveel 

contradicties dat het systeem onhoudbaar wordt en er een reorganisatie van de gehele structuur 

ontstaat. Op die manier verklaart Althusser de bekende paradox dat de socialistische revolutie nota 

bene in het nog sterk feodale Rusland optrad: de economie is de dominante structuur maar zo nauw 

verweven met de andere praktijken dat in Rusland de revolutie uitbrak als gevolg van een groot 

aantal contradicties in vele praktijken. Anders dan bij Hegel waar een samenleving of epoch de 

manifestatie is van één essentie of idee, is zij bij Marx aldus ‘gedecentraliseerd’: het geheel heeft 

geen subject of essentie (in zekere zin klapt Althusser zo het marxistische onderscheid tussen de 

onder- en bovenbouw als het objectieve en subjectieve in). De samenleving als structuur van 

praktijken bepaalt ook ons zelfbeeld: naast de praktijken die ons bepaalde rollen geven en l'Appareil 

répressif d'État (zoals politie en justitie) die de arbeiders in het gareel houdt, zijn er de Appareils 

idéologiques d'État (zoals de media en het onderwijs) die ons tot subject maken.62 Het kapitalisme 

maar ook het christendom genereren ideologisch het idee in ons dat we vrije, verantwoordelijke 

individuen dus subjecten zijn (vergelijk Nietzsche), maar in navolging van Lacan noemt hij dit valse 

zelfbeeld een imaginaire relatie en een méconnaissance (waarbij voor Althusser uiteindelijk God de 

rol van de Ander speelt als basis van de subjectiviteit).63 Deze structuralistische en antihumanistische 

 
59 Althusser was een bekend publiek figuur en invloedrijk, maar z’n populariteit eindigde toen hij in 1980 zijn 
vrouw vermoordde (bovenop het verdedigen van de goelags, het maoïsme en het aanmoedigen van misdaad 
als verwant aan revolutionair handelen).  
60 Ik merk op dat dit wel doet denken aan Hegels idealisme waarin het denken de werkelijkheid voortbrengt en 
de waarheid de correspondentie met zichzelf is. Marx zet dat op z’n kop in zoverre dat kennis voor hem geen 
theoretische maar een praktische zaak is: in onze interactie met de wereld blijkt iets waar of onwaar. In die zin 
is de massa het subject van de geschiedenis dat door een revolutie het marxisme waarmaakt.  
61 Waar het existentialisme leert dat de mens geen essentie heeft maar zichzelf maakt tot wat hij is, leert het 
marxisme dat de menselijke essentie historisch is gevormd, enigszins vergelijkbaar met Charles Darwins leer 
van de ‘origin of species’ (toen On The Origin of Species in 1859 verscheen merkten Engels en Marx onmiddellijk 
en enthousiast de diepe verwantschap met hun eigen werk op). 
62 Ook ideologie werkt door middel van praktijken: Althusser was sterk beïnvloed door Spinoza’s materialisme 
en immanentie. De staatsideologie kan gebruik maken van private bedrijven: ook het onderscheid tussen 
publiek en privaat is een ideologisch bourgeois-onderscheid. Althussers opvatting van de staatsmacht als 
praktijken die het subject vormen, zou Foucault beïnvloeden.   
63 Men vergelijke het ‘valse bewustzijn’ waar Engels over sprak: het proletariaat neemt de ideologie over van 
de heersende klasse (Marx: “de heersende ideeën zijn altijd de ideeën van de heersende klasse”) waardoor het 
zijn uitbuiting niet ziet en in de belangen van de heersende klasse handelt. 
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opvatting van de geschiedenis (en samenleving) als een proces zonder subject – met dat subject als 

een ideologische constructie – zou onder meer Derrida beïnvloeden. 

 

Net als Lacan die weerstand bood tegen de ontwikkelingen van zijn tijd en opriep terug te keren naar 

Freud maar in zijn filosofische interpretatie van Freud toch een eigen theorie zou ontwikkelen, zou 

ook Althusser in zijn oproep om terug te keren naar Marx c.q. het orthodoxe marxisme aldus dat 

marxisme toch veranderen door zijn filosofische interpretatie van Marx’ wetenschap, waarbij hij ook 

Lacans werk  – waarvan Althusser meende dat die de psychoanalyse tot een wetenschap had 

gemaakt – integreerde in zijn ideologie- en subject-begrip. Een belangrijke kritiek op Althussers 

interpretatie van Marx is dat zijn verwerping van empirisme de theorie fundamenteel 

onfalsifieerbaar maakt,64 maar zijn concept van een Freud-Lacaniaans subject zonder centrum dat 

wordt geconstrueerd door een structuur zonder centrum zou het poststructuralisme en dus het 

postmodernisme mede vormen.65 

  

 
64 Karl Popper had zowel de psychoanalyse als het marxisme tot pseudowetenschappen verklaard omdat ze 
niet falsifieerbaar zijn: de psychoanalyse niet omdat het niet toetsbaar is doordat zij al het gedrag interpreteert 
binnen de theorie en het marxisme niet omdat aanhangers de theorie en het bewijs na falsificatie 
herinterpreteerden (zoals ook Althusser zou doen). Later zou Popper erkennen dat het aanpassen van een 
theorie na falsificatie beslist wetenschappelijk is, maar dat dat niet ad hoc mag gebeuren, louter om falsificatie 
te voorkomen. Kuhn zou een radicaal andere opvatting van het wetenschapsbedrijf poneren. 
65 Ook het postmarxisme van Žižek is schatplichtig aan Althusser, met name qua het ideologie-begrip. 
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Foucault: subjectiviteit en de genealogische methode 
 

Het werk van Michel Foucault (1926-1984) is duidelijk geworteld in het structuralisme maar hij heeft 

ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het postmodernisme of poststructuralisme, met name 

doordat hij Nietzsche’s genealogische methode hanteert in zijn historisch onderzoek, zoals hij die 

methode uiteenzet in z’n belangwekkend essay Nietzsche, la généalogie, l'histoire uit 1971. Zijn 

historisch ‘ontbindend’ onderzoek legt dan ook de discontinuïteit van de geschiedenis met haar 

beslissende momenten als contingente uitkomst van strijdende krachten en tegenstellingen bloot in 

plaats van de ‘metafysische’, verzoenende geschiedschrijving als achteraf geconstrueerd verhaal dat 

ten onrechte een oorsprong, eenheid en continuïteit aan haar subject, bv. moderniteit, toekent. 

Zoals Nietzsche voorspelde dat het christendom vanwege z’n wil tot waarheid zichzelf zal vernietigen 

door wetenschap, zo voorspelt Foucault dat de moderne geschiedschrijving zijn subjecten zelf zal 

ontbinden doordat de genealogische methode een tegengeheugen zal vormen tegen het geheugen 

als model van de metafysische geschiedschrijving: de notie van Ursprung (het oord van het wezen, de 

identiteit en de waarheid waarin we ons kunnen herkennen) zal verdwijnen ten gunste van die van 

Entstehung (het verschijnen) of Herkunft (herkomst, afstamming).  

 

De geschiedenis is echter niet een dobbelspel maar wordt gevormd door een eeuwige strijd – door 

de altijd en overal opflikkerende wil tot macht – en zo ook is wetenschap niet onverschillig maar een 

wil tot weten en zo een hartstocht: de metafysische (of verhalende) geschiedschrijving is 

democratisch en verzoenend dus van lage komaf, want beoogt neutraal te zijn en wil slechts alles 

weten en begrijpen waardoor het alles gelijk maakt, maar verhult zo slechts haar hartstocht en zoals 

vroeger religies mensenoffers eisten zo eist moderne wetenschap dat we met onszelf 

experimenteren en zo onszelf opofferen aan de hartstocht van het willen weten. Dus ook het 

kennissubject zal desintegreren en verdwijnen. Met name sinds Kant houdt de filosofie zich 

uitdrukkelijk bezig met de mogelijkheidsvoorwaarden van (wetenschappelijke) kennis, waarbij Kant 

meende dat het subject a priori de aanschouwingsvormen van ruimte en tijd alsmede de wetten aan 

het waargenomene oplegt66; na Kant ontstond enerzijds de idealistische interpretatie die alle 

werkelijkheid als ontplooiing van aprioristisch denken of willen opvat en anderzijds een 

positivistische interpretatie. Nietzsche kan tot die laatste stroming worden gerekend waarbij hij de a 

priori-voorwaarden ‘ontmaskert’ als psychologisch of historisch (dus in die metazin als a posteriori). 

Foucault volgt Nietzsche waardoor kennis in wezen een historische constructie wordt en Kant (en de 

Verlichting) op z’n kop wordt gezet: niet het subject is gegeven – Descartes’ ‘ik denk dus ik ben’ – en 

oorsprong van kennis maar omgekeerd is historische contingentie of machtsspel de oorsprong van 

het subject en zijn kennis. Een en ander impliceert dat kennis perspectivistisch is – we zijn partij (dus 

partijdig) in plaats van belangeloze toeschouwer en we kunnen ons niet op een hoger of zelfs het 

goddelijke standpunt stellen – en dat kennis en macht niet van elkaar te scheiden zijn.67 Dit 

perspectivisme of relativisme kan dan ook niet worden bewezen, hetgeen Foucault dan ook niet 

probeert en op het bekende reflexiviteitsargument – waarom zijn werk wel aanspraak op waarheid 

zou hebben als alle waarheid relatief is – repliceerde Foucault ironiserend dat zijn werk, zoals alle 

 
66 Deze filosofie noemde Kant ‘transcendentaal’: waar het transcendente de (mogelijke) kennis overstijgt, gaat 
het transcendentale aan de kennis vooraf als haar mogelijkheidsvoorwaarde. 
67 Het zal niet verbazen dat Nietzsche sympathie had voor de sofisten uit de oudheid, die hetzelfde leerden en 
daarom door Socrates en Plato werden bestreden (Socrates vanwege z’n lage afkomst en Plato omdat hij wilde 
opstijgen tot het goddelijke). 
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geschiedenisverhalen, ficties betreft (en bepleitte hij anonimiteit van de auteur, nu er zoals Nietzsche 

leerde geen subject bij wijze van identiteit is: achter het masker zit slechts een ander masker).68 

 

Het eerste werk waarin Foucault zijn genealogische methode toepast is z’n proefschrift Folie et 

déraison: Histoire de la folie à l'age classique uit 1961. Hierin ontleedt hij het ontstaan van de praktijk 

van de moderne rede in de 17de eeuw (de klassieke eeuw) als een transformatie van het 

middeleeuwse gebruik om lepralijders in afzondering op te sluiten: waar tot in de Renaissance 

waanzin nog werd gezien als kennis van een andere maar niet minder werkelijke wereld of als 

verboden kennis waarbij er een dialoog was tussen de rede en de waanzin die zichzelf verdedigde69, 

definieerde de rede vanaf het midden van de 17de eeuw zich als het tegendeel van waanzin en 

omgekeerd waanzin als niet-rede (als geestesziekte) waarbij de gekken werden afgezonderd en 

opgesloten in krankzinnigengestichten naar het voorbeeld van de leprozerijen en zo de mond werden 

gesnoerd. Een belangrijk motief in de middeleeuwse en Renaissancekunst was het narrenschip: het 

symboliseerde niet alleen de verbanning van gekken naar de ‘andere wereld’ waar ze vandaan 

kwamen maar ook de onrust van een stuurloos schip op zee (zoals Plato zijn narrenschip in Politeia 

had bedoeld als kritiek op bv. de democratie), zoals ook de rede – en de geschiedenis – in onrustige 

wateren zat totdat de rede zich definieerde in tegenstelling tot de waanzin, de misdaad en de ziekte 

en deze ‘rationeel’ ging afzonderen en behandelen. De rede stelde zich zo als enige macht.70 

 

In Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines uit 1966 introduceert Foucault het 

begrip épistémè in z’n ‘archeologisch’ onderzoek naar breuklijnen in het denken zelf (ten behoeve 

van een theorie van kennisproductie): elk tijdperk blijkt een eigen manier van denken te hebben die 

bepaalt wat een acceptabel vertoog en de waarheid is (zo berustte kennis in de Renaissance op 

gelijkenis en in het klassieke tijdperk op representatie – de breuk tussen woord (teken) en ding 

(betekende) – dus categorisering). Contra de filosofiegeschiedenis sinds Plato is er aldus een 

pluralisme van waarheden, rationaliteiten, objectiviteiten, etc (en in die zin bevat ook Foucaults werk 

waarheid en is het geen fictie). De ‘mens’ als studie van wetenschappelijk onderzoek – de 

menswetenschappen – blijkt een moderne dus recente uitvinding want het resultaat van toevallige 

verschuivingen in onze kennis van de dingen en hun orde, zodat de mens ook weer door een gril kan 

verdwijnen. De slotzin van het boek dat daarnaar verwijst71 baarde opzien en bevestigde Foucaults 

status als structuralist die contra het existentialisme liet zien hoe het subject niet vrij of zelfs een 

identiteit is, maar wordt geconstitueerd en gedeconstrueerd binnen een netwerk van relaties. 

Foucault achtte zichzelf overigens geen structuralist omdat hij die stroming te formalistisch vond; hij 

 
68 Ikzelf hanteer enigszins eenzelfde Nietzscheaanse filosofie en schrijf ook anoniem zonder pretentie van 
waarheid: zie Over op deze website. Gecombineerd met mijn uitstapjes naar disciplines buiten de filosofie kan 
ik ook een postmodernist worden genoemd. 
69 Ik merk op dat ons ‘narrenfeest’ van het Carnaval nog steeds die onderliggende, democratiserende betekenis 
heeft van een uiting van waanzin – alle rollen worden omgekeerd – en zo ook van sociale waarheden die 
anders worden onderdrukt. Reeds Plato betoogt in Phaedrus dat ook mania (Grieks voor waanzin) kennis bevat 
(hetgeen Martha Nussbaum inspireerde tot het deel van The Fragility of Goodness (1986) dat in Nederland 
werd uitgebracht onder de titel ‘Wat liefde weet’). 
70 Dit paste in de anti-psychiatrische beweging van die tijd. Bv. Ken Kesey maakte veel los met z’n roman One 
Flew Over the Cuckoo's Nest uit 1962 waarin hij niet alleen de onderdrukkende en onmenselijke ‘behandeling’ 
van patiënten door middel van opsluiting en onder meer elektroshocktherapie bekritiseerde maar ook – mede 
als gevolg van zijn LSD-gebruik – de categorie van psychiatrisch patiënt überhaupt op de grond dat het verschil 
tussen normaal en abnormaal eerst door de institutionalisering tot stand komt en in stand wordt gehouden. 
71 “Si ces dispositions venaient à disparaître comme elles sont apparues, si comme par quelque événement  
dont nous pouvons tout au plus pressentir la possibilité mais dont nous ne connaissons encore ni la forme ni la 
promesse, elles basculaient  comme le fit au tournant du XVIII° siècle le sol de la pensée classique, alors on 
peut bien parier que l'homme s'effacerait comme à la limite de la mer un visage de sable...". 
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kan beter een poststructuralist worden genoemd omdat hij – nog radicaler dan Althusser – de 

dynamiek benadrukt doordat onder de oppervlakte van een systeem altijd de heterogene wanorde 

aan het werk is. De épistémè doet wellicht ook denken aan Kuhns paradigma72, maar de épistémè is 

geen theorie maar meer het ‘onbewuste’ dat de wetenschappen in een tijdperk bepaalt. 

 

In Surveiller et punir: Naissance de la prison uit 1975 onderzoekt Foucault onder invloed van 

Nietzsche en diens concept van ‘de wil tot macht’ nog meer dan voorheen de relatie tussen kennis en 

macht waarmee hij het structuralisme radicaliseert tot een poststructuralisme of differentiefilosofie 

die elk beginsel of eenheidsvertoog afwijst. Het moderne strafsysteem blijkt niet te berusten op 

humanistische intenties maar op de disciplinering en normalisering van het individu tot productief 

subject: de opkomst van de egalitaire samenleving, waarin iedereen gelijke rechten heeft, ging 

gepaard met de opkomst van onder meer de politie als ogen van de koning dus een totale controle 

van de burger. Waar voorheen alle ogen op de koning waren gericht, zijn in de moderne 

maatschappij alle ogen op de onderdanen gericht zoals in Jeremy Benthams Panopticon (“a mill for 

grinding rogues honest”), welk gevangenismodel waarin het subject zich aldoor bespied waant en 

aldoor in kaart wordt gebracht het paradigma zou vormen voor de maatschappij als geheel. In de 

moderne maatschappij is er geen onderdrukkende macht vanuit de vorst werkzaam maar veeleer 

een disciplineringsmacht vanuit anonieme krachten die Foucault wel de microfysica van de macht 

noemt.73 

 

In L'Histoire de la sexualité (met het eerste deel La volonté de savoir uit 1976) bestrijdt Foucault de 

populaire opvatting dat seksualiteit vroeger zou zijn onderdrukt: tegelijk met het redigeren van seks 

naar de duisternis van ons bestaan was er de interesse en druk om onze vleselijke zonden te 

bekennen en zo in het licht te brengen, eerst door de kerk maar vanaf de 18de en 19de eeuw ook door 

de moderne wetenschap die aldus een ‘wereld van perversiteit’ ontdekte. In tegenstelling tot een ars 

erotica van de oudheid en het Oosten, ontwikkelde het Westen een scientia sexualis omdat de 

moderne staten een bevolking kregen die gedisciplineerd moest worden opdat het individu zowel 

economisch als seksueel productief is (welke ‘biomacht’ over de bevolking tot de opkomst van het 

kapitalisme leidde), zodat de waarheid van het (seks)leven aan het licht moest komen en in kaart 

moest worden gebracht (hetgeen tot een categorie als homoseksueel leidde).74 Tegenover het 

subjectsdenken van bv. Herbert Marcuse (van de Frankfurter Schule) dat het (seksuele) subject wil 

bevrijden van de maatschappelijke repressie, benadrukt Foucault dat eerst macht, die overal 

immanent aanwezig is (zodat men ook niet kan stellen dat de ene groep de macht heeft en de andere 

groep niet), het subject en de differentiatie in seksualiteiten door middel van assujettissement 

produceert.75 Zelfs seksualiteit is aldus geen biologisch gegeven maar omgekeerd is seksualiteit als 

biologisch gegeven een historische constructie. 

 

In La technologie politique des individus uit 1982 betoogt Foucault dat omdat de moderne Staat een 

doel op zichzelf is geworden is en de integratie van het individu in de totaliteit immer haar doel, 

 
72 Zie Kuhn: The Structure of Scientific Revolutions (1962). 
73 Foucault verwerpt aldus zowel het romantische idee dat het vrije individu wordt onderdrukt door wetten en 
regels van bovenaf als het marxistische idee dat de massa wordt onderdrukt door de bezittende klasse, al is de 
verwantschap met Althussers denken duidelijk. 
74 Foucault was zelf homoseksueel en een liefhebber van sadomasochisme (en zelfs een bewonderaar van De 
Sade) en stierf aan AIDS. Hij sprak ook openlijk over zijn drugsgebruik (hij zou onder meer cannabis, opium, 
cocaïne en LSD hebben gebruikt).  
75 Het subject is pas ontstaan door de ‘dwang tot bekennen’: eerst door middel van onder meer de biecht en 
daarna bv. in het strafrecht. 
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burgers zelf de tegenkracht zullen moeten organiseren. Vanwege de heterogeniteit van elk systeem 

is er altijd weerstand en dus verzet mogelijk: tegenover de macht staat niet het onderdrukte of 

gedisciplineerde subject maar de weerstand die lokaal tot verzet kan komen. Waar de macht het 

individu tot subject maakt, maakt het verzet het subject tot individu. Zo kan een nieuwe 

machtsstructuur ontstaan zonder van macht überhaupt af te kunnen komen (zoals er nieuwe 

rationaliteiten kunnen ontstaan zonder van rationaliteit zelf af te kunnen komen). Met Marquis De 

Sade heeft Foucault aldus ook filosofisch het idee gemeen dat de rede zich van zichzelf moet kunnen 

bevrijden als zij totaliserend en despotisch wordt, maar slechts in de zin dat er dan een nieuwe 

machtsstructuur en rationaliteit zal ontstaan (De Sade achtte onderdrukking onvermijdelijk maar 

achtte het een troost voor de onderdrukten dat eens zij de onderdrukkers zullen zijn). 

 

Foucaults werk laat aldus zien hoe macht zowel kennis (waarheid) als het subject (objectiviteit) in de 

moderne maatschappij voortbrengt en vormt: soms door de macht van een autoriteit, zoals met 

name in voormoderne tijden wel het geval was, maar met name in de moderniteit vaker ook door 

een veelheid van veelal onbewuste krachten ‘van onderop’ die overal werkzaam zijn (zoals het 

structuralisme en de genealogie veronderstelt). Gaandeweg verschuift in zijn werk het accent van het 

onderdrukkende facet van macht naar het scheppende facet van macht. In zijn laatste jaren zou hij 

vooral beschrijven en onderzoeken, met name in L'Usage des plaisirs (1984) hoe je jezelf als individu 

kunt scheppen en aldus overstijgen, zoals Nietzsche’s doel al was (jezelf scheppen door jezelf te 

overstijgen, resulterend in levenskunst en de Übermensch) waarmee Nietzsche opnieuw Kant volgt 

(individuele autonomie als doel) en op z’n kop zet of overwint (de autonomie is niet a priori door de 

rede gegeven, maar kan slechts door een sterk individu worden verwerkelijkt) maar Foucault sluit 

met name aan bij de epimeleia heautou (zorg-voor-het-zelf) van de oude Grieken zoals de ascese 

(oefening ter zelfversterking) bij de stoïcijnen. In deze zelftranscendentie schuilt net als bij Nietzsche 

ook de typisch menselijke vrijheid die Foucault met name historisch interpreteert: wij mensen 

hebben het vermogen tot denken en daarmee tot het problematiseren van onze huidige levenswijze 

of maatschappij waarbij kennis van de geschiedenis ons leert hoe het anders kan en zo dat heden kan 

overstijgen.76 Dat de rede of het denken in enge zin niet in staat is verandering te bewerkstelligen, 

maar dat daarvoor het ‘andere’, dat een nieuwe mogelijkheid opent,77 en het creatieve experiment 

nodig is – op grond van een verhaal dat het actuele overstijgt en zo het eeuwige zichtbaar maakt – 

maakt het standpunt postmodern, net als het combineren van filosofie met concepten en methoden 

uit andere disciplines zoals in het geval van Foucault die van de geschiedschrijving. 

 

Deleuze: differentiedenken 
 

Gilles Deleuze (1925-1995) achtte filosofie de productie van concepten en zichzelf een ‘zuivere 

metafysicus’ die – in weerwil van Heideggers ‘einde van de metafysica’ (zie ook hierna Lyotards 

beschouwing) – de hedendaagse wetenschap op typisch postmoderne wijze metafysisch wilde 

stutten op grond van de concepten veelheid in plaats van eenheid, gebeurtenis in plaats van essentie 

en virtualiteit in plaats van mogelijkheid. Kenmerkend voor Deleuze’s denken is ook de typisch 

 
76 Wellicht een opvallend historisch voorbeeld is Niccolò Machiavelli die de moderniteit inleidde door de 
politiek van de oude Romeinen te bestuderen hetgeen een ‘realistisch’ alternatief opende voor de 
middeleeuwse maatschappij waarin politiek en ethiek in elkaars verlengde lagen zoals Aristoteles had geleerd. 
77 Het ‘andere’ als kernthema van het postmodernisme komt zo op allerlei manieren voor in Foucaults werk: als 
andersom denken (bv. het subject dat een constructie in plaats van oorsprong is), veranderend denken, de 
uitgesloten andere, het verschil (heterogeniteit) dat verzet mogelijk maakt, het andere van het heden, etc.  
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postmoderne veelheid van verwijzingen naar (andere) wetenschappen en kunsten waarbij eenheid 

van betekenis bewust wordt ondermijnd; Lyotard noemde hem ‘la bibliothèque de Babel’.  

 

Voordat Deleuze “in zijn eigen naam” sprak, publiceerde hij een reeks werken over een aantal 

filosofen uit de filosofiegeschiedenis waarin hij zich echter al zo veel mogelijk distantieerde van het 

traditionele, met name Hegeliaanse, primaat van eenheid over verschil. In z’n eerste belangrijke werk 

waarmee hij ook Nietzsche populair maakte bij Franse filosofen, Nietzsche et la philosophie uit 1962, 

levert Deleuze een Nietzscheaanse kritiek op Kant en Hegel. Tegen Kant die de rede als enige en 

zelfrechtvaardigende autoriteit opvat, pleit Deleuze voor een denken tegen de rede. Denken als 

zodanig is inert: filosofische kritiek moet een sensibiliteit opwekken en alleen zolang filosofie, kunst 

en wetenschap transformatief en experimenteel zijn – dus geweld uitoefenen op het denken – 

kunnen ze het denken in beweging zetten. Tegen Hegel en de negatie en tegenstelling als 

dialectische, productieve macht binnen een identiteit betoogt Deleuze dat alleen het verschil 

(différence), dat zich als Nietzsche’s eeuwige wederkeer eindeloos herhaalt (répétition), productief is: 

het verschil verschilt eeuwig van zichzelf.78 Het heeft dus geen identiteit (of tegengestelde): het 

verschil en daarmee de filosofische sensibiliteit berust op toeval en veelheid in plaats van noodzaak 

en eenheid waarmee dit differentiedenken elk dialectisch systeem overstijgt. Volgens Deleuze ligt 

niet identiteit ten grondslag aan het verschil maar omgekeerd ligt het verschil ten grondslag aan de 

identiteit (het zijn is een worden).79 

 

Volgens Deleuze in La philosophie critique de Kant (1963) is het geniale van Kant dat deze een 

immanente kritiek van de rede gaf doordat de synthetiserende rede zelf in z’n transcendente gebruik 

(in plaats van externe oorzaken) illusies voortbrengt – en Deleuze zou ook zijn eigen werk een 

filosofie van de immanentie noemen – maar Kants kritiek is onvolledig want deze transcendentale 

activiteit vindt plaats vanuit een transcendent subject als eenheid (identiteit). Onder invloed van 

David Hume over wie Deleuze provocatief z’n eerste werk had geschreven – die de vraag had gesteld 

hoe het gegevene het subject vormt in plaats van Kants vraag hoe het gegevene aan het subject kan 

worden gegeven – pleit Deleuze voor een empiricistische omkering van Kant ofwel een “empirisme 

transcendantal”: voordat het subject actief het gegevene verbindt wordt het subject zelf gevormd 

door differentiële passieve syntheses (integratie) in de vorm van patronen door middel van 

onbewuste ‘contracties’ van ervaringen. Waar Kant zocht naar de voorwaarden voor de mogelijkheid 

van (representatieve) kennis of ervaring, richt Deleuze zich op de genetische voorwaarden voor echte 

ervaring en daarmee voor het nieuwe dus creatieve productie; het abstracte moet worden verklaard 

in plaats van dat het wordt gevonden als verklaring. Deleuze sluit zich zo aan bij Nietzsche maar ook 

bij Salomon Maimon die al in 1789 Kants filosofie had bekritiseerd op de grond dat Kants project een 

genetische methode vereist die echte ervaring en daarmee de productie van kennis, moraal en rede 

– welke zaken Kant als feiten dus gegeven had verondersteld – verklaart waarbij volgens Maimon 

identiteit de mogelijkheidsvoorwaarde van het denken überhaupt geeft maar een beginsel van het 

verschil de voorwaarde voor de genese van elk echt denken vormt.  

  

 
78 Tegenover Hegels negatie ziet Deleuze de oorspronkelijke kracht – met Nietzsche – als affirmatief: het 
verschil met het andere is secundair. 
79 Men vergelijke Heideggers kritiek op Hegel: zijn is niet het wezen van tijd maar tijd is het wezen van zijn. 
Zoals gezegd zagen zowel Hegel als Nietzsche Heraclitus (ca. 540-480 v.C.) als hun voorloper. Het denken van 
Nietzsche en de postmodernisten zoals Deleuze lijkt op de meest bekende kant van Heraclitus’ denken: ‘panta 
rhei’ (alles stroomt), er is slechts verandering en strijd met vuur (energie) als oerbeginsel, resulterend in 
paradoxen die het (gewone) verstand overstijgen. Heraclitus vormde geen school maar met name de stoïcijnen 
zouden In de oudheid veel elementen van Heraclitus’ leer overnemen.  



51 
 

In Le Bergsonisme (1966) vindt Deleuze die genetische voorwaarde voor geactualiseerde gedachten 

of ervaringen in het echt bestaande dus concrete individu in de vorm van het virtuele. Bergson 

betoogt in L'Évolution créatrice (1907), waarin hij Darwins evolutieleer bekritiseert op de grond dat 

deze de evolutie louter mechanisch opvat en niet erkent dat ze een scheppende kracht (l'élan vital) 

bezit, dat het concept van ‘mogelijkheid’ berust op het misverstand dat het minder dan het reële als 

het verwerkelijkte zou zijn terwijl het meer is (zoals reeds het niet-zijn als zijn plus ontkenning meer 

is dan zijn), hetgeen Deleuze transformeert tot: er is niet de mogelijkheid, die ‘wacht’ op 

verwerkelijking, maar er is het reeds werkelijke virtuele dat bij genese wordt geactualiseerd 

(geïntegreerd). Zoals we zagen is voor Deleuze alleen het verschil productief zodat de grond niet kan 

gelijken op wat hij grondt (Deleuze bekritiseerde dan ook Kant in diens veronderstelling dat de 

eenheid en persoonlijke van het empirische veld z’n grond moet hebben in de eenheid en 

persoonlijke van het transcendentale veld): de virtuele grond is differentieel (zonder eenheid of 

identiteit) en onpersoonlijk. Met Bergson noemt Deleuze zo’n differentieel veld – contra de 

dialectische dyade eenheid/veelheid – een veelheid (multiplicité).80  

 

Tegenover de ‘grote’ post-Kantiaanse traditie van Fichte, Schelling en Hegel plaatst Deleuze zo de 

‘kleine’ post-Kantiaanse traditie van Maimon, Nietzsche en Bergson op grond waarvan hij de pre-

Kantianen Hume, Spinoza en Leibniz interpreteert. Aan Spinoza – die hij de ‘prins’ van de filosofen 

noemde – ontleende Deleuze voor zijn eigen ‘differentiefilosofie’ het kernbegrip van ontologische 

éénduidigheid (het begrip ‘zijn’ betekent hetzelfde voor alles wat is) zodat in zijn ‘Spinozisme zonder 

substantie (God)’ er nog slechts het verschil is. Dat verschil is bij Spinoza het verschil in mate van 

macht dat bij Deleuze met name het vermogen betreft om eenheden te vormen die als assemblages 

heterogeen blijven (waarmee op empiristische wijze de relaties tussen de elementen extern blijven). 

Op vergelijkbare manier ontwikkelt Deleuze zijn filosofie van het virtuele op grond van zijn 

interpretatie van Leibniz’ filosofie waarin Leibniz’ concept van God die uit alle mogelijke werelden de 

rijkste compossibele (harmonische) wereld kiest wordt vervangen door een wordingsproces waarin 

alle incompossibliteiten worden bevestigd (hij verwijst hiervoor ook naar het verhaal ‘El jardín de 

senderos que se bifurcan’ (1941) van Borges waarin men alle mogelijkheden kiest), zodat deze 

virtuele wereld vol inconsistenties, dissonanten en gewelddadige conflicten zit en het individu niet 

als een monade zit opgesloten zodat de convergerende harmonie in stand blijft, maar als een 

‘nomade’ voortdurend wordt opengereten door de divergerende vertakkingen en zo buiten zichzelf 

wordt gebracht.81 Deleuze werd ook beïnvloed door de ‘Dionysische’ Leibniz die nog wel in 

identiteiten geloofde maar deze tot in het oneindige vermenigvuldigde, resulterend in een ‘delirium’ 

waarbij de wereld zonder een God die de beste wereld kiest uiteenvalt in een chaosmos (een woord 

van James Joyce) in plaats van kosmos. Dat er überhaupt een genealogie nodig is berust overigens op 

Leibniz’ beginsel van de toereikende grond.   

 

 
80 Dit concept van multiplicité komt uit de wiskunde; Bergson onderscheidde de homogene, kwantitatieve 
(extensieve of ruimtelijke) veelheid van de wiskunde of wetenschap en de heterogene, kwalitatieve of 
intensieve veelheid als een innerlijke durée dat de ‘echte’ of oorspronkelijke tijd is als continu en 
ongedetermineerd, welk onderscheid Deleuze als analoog interpreteert aan Bernhard Riemanns onderscheid 
tussen discrete en continue variëteit (Mannigfaltigkeit) in Habilitationsschrift (1854). Bergsons durée komt in 
Deleuze’s werk terug als ‘wording’. Badiou’s begrip van de veelheid steunt ook op de wiskunde (zie mijn 
bespreking van Badiou’s filosofie verderop) en volgens Badiou hanteert Deleuze geen wiskundig-axiomatische 
maar vitalistische en dus monistische basis zodat Deleuze toch weer een filosoof van het Ene zou zijn (meer in 
het bijzonder acht hij Deleuze’s filosofie met z’n ascetisch fatalisme verwant aan het stoïcisme). 
81 Men vergelijke de veel-werelden-interpretatie van de kwantummechanica. Een later werk van Deleuze over 
Leibniz, Le Pli, Leibniz et le Baroque uit 1988, waarin hij het barokke concept van de plooi of vouw uitwerkt, zou 
de ‘postmoderne’ architectuur beïnvloeden. 
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Deze differentiefilosofie wordt verder uitgewerkt in Différence et Répétition uit 1968 dat Deleuze’s 

hoofdwerk is en de door Deleuze gewenste empirisme transcendantal realiseert dus in die zin    

(post-)Kantiaans is. We achten het verschil (différence) een empirische relatie tussen twee 

identiteiten welke identiteiten zo primair zijn, maar bij Deleuze gaat aan die identiteiten het 

differentiële – dx in plaats van niet-x – vooraf als de toereikende grond voor identiteiten en 

empirische diversiteit.82 Zo ook is herhaling (répétition) niet een herhaling van een originele identiteit 

maar – conform Deleuze’s interpretatie van Nietzsche’s eeuwige wederkeer – van het virtuele 

differentieel veld (multiplicité) dat zich actualiseert in een concrete entiteit, welk veld zelf verandert 

door elke actualisering dus echte ervaring (Deleuze was een panpsychist: elke materiële synthese 

schept ook een ervaring). Deleuze richt vervolgens deze combinatie van de concepten différence 

zonder negatie en fysische répétition dat een verborgen differentieel maskeert vooral tegen het idee 

van representatie: een verschijning van iets is geen representatie van iets maar een zintuiglijke 

intensiteit die zich opdringt als een simulacrum van een onwaarneembaar differentieel dat hij wel 

een précurseur sombre (donkere precursor) of het ‘in zichzelf van differentie’ noemt. Met de 

afwijzing van representatie wordt ook elke identiteit of eenheid afgewezen: op Nietzscheaanse wijze 

is er geen eenheid van bewustzijn of het zelf (het subject) maar slechts een onwillekeurige veelheid 

van simulacra welke intensieve kwaliteiten in ruimte en tijd voortdurend splitsen, individualiseren en 

veranderen.83 Kants theorie van met name het sublieme indachtig maar ook om de valkuil te 

ontlopen dat hij als metafysicus het begrip dus eenheid boven de (ondenkbare) differentie stelt, 

geeft Deleuze allereerst prioriteit aan de zintuiglijkheid – die bij Deleuze het verschil in intensiteit 

betreft – als oorsprong van alle kennis waarmee de waarheid van het empiricisme wordt bevestigd, 

maar anders dan bij Kant is er geen transcendentaal subject dat de conflicten tussen de vermogens 

van zintuiglijkheid, verbeelding en denken verzoent zodat het ‘gebroken’ zelf niet naar de rede-

Ideeën van eenheid maar naar de virtuele Ideeën van differentie-in-zichzelf wordt geleid. 

Kenmerkend voor intensiteit is niet alleen dat het wordt gestructureerd door de virtuele Ideeën of 

multiplicités maar ook dat het verschil kwalitatief is en de genetische voorwaarde vormt voor de 

extensieve ruimte (men herkent zowel Bergson als Kant). Deze virtuele Ideeën geven de verklarende, 

filosofische toereikende grond voor de actualisering van de Idee in de vorm van individuatie door 

middel van intensieve processen en dus niet de wetenschappelijke causaliteit, maar zijn tegelijk 

concrete universalia zoals wit licht door middel van een prisma de verschillende kleuren actualiseert 

en aldus de Idee van het verschil in zich draagt als reeds concreet object; Deleuze neemt zelfs 

uitdrukkelijk de neoplatoonse notie van de wereld als ontplooiing of ontvouwing van Ideeën over 

waardoor Deleuze spreekt in termen van perplication, complication, implication, explication and 

replication die alle pli (vouw, plooi) als basis hebben (maar anders dan bij Plato is de Idee bij Deleuze 

niet de transcendente identiteit of wezen maar de differentie-in-zichzelf die immanent is in de 

intensieve processen die tot lichamen en gedragingen als actualisaties leiden).84 

 

In Logique du Sens uit 1969 onderzoekt Deleuze op eenzelfde wijze de structuur en genesis van zin en 

onzin waarmee hij de analytische filosofie en diens linguistic turn verdiept: Frege en Russell hebben 

 
82 De term différentiel verwijst aldus bewust naar de differentiaalrekening en Leibniz’ Wet waarmee Plato’s en 
Aristoteles’ beginsel van het Ene (de identiteit van alles) wordt omgekeerd in een beginsel van louter verschil. 
83 Men herkent hier wellicht ook Hume’s afwijzing van elke substantie en dus ook het zelf: er is slechts een 
‘bundle of perceptions’. 
84 Peter Hallward ziet in Out of this World: Deleuze and the Philosophy of Creation (2006) de vereenzelviging 
van zijn en scheppen als de kern van Deleuze’s denken en plaatst Deleuze binnen de traditie van theofantische 
denkers waarbij het virtuele als een immanente God eindeloos veel dingen schept die, gevangen in hun 
actualisatie, hun goddelijke en scheppende kern moeten bevrijden door zelftranscendentie (de gebeurtenis) 
waarmee ze tot hun oorsprong terugkeren. 
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gelijk dat zin een voorwaarde is voor waarheid maar faalden net als Kant om de genesis ervan te 

zoeken. Deleuze laat zien dat zin de andere dimensies van een propositie – denotatie (de relatie met 

het ding), manifestatie (de relatie met de spreker) en significatie (de relatie met andere proposities) 

– eerst mogelijk maakt en dat zin, zoals de stoïcijnen al begrepen, noch naar het lichamelijke ding 

noch naar het woord (de propositie) verwijst maar de grens ertussen en een ideële gebeurtenis 

vormt. De genesis ontleent Deleuze aan de ontwikkelingspsychologie: voor het kind is taal 

aanvankelijk slechts lichamelijke intensiteit-in beweging dus white noise (men vergelijke het witte 

licht van hierboven) waarna het uit de gegeven taal van de omgeving eerst een fase van 

oppervlakkige zin, waarbij het de differentiële elementen uit de taal haalt en met elkaar verbindt, en 

daarna de hoge organisatie van denotatie, manifestatie en significatie ontwikkelt. Zin is dus 

immanent maar niet als principe maar als ideëel medium dat wordt geproduceerd door elementen 

zonder zin samen te voegen zodat taal ook onzin kan produceren. Deleuze laat zien hoe Lewis Carroll 

in Alice's Adventures in Wonderland uit 1865 op het kinderlijke niveau van de oppervlakkige zin onzin 

bij wijze van met name ogenschijnlijke zin produceert en hoe in de schizofrenie van surrealist 

Antonin Artaud een diepere onzin (wartaal) ontstaat doordat het woord terugvalt op het effect van 

louter het lichamelijke (geluid). 

 

Artauds “corps sans organes” zou een vervolg krijgen in het invloedrijke Capitalisme et schizophrénie. 

L'anti-Œdipe uit 1972 dat Deleuze samen met Félix Guattari schreef in de nadagen van de 

studentenrevolte van mei 1968. Dat de Communistische Partij als oppositie zich achter De Gaulle had 

geschaard, zodat niet de oppositie maar nog identiteitsloze krachten het verschil maakten, gaf 

Deleuze’s differentiefilosofie momentum. Het werk is bewust eclectisch (vol met bizarre bronnen), 

grappig en schokkend (onder meer vulgair of wreed) dus opzienbarend (als succès de scandale zelfs 

een bestseller) om zo de lezer tot denken te dwingen. Het werk geeft ook het transcendentalistische 

Différence et Répétition een naturalistische vorm en gaat over de productie van verlangen (la 

production désirante) waarin zij Marx en Freud met hun structuralistische toepassingen door 

respectievelijk Althusser en Lacan en daarmee intellectueel orthodox Links bekritiseerden op de 

grond dat dit nog steeds representationeel en dus identiteitsdenken betreft. Tegenover deze 

theorieën die productie baseren op tekort en vervreemding op negatie, betogen Deleuze en Guattari 

dat het verlangen een positieve, productieve kracht is als resultaat van eindeloos veel 

maatschappelijke krachten als machines des désirantes die aldoor doelloos onderling verbinden en 

ontbinden. Er is dus geen dualisme zoals bij Freuds sublimeringtheorie en geen oedipaal 

familiedrama; anders bij Lacan is het reële niet het illusoire overblijfsel van het symbolische of 

structuur maar het echte, onbewuste krachtenspel dat de structuren vormt. De production désirante 

is zelfs niet antropocentrisch – er zit ook geen subject achter – maar het hart van de wereld zoals 

Nietzsche’s wil tot macht (of Spinoza’s natura naturans). Net als bij Foucault is de intellectueel dan 

ook niet meer de vertegenwoordiger van het universele en de waarheid85, maar dient hij verzet te 

plegen door zich in de praktijk te ‘lokaliseren’ (men vergelijke ook het nog te bespreken 

postmodernisme van Rorty en Toulmin). 

 

Het werk beschrijft ook de sociaal-historische dimensie van de verlangenproductie. De samenleving 

interrumpeert en codeert de stroom van het natuurlijk-metafysische (orgaanloze) lichaam door 

middel van een serie inscripties of (re)territorialisaties, waarbij Deleuze’s en Guattari’s ‘universele 

 
85 Ik merk op dat bv. Karl Mannheim in het invloedrijke, kennissociologische werk Ideology and Utopia uit 1929 
betoogt dat ideeën afhankelijk zijn van de tijd en de sociale klasse waarin ze worden geuit, waarbij democratie 
en haar sociale mobiliteit het politieke conflict als botsing tussen wereldbeschouwingen voortbrengt en het de 
taak is van de intellectueel (de freischwebende Intelligenz) om vanuit zijn ongebonden perspectief de partijen 
te verzoenen.  
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geschiedenis’ drie vormen van socius, dat is het sociale lichaam dat verantwoordelijk voor de 

productie wordt geacht, onderscheidt op grond van drie verschillende productiewijzen. De primitieve 

samenleving is gestructureerd op basis van afstamming, uiteindelijk van de goddelijke Aarde als 

geheel als bron van alle productie (dus als socius), welke inscriptie vaak het letterlijk insnijden op het 

menselijk lichaam of orgaan als het element van de socius impliceert. De despotische samenleving 

met de despoot als bemiddelaar tussen het goddelijke en de samenleving deterritoriseert de Aarde 

om het lichaam van de vorst te reterritoriseren, waardoor zijn lichaam de bron van alle productie 

wordt met bv. de arbeiders als zijn handen en de politie als zijn ogen. Dit brengt de Staat en de taal 

als gedeterritoriseerde teken voort. De kapitalistische samenleving herstructureert alle relaties tot de 

stroom van geld, welke abstrahering tegelijk de socius radicaal deterritoriseert in een vrije 

(natuurlijke) productie van verlangens en de socius z’n sociale verband verliest doordat het 

kapitalisme personen reterritoriseert als private individuen. Het kapitalisme is zo inherent 

schizofreen (en apocalyptisch) omdat schizofrenie hier wordt opgevat als de fragmentering van het 

subject alsmede de deterritorisering van het sociale lichaam waardoor de schizofreen terugvalt in de 

stroom of het lichamelijke zonder betekenis (woorden zijn nog slechts geluiden) zodat er geen 

bewuste structuur dus (stabiele) werkelijkheid tot stand komt. Het schizofrene is het 

‘transcendentaal onbewuste’ dat in het luchtledige ronddraait en is zo de limiet – voor het denken is 

dat het ondenkbare – dat in de vorm van kunst en wetenschap het kapitalisme toch kan bekritiseren 

en zo een revolutionaire kracht kan zijn: hedendaagse kunst kan gedecodeerde en deterritoriseerde 

stromingen in de samenleving als het ‘nieuwe’ brengen zonder deze meteen te hercoderen tot geld. 

Psychoanalyse is een transcendent gebruik van de immanente syntheses van verlangenproductie, 

resulterend in ‘transcendentale illusies’ (men herkent de verwijzingen naar Kant) doordat het 

extensieve identiteiten van productie, zoals het subject, toekent aan de intensieve differentiële 

processen; psychoanalyse maakt deel uit van het kapitalisme – het reterritoriseert het subject tot 

psychische identiteit in een oedipale driehoeksrelatie als representationeel simulacrum van 

verlangen dat wordt gehercodeerd tot een systeem van schuld en afrekening – welk theater van de 

representatie van verlangen aldus moet worden getransformeerd tot de immanente orde van 

verlangenproductie door middel van een schizoanalyse.86 

 

In een later werk van Deleuze en Guattari, Mille Plateaux uit 1980, wordt het voorgaande uitgebreid 

en omgevormd tot een materialistische filosofie op kosmische schaal op grond van 

wetenschappelijke inzichten van dynamische systemen met betrekking tot zelforganisatie die zo leidt 

tot de structuur van ‘rizoom’ dat hun (botanische) term is voor het centrumloze, non-hiërarchische 

netwerk van de werkelijkheid èn van hun boek. Wat ‘existeert’ (bestaat) is het intensieve dat als 

proces of beweging neigt naar de ‘insisterende’ limieten van het virtuele (de Aarde) of actuele (de 

zelforganisaties der fysiologische, semiotische en psychologische strata). Tot slot, in Qu’est-ce que la 

philosophie? uit 1991 benadrukken Deleuze en Guattari dat filosofie, wetenschap en kunst drie 

complementaire denkwijzen zijn die ieder op creatieve wijze orde in de chaos scheppen. Filosofie 

schept concepten op een plan d'immanence (wat mogelijk is; de gebeurtenis); wetenschap schept 

functies op een plan de référence (het actuele; het ding en z’n eigenschappen). Kants theorieën van 

zintuiglijkheid (als de vorm van mogelijke ervaring) en kunst (als de reflectie over actuele ervaring) 

brengt Deleuze tot een eenheid: juist kunst toont de voorwaarden van zintuiglijkheid als de 

intensieve conceptie van ruimte en de virtuele conceptie van tijd die noodzakelijk vele actualisaties 

kennen, doordat kunst dwingt het ‘zijn van het zintuiglijke’ (de sensatie) te ervaren omdat het iets 

 
86 Men vergelijke Althussers kapitalisme-kritiek. Žižek acht Deleuze onder invloed van Guattari een ideoloog 
van het laatkapitalisme. 
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geeft wat we niet herkennen zodat de subjectieve vermogens in conflict met elkaar verkeren. Hierom 

dwingt kunst onze gewoontes der perceptie in te ruilen voor een creatief denken.   

 

Derrida: deconstructie 
 

Jacques Derrida (1930-2004) publiceerde in 1967 drie werken die hem en zijn ‘deconstructie’ meteen 

een opvallend middelpunt van de nieuwe, postmodernistische87 Parijse filosofie zouden maken: La 

Voix et le Phénomène, L'écriture et la différance en De la grammatologie. Kenmerkend voor Derrida’s 

postmodernisme is de uitdrukkelijke gerichtheid op taal waarbij deze drie boeken elk een specifieke 

interesse of achtergrond hebben binnen deze gerichtheid.  

 

Derrida begon zijn filosofische loopbaan met het onderzoeken van de grenzen van de fenomenologie 

– hij bestudeerde met name de werken van Husserl en Heidegger – en La Voix et le Phénomène is de 

weerslag van Derrida’s studie van Husserls taalfilosofie. In dit werk ontwikkelt hij al z’n 

kernconcepten van différance en déconstruction. 

 

L'écriture et la différance is een verzameling essays over uiteenlopende onderwerpen, maar de 

thematische achtergrond is dat we het geloof zijn verloren in de middeleeuwse, naar Plato’s filosofie 

verwijzende, spreuk Ens et unum et verum et bonum convertuntur (het zijnde, het ene, het ware en 

het goede zijn verwisselbaar): onze kennis is enorm gegroeid maar de wereld is niet rechtvaardiger 

geworden. Het humanisme heeft gefaald – de groei van rationaliteit heeft niet geleid tot een groei 

van menselijkheid – en de wereld is versplinterd. Op grond van deze ervaring was Derrida vooral 

geïnteresseerd in wat niet past in het klassieke denken (la différance) en in denkers die dit einde van 

de metafysica en humanisme voorzagen, zoals Nietzsche die constateerde dat men nog niet durft te 

begrijpen dat er slechts chaos en tragische onzinnigheid is na de dood van God, Heidegger die de 

metafysica van het aanwezige en tegenwoordige, die tot de ontmenselijkende overmacht van de 

technologie had geleid, wilde vernietigen en Emmanuel Levinas die zich in Totalité et Infini (1961) 

verzette tegen de totaliserende rationaliteit sinds Descartes en een ethiek uitwerkte waarin de ander 

als Ander – die niet kan worden begrepen want transcendent88 is – wordt opgevat. Maar ook de 

wetenschap zelf liet zien dat er grenzen zijn aan rationaliteit, zoals bij Kurt Gödels 

onvolledigheidsstellingen, en aan objectiviteit, zoals bij Heisenbergs kwantummechanica. En Freud – 

zoals herontdekt door Lacan – liet zien dat Descartes’ subject geen grond van objectieve kennis kan 

zijn omdat het onbewuste verborgen blijft zodat zelfbewustzijn onvolledig blijft en dat er geen 

voorbestemde harmonie is tussen de kosmische orde en het menselijk spreken zodat een gevoel van 

onbehagen onvermijdelijk is. In dit verband vroeg Derrida zich in L'écriture et la différance (1967) ook 

af of Foucaults Folie et déraison toch niet traditionele geschiedschrijving is omdat Foucault vergat dat 

de waanzin, dus het onzinnige, niet opgenomen kan worden in een zinvol verhaal. In die tijd gold het 

 
87 Net als Foucault, Deleuze en Baudrillard verwierp hij echter elk -isme. Dat heeft er ook mee te maken dat 
postmodernisten elke vaste betekenis of identiteit willen deconstrueren waarbij ook het kapitalistische 
uitruilsysteem van onder meer doctrines (de -ismen) moet worden ondermijnd.  
88 De Ander is aldus het Oneindige dat elke totaliteit overstijgt: God openbaart zich in het gelaat van de Ander 
(als men de ander geheel begrijpt maakt men die tot een ding). Volgens Levinas ontsnapte ook Heidegger niet 
aan een totaliserend ‘voorverstaan’ van al het zijn, zodat ook zijn filosofie er nog een van ‘hetzelfde’ is (terwijl 
reeds Plato het Goede had opgevat als ‘een voorbij het zijn’ en Descartes het idee van het oneindige in het 
subject vond). Levinas keerde zich overigens niet tegen het ik, het hedonisme of de economie want slechts 
door de verwerving van zelfstandigheid heeft de ontvankelijkheid voor de ander betekenis: de ander als 
transcendentie beantwoordt aan mijn verlangen dat immers naar het oneindige reikt (men vergelijke Lacan). 
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structuralisme als de opvolger van de als afgedaan beschouwde fenomenologie, maar Derrida bracht 

de discussie tussen de twee doctrines terug: L'écriture et la différance bevat een lezing uit 1966 

waarin hij het structuralisme bekritiseerde en waardoor hij als een poststructuralist werd 

beschouwd: ook een structuur moet een – opnieuw een soort van genealogische – oorsprong 

hebben volgens Derrida die zichzelf een historicus noemde, welk dynamische vorm van het 

structuralisme kenmerkend is voor het poststructuralisme. 

 

In De la grammatologie onderzoekt hij de theorieën van Jean-Jacques Rousseau en Claude Lévi-

Strauss over het schrift en werkt hij zijn concept van deconstructie verder uit.89 De achtergrond 

hiervan is Derrida’s voorliefde voor auteurs die op de grens van literatuur en filosofie werken en 

daarmee de vraag opleveren wat het verschil is tussen literatuur en filosofie: wat is de ‘literariteit’ 

van literatuur?90 Derrida stelt vast dat in de Westerse cultuur het schrift als ‘teken van een teken’ 

ondergeschikt is gemaakt aan het gesproken woord, omdat het geschreven woord een teken zou zijn 

voor het gesproken woord dat een direct dus superieur teken is van wat het betekent. Hij laat zien 

dat ook De Saussure hierin de Westerse traditie volgt, zoals die in Aristoteles’ De Interpretatione is 

neergelegd.91 Het door Derrida bedachte Franse woord différance klinkt hetzelfde als différence 

(verschil) en laat zo echter al zien dat het geschreven woord niet naar het gesproken woord verwijst: 

de betekenis van een woord bevindt zich in de tekst. Elke taaluiting geschiedt in een betaalde 

context maar de betekenis is niet afhankelijk van die specifieke context: betekenis berust op de 

principiële iterabiliteit (itérabilité), dus citeerbaarheid of herhaalbaarheid in nieuwe contexten, van 

talige uitingen, hetgeen ook dissémination (disseminatie of uitzaaiing; betekeniswoekering) dus 

verlies van identiteit (en dus ook continuïteit) betekent.92 De traditionele metafysica van de 

aanwezigheid en de identiteit heeft die iterabiliteit daarom altijd bestreden en om die reden het 

geschrevene, dat bij uitstek in een nieuwe context opnieuw kan worden gelezen en geïnterpreteerd, 

onderdrukt ten gunste van het gesprokene dat afhankelijker lijkt van de context waarin het wordt 

geuit (hetgeen Derrida phonocentrisme noemt).93 Derrida is het eens met de structuralistische 

semiologie van De Saussure in de zin dat er geen directe relatie is tussen teken en referent maar dat 

alles zijn betekenis ontleent aan de context (dat wil zeggen aan het contrast met andere tekens in de 

taal), maar Derrida’s beroemde uitspraak “il n'y a pas de hors-texte” uit De la grammatologie, dat 

vaak wordt misvertaald als “er is niets buiten de tekst”, beduidt dat die context niet kan worden 

afgebakend vanwege de iterabiliteit (waarbij alle ervaring pas betekenis krijgt door middel van de 

taal). Voorts zijn schrift en spraak beide conventioneel dus geïnstitutionaliseerd en daarmee eigenlijk 

schrift. De Westerse metafysica van de aanwezigheid en identiteit heeft zijn grond in het willen 

aanschouwen van de waarheid: taal kan naar die waarheid wijzen maar nooit de waarheid zijn. Het 

gesproken woord is evengoed een teken van afwezigheid als het geschreven woord, zoals ook 

 
89 Volgens Rousseau heeft de klank een grotere verwantschap met de betekenis (het inwendige van het teken) 
dan het schrift dat we eerst moeten ontcijferen, hetgeen Hegel verklaart doordat de klank vluchtig is. Het 
schrift heeft de neiging een eigen leven te gaan leiden en naar andere teksten in plaats van naar de zaak te 
verwijzen. De stem is levend, de letter is dood. 
90 Jürgen Habermas bekritiseerde Derrida om het inklappen van het onderscheid tussen literatuur en filosofie in 
Derrida’s werk. 
91 Ik merk op dat Plato het schrift zo inferieur achtte aan het gesproken woord – zelfs een gif – dat dit mede 
aanleiding heeft gegeven tot de hypothese van een esoterische, ongeschreven leer van Plato die niet is te 
vinden in zijn dialogen. Ik merk op dat waar Nietzsche het geheugen hekelde, Plato het schrift als extern 
geheugen hekelde omdat het daardoor juist vergetelheid in het denken bewerkstelligt. 
92 Men vergelijke de series zeefdrukken van Warhol waarmee de identiteit verloren gaat in een herhaling die 
het beeld telkens iets doet verschillen.  
93 We hebben gezien dat het postmodernisme in de kunst veel gebruik maakt van het citaat waarmee het 
breekt met de traditionele metafysica. 
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Rousseau erkende in zijn bewering dat het woord het afwezige aanwezig maakt. Maar het woord 

blijft altijd verschillend van de zaak zelf – men vergelijke Lacan – en stelt zo de aanwezigheid van de 

zaak telkens uit: er is geen tegenstelling maar een différance die nooit kan worden gedicht waardoor 

het woord nooit tot rust komt bij de zaak zelf en slechts naar andere woorden kan verwijzen (het 

neologisme différance impliceert niet alleen een passief gegeven verschil als voorwaarde van 

betekenis maar ook het werkwoord différer en daarmee een actief uitstellen van betekenis door 

middel van een tegenstelling). Om de waarheid te aanschouwen moet men de taal überhaupt achter 

zich laten; de taal, dus in wezen het schrift, is de afwezigheid van waarheid.94 Volgens Derrida is de 

grote angst van de Westerse cultuur niet die afwezigheid of onwaarheid maar de disseminatie  door 

het schrift waardoor aanwezigheid en afwezigheid, waarheid en fictie, etc onontwarbaar en het 

onderscheid onbeslisbaar maakt. Tegelijk – verwijzend naar Husserls Der Ursprung der Geometrie 

(1936) – constitueert het schrift in de vorm van de inscriptie of indruk de Westerse rationaliteit en 

objectiviteit die precies op die iterabiliteit berust: eerst het schrift maakt objectivering mogelijk 

(hetgeen een paradox of Catch-22 oplevert om over het schrift te schrijven want daarvoor moet het 

tot object worden gemaakt dat alleen het schrift zelf kan). 

 

De term ‘deconstructie’ verwijst naar Heideggers Destruktion of Abbau van de Westerse metafysica 

van de aanwezigheid, welke de(con)structie Derrida onder invloed van De Saussure wil toepassen op 

de taal en zo de deconstructie inhoudt van elke ‘aanwezigheid’ van betekenis – door middel van het 

gesprokene – doordat het teken zou verwijzen naar en worden bepaald en gegarandeerd door iets 

buiten de taal, dus buiten het schrift, zoals een idee. De destructie is bij Derrida een deconstructie 

omdat destructie zelf een metafysisch project zou zijn met waarheidsaanspraken terwijl het bij 

Derrida gaat om een post-Heideggeriaans spel in de taal zelf: elke onthulling van de waarheid is als 

woordenspel zelf weer een verhulling (deconstructie is dus ook geen kritiek die een hogere waarheid 

blootlegt).95 Volgens Derrida is de hele Westerse intellectuele traditie een zoektocht naar de 

transcendentale oorsprong van betekenissen dat buiten het relationele zou liggen, hetgeen hij met 

Heidegger ‘logocentrisme’ noemt (al het zijnde zou aan het rationele denken aanwezig gesteld 

kunnen worden, culminerend in Hegels systeem waarin het zijnde aan zichzelf aanwezig wordt 

geacht door het zijnde zelf tot logos te maken).96 In werkelijkheid hebben betekenissen, dus ook van 

de ideale, vast en transcendent gedachte concepten waar de filosofie over spreekt, geen grond 

buiten de taal en zijn ze daarom onreduceerbaar complex en onvast, hetgeen de deconstructie 

blootlegt. Beïnvloed door Levinas en diens concept van de transcendente Ander richt Derrida zich in 

de deconstructie op het ‘geheel andere’ dat voorbij de horizon van het zelfde of aanwezige ligt en 

duidt hij het logocentrisme in dat verband ook wel als fallocentrisme e.d. hetgeen 

aangrijpingspunten geeft voor deconstructivistische feministische en racialistische theorieën.97 

Precies omdat we woorden moeten zoeken die inzicht verschaffen zonder de waarheid aanwezig te 

kunnen stellen, moet de filosoof net als James Joyce naar alle uithoeken van de taal gaan waarbij de 

woorden zich niet uitwissen in de begrippen van de metafysica maar er als het ware tegenaan 

botsen. 

 

 
94 Opnieuw is dit het duidelijkst of sterkst in het platonisme. 
95 Zoals bij Nietzsche achter elk masker weer een ander masker zit. 
96 Logos betekent ook ‘spraak’ en zoals we zagen keert Derrida zich ook tegen deze vorm van logocentrisme: 
phonocentrisme is een vorm van logocentrisme. 
97 Ik noem Hélène Cixous die door een deconstructieve lezing à la Derrida van literaire teksten de gevestigde 
tegenstellingen zoals man/vrouw, cultuur/natuur, etc wil ondermijnen ten gunste van ‘het andere’ (en het 
onbewuste) en in het essay Le Rire de la Méduse (1975) een écriture féminine aankondigt, gekenmerkt door 
transgressie, pluraliteit en openheid.  
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Betekenissen worden noodzakelijk gevormd door de context van tegenstelling (bv. wezen vs. schijn, 

activiteit vs. passiviteit) die echter tevens een gewelddadige hiërarchie van het ene boven het andere 

meebrengt (zoals hier wezen boven schijn, activiteit boven passiviteit), hetgeen Nietzsche toeschreef 

aan de wil tot macht die de hiërarchie ook kan omkeren: tegenover Plato’s wil tot macht die het 

rationele en het licht boven het irrationele en de duisternis plaatste, plaatst Nietzsche zich zo in 

bewuste tegenstelling met Plato in de positie van Orpheus in de onderwereld die de waarheid in het 

verborgene en irrationele vindt. Derrida’s deconstructie houdt op vergelijkbare wijze in dat in teksten 

de tegenstellingen worden opgespoord en qua hiërarchie omgekeerd, maar omdat Derrida verder wil 

gaan dan Nietzsche en ook diens wil tot macht moet worden gedeconstrueerd als een manifestatie 

van het schrijfproces in plaats van metafysisch beginsel, behelst deconstructie niet simpelweg het 

vormen van een omgekeerde of nieuwe starre tegenstellingen maar moet men laten zien dat het 

inferieure het superieure in zich op kan nemen, bv. de schijn bevat het wezen98, waardoor – niet een 

Hegeliaanse synthese maar – een immanentie van een onwaarneembare dus ‘onbeslisbare’ 

différance als eenheid van simulacra (zoals bv. een spook noch aanwezig noch afwezig is) ontstaat in 

plaats van een tegenstelling. Daarbij zullen altijd weer tegenstellingen ontstaan, want die zijn nodig 

om betekenissen te vormen, maar de deconstructie is een eindeloze analyse die laat zien waar en 

hoe de beslissingen en hiërarchieën zijn gemaakt om die betekenissen te vormen. Men herkent hoe 

Deleuze representatie en identiteit ‘deconstrueert’ tot het differentieel en différence van waaruit 

identiteiten worden gevormd. Deze is dus niet alleen negatief: er is ook hier een positieve productie 

in de vorm van een verbinden met het afwezige in de tekst. Zo leest Derrida bv. bij Husserl dat in 

diens fundering van evidentie op de zelftegenwoordigheid van het bewustzijn de tijd slechts als 

tegenwoordige tijd kan worden begrepen, maar Husserls opvatting van het verleden als wat wordt 

vastgehouden en de toekomst als wat wordt geanticipeerd impliceert dan een gespletenheid van het 

heden waarin tevens het afwezige – het ‘niet meer’ en het ‘nog niet’ – aanwezig zijn. Husserls 

antimetafysische fenomenologie wil het onderscheid tussen subject en object opheffen bij wijze van 

het aanwezige in het bewustzijn als fundament, maar het zelfbewustzijn is niet transparant waarbij 

het subject net als het teken aldoor wordt geproduceerd en dus geen stabiele identiteit vormt. Zo 

ook stelt De Saussure terecht dat de identiteit van een betekenaar wordt bepaald door het verschil 

met andere betekenaars, dus met wat afwezig is, maar omdat het aantal betekenaars in een taal 

eindig en het aantal betekenden oneindig is, kan er geen eenheid tussen betekenaar en betekende 

zijn.99 

 

Heidegger meende dat Nietzsche het einde (sluitstuk) van de Westerse metafysica van de 

aanwezigheid vormde, maar ook dat is opnieuw een metafysica omdat het de geschiedenis 

teleologisch opvat en Derrida meent dat Nietzsche die al heeft afgesloten en aldus, bevrijd van de 

traditionele logos, de tekst als archi-écriture opvatte in plaats van dat het geschreven woord 

ondergeschikt want een imitatie is van het gesproken woord dat een aanwezige betekenis heeft zoals 

filosofen sinds Plato menen. De laatste ontwikkelingen in de wetenschappen, zoals de wiskunde, 

laten zien dat de metafysica van de aanwezigheid inderdaad al is afgesloten: tekens hebben nog 

slechts een functie in plaats van een betekenis. Zoals de deconstructie zoekt naar wat niet wordt 

genoemd in de tekst (het ‘andere’), zo blijft omgekeerd de aanwezigheid van betekenis die wordt 

doorgehaald tegelijk staan (zoals het Zijn bij Heidegger): de doorhaling en wat wordt doorgehaald 

vormen een différance welk spoor van verschil de deconstructie opspoort. Het spoor is een 

 
98 Men vergelijke Hegels opvatting als het wezen dat pas door de verschijning werkelijk wordt, die echter een 
kritiek inhoudt die een hogere waarheid stelt. Bij Bergson en Deleuze zien we iets vergelijkbaars: we zijn 
gewend de mogelijkheid als inferieur aan z’n verwerkelijking op te vatten, maar dat keert om als we dingen 
opvatten als een actualisering van reële krachten die nog geen identiteit hebben gevormd. 
99 Reeds bij Lacan ‘verglijden’ de betekenissen onder de betekenaars omdat er geen vaste relatie kan bestaan. 
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aanwezigheid die mede door het afwezige wordt geconstitueerd en gaat aan elke betekenis of zijnde 

vooraf zonder een transcendentaal beginsel te zijn: het veld der sporen is de tekst (in de 

oorspronkelijke betekenis van textum (weefsel)) van de werkelijkheid zelf waarin uiteindelijk alles 

met alles is verbonden (alle werkelijkheid heeft de structuur van een differentieel spoor), zodat elke 

concrete tekst reeds het verschil tussen wat binnen de tekst en wat buiten de tekst bevat, hetgeen 

Derrida bedoelde met “il n'y a pas de hors-texte”. Er is geen topbetekenaar zoals Lacans fallus en ook 

différance moet niet worden opgevat als een betekenaar maar als de markering van een spel van 

verschil dat elke betekenis uitstelt, zoals bij Heidegger elke naam voor het zijn dat zijn reduceert tot 

een aanwezig zijnde ten koste van ‘het ontologische verschil’ ofwel de afstand met het Zijn van dat 

zijnde.100 Voor Derrida is Heideggers ontologisch verschil slechts één verschil dat de différance 

markeert en is de différance fundamenteler dan de waarheid van het zijn omdat het de eeuwige 

herhaling van het verschil (zoals het ontologische verschil) opspoort.  

 

Deconstructie is aldus een praktijk die teksten transformeert door de bewegingen van différance op 

te sporen. Het is uitdrukkelijk niet je eigen betekenis aan een tekst geven maar betreft het opsporen 

waar de functie van de tekst niet spoort met de betekenis die eraan gegeven wordt.101 Het is ook 

geen hermeneutiek als zoektocht naar de eigenlijke betekenis van een tekst want een tekst bevat 

allerlei oneigenlijke betekeniseffecten: interpretatie leidt slechts tot disseminatie van betekenissen. 

Zoals zo het onderscheid tussen ‘eigenlijk’ en ‘oneigenlijk’ vervagen, verdwijnt ook het onderscheid 

tussen ‘waar’ en ‘onwaar’ of – tegen de pragmatische taalhandelingstheorie van bv. John Searle – 

tussen ‘geslaagd’ en ‘mislukt’. Derrida schreef zelf bewust op de grens van literatuur en filosofie, 

zowel qua vorm als inhoud, waarmee hij de grenzen van de filosofie overschreed, waardoor hij 

geliefd werd bij literatuurwetenschappers maar gehaat bij filosofen. Zo bevat Glas uit 1974 

commentaar op Kants notities over het huwelijk en het jodendom, commentaar op Hegels 

interpretatie van Sophocles’ tragedie Antigone en een lezing over de auteur Jean Genet in de vorm 

van drie kolommen naast elkaar en combineert hij in La Carte Postale uit 1979 liefdesbrieven met 

een kritiek op Lacans interpretatie van Edgar Allen Poe’s verhaal The Purloined Ribbon. Zijn fascinatie 

voor het schrift leidde ook tot een uitdieping van zijn joodse wortelen, resulterend in onder meer 

een studie van Franz Kafka’s Vor dem Gezetz (1915) met de conclusie dat de wet onkenbaar is maar 

toch moet worden nagevolgd – dit houdt verband met de verantwoordelijkheid die Levinas’ l’altérité 

de l’autre ons oplegt – en Paul Celans gedichten over de Holocaust met de conclusie dat het 

onherhaalbare (singuliere) van het trauma kan worden verteld in de vorm van een gedenken. 

Literatuur kan zo filosofische opvattingen ondermijnen om welke reden een tekst moet worden 

gelezen en niet uitgelegd.  

 

Net als Foucault werd Derrida een soort mediaster en inspireerde zijn werk – naast de filosofie en 

cultuurstudies – vele auteurs en kunstenaars. Er bestaat – al dan niet losjes gebaseerd op Derrida’s 

werk – deconstructivistische architectuur, cinema, kunst, muziek etc. Dat hij ook opvallend 

invloedrijk is in de VS, heeft wellicht te maken met zijn taalkundige toepassing van Nietzsche’s 

ideeën: kenmerkend voor de filosofie van na de 19de eeuw is een ‘middeleeuwse’ terugkeer van 

 
100 Vergelijk McLuhans ‘uitgesteld oordeel’ als gevolg van media zoals de televisie en het maximalisme in de 
literatuur. 
101 Ik merk op dat wellicht het christendom kan of moet worden opgevat als de deconstructie van de oudere 
mythen en geloofspraktijken waarbij Nietzsche op zijn beurt het christendom, althans de gebruikelijke 
interpretatie ervan, deconstrueerde. Zie ook La déclosion uit 2005 van Jean-Luc Nancy waarin hij betoogt dat 
de moderniteit het product is van de zelfdeconstructie van het christendom, zodat de secularisatie uit het 
christendom zelf voortkomt in plaats van er zich van te bevrijden. Dit komt overeen met de theorieën van 
onder meer René Girard en Gianni Vattimo. 
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scholastische filosofie als tekstanalyse en een sterke gerichtheid op betekenissen dus op taal en 

logica, zowel in de continentale filosofie maar bekender nog in de analytische filosofie. Derrida zou 

ook vooral in de VS gaan werken, maar stuitte daar ook op veel weerstand van onder meer collega’s, 

met name vanwege de duisterheid van zijn teksten (om welke reden ook Foucault zich fel uitsprak 

tegen Derrida en zij in onmin met elkaar verkeerden). Maar ook de media keerden zich tegen Derrida 

en de deconstructie, omdat die nihilistisch zou zijn en omdat Derrida het onderscheid tussen 

waarheid en fictie, tussen goed en kwaad zou vervagen en zo de collaboratie van Heidegger en Paul 

de Man (met wie Derrida goed bevriend was en die zich ook met deconstructivistische 

literatuurtheorie bezig hield) met de nazi’s verdonkeremanen. In reactie heeft Derrida veel over 

ethiek en politiek geschreven. Daarbij hekelde hij onder meer de bestaande wereldeconomie, die 

een vorm van oorlog met andere middelen zou zijn, en de zelfvoldaanheid van Westerse landen: 

democratie is voor Derrida een belofte en geen voltooide werkelijkheid. Wellicht is zijn visie – net als 

die van Levinas die eveneens de differentiefilosofie omboog naar een ethiek –  joods te noemen: de 

wereld is ontwricht maar misschien kan alleen in zo’n wereld rechtvaardigheid worden ervaren 

omdat de ander nog niet is geïntegreerd maar de ontmoeting met de ander en de komst van het 

andere nog onverwacht kan gebeuren. De Ander en de waarheid laten zich niet invoegen of 

begrijpen: deconstructie gaat uiteindelijk om die rechtvaardigheid. 

 

Baudrillard: hyperrealiteit 
 

Het werk van socioloog en filosoof Jean Baudrillard (1929-2007) steunt sterk op de semiotiek van De 

Saussure en Lacan zodat elke betekenis is ingebed in het geheel van relaties, welk web van 

betekenissen we nooit geheel kunnen vatten, en elk coherent beeld van de wereld daarom een illusie 

is. Juist de globalisering van de wereld geeft zo’n hoeveelheid van tekens die net als goederen 

worden uitgewisseld dat elk coherent wereldbeeld zeer fragiel is geworden en we vooral weerloos 

zijn tegen het symbolische (in anarchistische zin), dat hier niet in past, zoals terrorisme. Maar voordat 

hij zijn aandacht zou gaan richten op massamedia en terrorisme, zou zijn eerste boek, Le Système des 

objets uit 1968, nog een interne kritiek op het marxisme leveren: niet productie maar consumptie 

zou in de ontwikkeling van het competitieve kapitalisme naar het monopolie-kapitalisme de drijfveer 

van het kapitalisme zijn geworden. Daarmee is Marx’ notie van gebruiks- en ruilwaarde ingeruild voor 

wat Baudrillard de tekenwaarde, die een object bv. prestige geeft, noemt (ik merk op dat reeds bv. 

Daniel Bell in The End of Ideology uit 1960 beschreef hoe de welvaartsstaat niet heeft geresulteerd in 

een verkorting van de arbeidstijd c.q. het communistisch paradijs maar dat arbeiders zijn blijven 

doorwerken om statusobjecten zoals een mooie auto te kunnen kopen). Tegenover Adam Smith en 

Marx, die meenden dat het individu ‘echte’ behoeften heeft die het systeem zou moeten bevredigen, 

meent Baudrillard onder invloed van Georges Bataille dat elke behoefte een sociale constructie dus 

fetisj is.102 Baudrillard zou – mede onder invloed van Barthes die al poogde de verborgen 

betekenissen van alledaagse zaken zoals die in de mode en de sport bloot te leggen – zijn leven lang 

blijven onderzoeken hoe het systeem van objecten en tekens de huidige media- en 

consumptiemaatschappij en daarmee ons dagelijks leven vormt. Daarbij voorzag Baudrillard 

onverwachte geweldsuitbarstingen omdat de consumptiemaatschappij waarin alles draait om het 

kunnen kopen en verkopen de totale vervreemding – deze term betekent in deze zin het afstand 

doen van eigendom dus ‘verkopen’ – en ontmenselijking wegens verdinglijking geeft, maar tegelijk 

geen mogelijkheid tot revolutie vanwege de structuralistische kritiek op het subject-denken (zoals we 

 
102 Ik merk op dat dit ook doet denken aan de théorie mimétique uit 1961 van de socioloog René Girard: we 
bootsen het verlangen van de ander na (dat een op Hegel gebaseerd ‘verlangen van het verlangen’ is).  
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zagen zag Marx daarentegen het proletariaat als het subject van de geschiedenis). Reeds de 

Frankfurter Schule had deze kritiek gegeven, maar Baudrillard voegt daar de aanzuigende werking 

van de hyperrealiteit van illusie en fantasie aan toe die de totale onderwerping van het subject aan 

de wereld der objecten bewerkstelligt (ook al is het subject binnen dit systeem wel actief in het 

verwerven van individualiteit of differentie door middel van consumptie). 

 

Zoals het simulacrum een kopie is zonder verwijzing naar een origineel103, zo schept technologie een 

hyperrealiteit die op vergelijkbare wijze een netwerk van beelden en tekens vormt zonder een 

referent zodat wat gerepresenteerd wordt nog slechts de representatie zelf is, hetgeen Baudrillard in 

z’n L’Échange symbolique et la mort (1976) uitwerkt op basis van Lacans theorie: als gevolg van onder 

meer het consumentisme en de massamedia worden het reële en het imaginaire volledig 

geabsorbeerd door het symbolische zodat de werkelijkheid van politieke macht/legitimatie, 

productie, verlangen, etc nog slechts een simulatie is. Het reële is nog slechts een operationeel effect 

van het symbolische proces via het technologische medium (zoals het ontwikkelen van een foto), 

waarbij de productie door Kants subject of Marx’ arbeider of Freuds onbewuste is vervangen door 

een hyperreële productie van tekens door andere tekens door het technologische medium (een 

simulatie die zichzelf simuleert) zonder enige relatie met de werkelijkheid. Baudrillard werd hier  

sterk beïnvloed door Georges Bataille’s wat Nietzscheaanse notie van économie générale: het 

menselijk leven en soevereiniteit berusten niet op de ‘lage’ economie in enge zin van productie, nut, 

uitwisseling en besparing maar op een ‘aristocratische’ uitgave, overdaad, offer en verspilling. 

Baudrillard verwerpt aldus niet alleen het kapitalisme maar ook het marxisme als bourgeois omdat 

het net als het kapitalisme productie en nut als de basis ziet: de wending naar het postmodernisme 

bij Baudrillard en anderen is in hoge mate een radicalere kritiek die ook het marxisme bekritiseert en 

die ruimte wil geven voor symbolische uitwisseling en creativiteit uit overdaad in plaats van 

productie en nut als de echte menselijke kern en waardigheid.104 In feite is de postmoderniteit, 

gebaseerd op technologie en de sociale reproductie van simulaties bij wijze van symbolische 

uitwisseling, een radicale breuk met de moderniteit van kapitaal en productie of beter gesteld: het 

kapitalisme heeft zichzelf en de moderniteit – als ware bij wijze van parodie op het marxisme – 

ondergraven door de productie van het hyperreële waarbij het premoderne – de symbolische 

uitwisseling – in een nieuwe vorm verschijnt. Waar de moderniteit wordt gekenmerkt door 

gescheiden domeinen, klassen, genders etc. is de implosie van deze categorieën kenmerkend voor de 

postmoderniteit, zodat economie, politiek, kunst en erotiek allemaal bij elkaar komen en elkaar 

bepalen (en die zo transeconomisch, transpolitiek, transesthetisch en transseksueel zijn geworden). 

 
103 Baudrillard verwijst historisch naar de Renaissance – het tijdperk van het theater – waar de adel pronkte 
met nepartikelen en het valse teken ontstond, naar het moderne tijdperk na de industriële revolutie met z’n 
massaproductie dat het verschil tussen origineel en kopie onzichtbaar maakt en het huidige, postmoderne 
tijdperk van het laatkapitalisme met het model als kopie zonder origineel. Fredric Jameson geeft het voorbeeld 
van een schilderij maken op basis van een foto (fotorealisme). Miguel de Cervantes’ Don Quichot uit 1605 is 
niet alleen ‘de eerste moderne roman’ maar in zekere zin ook de eerste postmoderne roman: Don Quichot 
interpreteert de werkelijkheid en zichzelf op basis van teksten welke interpretatie aldus een simulacrum is, 
waarbij in het tweede deel uit 1615 de personages het eerste deel hebben gelezen en daarom ironisch Don 
Quichot als ridder behandelen dus het spel meespelen. De roman stapelt zo bewust metalaag op metalaag 
waarbij er ook nog het metaniveau is van het doorbreken van ‘de vierde muur’ in de roman. Het 
modernistische is zo beschouwd dat Cervantes Don Quichot laat sterven na de werkelijkheid te hebben 
hervonden; in het postmodernisme is daarentegen de werkelijkheid zelf illusoir geworden zodat we allen (een 
onsterfelijke) Don Quichot zijn geworden. 
104 Baudrillard was een provocerend denker, niet in het minst omdat het terrorisme van met name al-Qaida een 
symbolische daad is die behoort tot die symbolische uitwisseling op grond van overdaad en opoffering die het 
kapitalisme ondermijnt. 
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Bovenal wordt het gedrag van mensen bepaald door de overweldigende hyperrealiteit van simulaties 

die massaal aanwezig en echter dan echt zijn en die het subject terroriseren en zo schizofreen maken 

omdat alles dichtbij is en hem penetreert (waardoor ook het onderscheid tussen publiek en privé 

inklapt).105 Zelfs het concept van betekenis, dat berust op afbakening, verliest zo z’n betekenis, zodat 

de massa niet langer betekenis maar spektakel zoekt (in deze zin radicaliseert Baudrillard de 

differentialiteit van het teken bij Derrida tot volstrekte betekenisloosheid). De sociologie verliest 

aldus z’n object, het sociale, en de politiek z’n subject, nu sociale categorieën imploderen en het 

individu verdwijnt in de wereld van simulatie.  

 

De ideeën van Baudrillard waren vooral invloedrijk buiten Frankrijk en buiten de sociologie en 

filosofie maar spraken des te meer tot de verbeelding bij een breder publiek. Waar andere 

poststructuralisten sterke tekstualisten zijn (er is geen referent buiten de tekst), is Baudrillard een 

sterke simulacrist (er is geen referent buiten het beeld). Met name de invloed van de televisie – 

waarbij het nieuws steeds meer vervormd wordt gebracht en bv. de Golfoorlog een soort videospel 

werd106 – en later de computer met z’n internet en virtual reality maakte de hyperrealiteit voor 

iedereen merkbaar reëler dan ooit (en machthebbers maken er steeds meer gebruik van om de 

bevolking de symbolische hyperrealiteit te geven die hen politiek goed uitkomt), maar ook bv. in de 

kunst zien we dat kunstwerken niet meer worden gewaardeerd om hun esthetische waarde maar om 

hun symbolische waarde die wordt bepaald door de handtekening van de maker. Maar Baudrillard 

werd zelf geïnspireerd door de studentenopstand van 1968 die volgens hem voortkwam uit het besef 

dat we niet meer productief zijn en dat kritiek binnen het (kapitalistische) systeem van uitruil van 

tekens het systeem slechts reproduceert107. Het kapitalisme kan volgens Baudrillard alleen maar 

worden verslagen door de natuurlijke en daarmee onprogrammeerbare dood – die immers niet kan 

worden uitgeruild – in de symbolische orde te introduceren. Omdat die dood – of iets vergelijkbaars 

dat als een gift of offer niet kan worden uitgeruild – zelf een symbool moet zijn (Baudrillard maakt 

niet de fout te denken dat kritiek buiten de sfeer van illusies zou kunnen plaatsvinden108), moeten 

retorica en kunst of een combinatie ervan – dus verleiding – dit onuitruilbare introduceren (zoals in 

de politiek de terreuraanslag eenzelfde verwarring opwekt). Hij zag graffiti als een typisch voorbeeld 

hiervan: graffiti bestaat uit tekens zonder dat er communicatie mogelijk is en de makers 

‘ondertekenen’ met pseudoniemen in plaats van echte namen zodat het gebrek aan identiteit (in die 

zin de dood) het systeem uitschakelt.  

 

Baudrillard en de postmodernistische cultuur (de Apocalyps) 
 

Ik merk op dat graffiti ook als zodanig het kapitalistische systeem ondermijnt doordat het andermans 

eigendom beschildert (‘vandalisme’) en het niet verkocht kan worden. De graffiti-stijl is met name 

 
105 Ook zijn eigen werk respecteert geen grenzen en is aldus een amalgaam van disciplines en domeinen. 
106 Zie ook Baudrillards La Guerre du Golfe n'a pas eu lieu uit 1991. 
107 Men vergelijke het concept van ‘repressieve tolerantie’ van Marcuse uit 1965. Hij bedoelde daarmee 
overigens dat de media ten onrechte irrelevant of nepnieuws even veel aandacht geven als relevant, waar 
nieuws zodat de waarheid net zo irrelevant wordt, zoals ook de reclame tussendoor ook het nieuws tot een 
soort reclame reduceert. Op vergelijkbare wijze kan men stellen dat de Westerse kapitalistische vorm van 
democratie – een paar kapitaalkrachtige mannen beconcurreren elkaar om een zo groot mogelijk aandeel te 
verkrijgen op de stemmenmarkt – het kapitalisme alleen maar in stand kan houden, zoals Marx de vakbond – 
die met werkgevers onderhandelt over betere salarissen en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers – 
misprijzend “socialisme voor kapitalisten” noemde die het kapitalisme alleen maar bevestigt. 
108 Baudrillard bekritiseert zo ook Foucault vanwege diens begrip van de macht als nieuw ordeningsprincipe van 
de werkelijkheid. 
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gebaseerd op de pop art en psychedelische underground-strips uit de jaren ’60 waarbij het een 

postmodern karakter heeft doordat het van en voor iedereen is (anti-elitair en tegelijk narcistisch 

zoals Warhols 15 minutes of fame voor iedereen), het een hybride stijl heeft waarbij men het 

aangetroffene gebruikt in plaats van dat het de verwerkelijking van een idee behelst en het de 

kritische (meta)reflectie op de onderdrukkende mechanismen van bv. kapitalisme en kunst die 

uitsluiten in plaats van insluiten boven het esthetische stelt. Onder meer Keith Haring, Jean-Michel 

Basquiat – die beiden stierven aan de ‘postmoderne’ ziekte AIDS – en de anonieme Banksy hebben 

hun straatkunst tot succesvolle kunst verheven wier werken paradoxaal inmiddels vaak miljoenen 

opleveren op kunstveilingen. Het werk Untitled uit 1982 van Basquiat - wiens werken verschillende 

media zoals tekst, diagram en beeld combineren en een neo-expressionisme vol pijn en woede 

combineren met een kritiek op de Amerikaanse cultuur van geweld en racisme – leverde zelfs 110,5 

miljoen dollar op: 

 
Hiphop is een vergelijkbare beweging in de populaire muziek die volgens sommigen ook graffiti als 

element bevat: z’n belangrijkste elementen zijn rap – een ritmisch soort spreekzang die iedereen kan 

en die tekstueel eveneens een combinatie is van zelfverheerlijking en sociale kritiek vol straattaal – 
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draaitafel of sampling – men maakt niet zelf de muziek maar speelt beats en riffs van oude LP’s af in 

een korte loop die zo in een nieuwe context worden herhaald – en breakdance als bijbehorende sterk 

atletische en hectische dans.109 

 

In de kunstmuziek werd in de jaren ’40 al gebruik gemaakt van bestaande geluiden, die worden 

opgenomen en gemanipuleerd tot experimentele geluidscollages, in de zogeheten musique concrète. 

De dominante muzieksoort in de postmoderniteit is de evenals graffiti anti-elitaire want tegen de 

avantgardistische modernistische muziek gerichte minimal music die sterk op herhaling of looping 

(met onmerkbare veranderingen) berust en die in de jaren ’60 ontstond en werd geïnspireerd door 

onder meer psychedelische drugs en Indiase muziek waardoor de muziek een meditatief karakter 

heeft maar wellicht ook ontvankelijk is voor de kritiek van Adorno op de populaire cultuur in het 

algemeen: in tegenstelling tot echte kunst die de toeschouwer bevrijdt (of wakker maakt) door het 

element van het onverwachte dat aldus een nieuwe mogelijkheid opent (men vergelijke Foucaults 

opvatting van vrijheid) en de ketening aan het kapitalistische productieproces doorbreekt, berust 

populaire cultuur op het machinale en repetitieve waardoor het kapitalisme de toeschouwer zelfs in 

z’n ‘ontspanning’ als het ware aan de lopende band en in slavernij houdt, maar dat in de trant van 

Baudrillard wellicht ook postmodernistisch kan worden opgevat als een imitatie van het 

kapitalistische productieproces zonder te produceren. Het hypnotische karakter van populaire 

cultuur zou wellicht z’n hoogtepunt vinden in de rave culture van de jaren ’80 die uitdrukkelijk – met 

de hulp van de drug ecstacy (MDMA) – de dansende deelnemer in een (escapistische) trance wil 

brengen. Tegelijk is deze cultuur zo verbonden met het postmodernistische element van dionysische 

ontregeling: de trance of roes (Dionysos is de god van de wijn) ontbindt het zelf of zelfbewustzijn dus 

identiteit of rationaliteit om de oerkrachten van de wereld direct te ervaren. In dit verband sprak 

Baudrillard van de extase van de objecten in de postmoderne wereld (in plaats van de Ekstase van 

het subject waar Heidegger over sprak waarmee is bedoeld dat het subject altijd buiten zichzelf is): in 

de mode is het mooie mooier dan mooi, op TV is het echte echter dan echt en in de porno is het 

seksuele seksueler dan seks welke extase obsceen is in zijn expliciteit en het subject uitput en 

apathisch maakt. 

 

In dat opzicht is ook het post-apocalyptische thema in fictie postmodernistisch: waar modernistische 

science fiction laat zien hoe de mens in de toekomst op een ruimteschip de Aarde verlaat en verre 

werelden ontdekt waarmee ook letterlijk afstand wordt genomen van onze Aardse bekommernissen 

en we een bijna goddelijk standpunt  innemen110, domineert in postmodernistische science fiction de 

post-apocalyptische wereld waarin de beschaving is vernietigd (meestal als gevolg van onze 

technologie zoals een uit het laboratorium ontsnapt gemanipuleerd virus of kunstmatige intelligentie 

die zich tegen ons keert) en we juist weer zijn teruggeworpen in de natuurtoestand en de dierlijke 

overlevingsmodus.111 In feite heeft het postmodernisme zijn wortelen in auteurs en stijlen van eind 

 
109 Het klassieke hiphop-album is It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back (1988) van Public Enemy waarop 
over zo’n 80 funky samples wordt gerapt. Het album Paul’s Boutique (1989) van Beastie Boys bevat zelfs meer 
dan 100, veelal gestapelde, samples uit de meest uiteenlopende genres en wordt wel de ‘Sgt. Pepper of hip-
hop’ genoemd. 
110 Niet voor niets vernoemde men het programma van bemande ruimtevaart naar de maan naar de god Apollo 
die de Zon langs de hemel trekt. Het apollinische staat ook voor het licht en de wetenschap. 
111 Spengler noemt in Der Untergang des Abendlandes (1918) de Westerse cultuur faustisch, omdat we elke 
grens willen overschrijden om het al te vatten en het goddelijke standpunt in te nemen (zoals bij de 
ontdekkingsreizen op Aarde en in het heelal) maar welke eindeloze exploratie de wereld en onszelf ook zal 
vernietigen. De ‘ondergang’ van het Westen verwijst overigens niet naar een apocalyptische ‘einde der tijden’ 
maar naar het cyclische ondergaan van de zon, zoals bij Nietzsche die de Platoonse opstijging naar de zon of 
het licht (het apollinische) deconstrueert in de zin dat hij net als de Zon wil ondergaan. Hegel maakte eerder 
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19de eeuw, omdat in die tijd de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen zo snel 

gingen dat het een apocalyptisch fin-de-siècle-gevoel opwekte, met onder meer escapisme en 

estheticisme als houding of stijl, waarbij men ook hoopvol uitkeek naar de post-apocalyptische 

wereld van de 20ste eeuw. Nietzsche vertolkte dat estheticisme ‘voorbij goed en kwaad’ waarbij hij 

tegelijk hoopvol de Übermensch (en het einde van de mens) aankondigde. 

 

Het woord ‘apocalyps’ is Grieks voor openbaring en verwijst in de Westerse traditie naar de 

Openbaring van Johannes die als laatste Bijbelboek een einde der tijden schetst waarin het kwaad 

wordt overwonnen en Jezus een Duizendjarig vredesrijk sticht. Haar invloed op het Westerse denken 

kan moeilijk worden onderschat omdat altijd is gedacht dat die eindtijd nabij is; onder meer de 

moderne politieke ideologieën – die een paradijs op Aarde beloven waarin een einde is gekomen aan 

de spanningen en strijd – zijn de seculiere versie ervan. In metaforische zin verwijst Hegel ernaar in 

zijn ’einde van de geschiedenis’-these: met de moderne, burgerlijke maatschappij is de geschiedenis 

vervuld in de vorm van een verwerkelijkte vrijheid van allen (zoals Jezus de wet heeft vervuld en 

daarmee de gelovigen heeft verlost). Baudrillard vervolgt deze thematiek: we hebben alles 

ondermijnd (gedeconstrueerd) en ons van elke onderdrukking bevrijd zodat we inmiddels in het post-

apocalyptische paradijs leven en inderdaad het einde van de geschiedenis – met in de moderniteit 

een geschiedenis van revoluties en mythes van vooruitgang, democratie en het autonome subject 

ofwel sterke conflicten en ideeën – is bereikt (met in de cultuur nog slechts een eindeloze 

reproductie van de apocalyps en een banaal eclecticisme ofwel zwakke ideeën). Maar dan is er ook 

geen toekomst meer, geen hoop meer, geen nieuwe richtingen meer in te slaan en resteert er ‘na de 

orgie’ slechts nihilisme en leegte zoals de punkbeweging vertolkte (welk destructief nihilisme bij de 

punks ten tijde van een crisis van de Keynesiaans geleide economie erna eenvoudig transformeerde 

tot de yuppies met geld als de enige waarde en het kapitalisme als enige systeem dat überhaupt 

denkbaar is).112 Omdat het leven zo leeg en saai is geworden en virtual reality de werkelijkheid heeft 

‘gedood’, hetgeen de ‘volmaakte misdaad’ en de Apocalyps vormt, bereidt de mens zich nu voor op 

cloning en een digitaal leven waarin de natuurlijke dood is overwonnen. 

 

Waar na de Val van de Muur in 1989 politicoloog Francis Fukuyama opzien baarde met zijn The End 

of History and the Last Man (1992), waarin hij reeds in de titel Hegels these combineert met 

Nietzsche’s kritiek (we hebben met de mondiale zege van het liberalisme – de democratie, de 

mensenrechten en het kapitalisme – het onafwendbare einde van de geschiedenis bereikt, tenzij 

Nietzsche gelijk heeft dat de mens geen genoegen neemt met wederzijds respect (gelijkwaardigheid) 

en wil heersen of transcenderen in plaats van te eindigen als de decadente kleine ‘laatste mens’ die 

alleen maar veilig en comfortabel wil leven), leverde politicoloog Samuel Huntington met The Clash 

of Civilizations (1993) een jaar later een op Spengler gebaseerde postmodernistische analyse dat de 

strijd tussen ideologieën (de Grote Verhalen) weliswaar voorbij is maar dat de geschiedenis zal 

hervatten in een botsing tussen beschavingen (hetgeen bewaarheid leek met het terrorisme vanuit 

de moslimwereld maar meer in het algemeen met het hervinden van de eigen culturele wortels door 

onder meer Rusland, Turkije en China die uitdrukkelijk de Westerse cultuur of invloed afwijzen en de 

eigen regio willen domineren). Spengler beschreef daarbij al een nieuw ceasarisme waarbij politiek 

weer een persoonlijke strijd om de macht is, zoals we nu zien bij onder anderen Berlusconi, Poetin en 

 
van een vergelijkbare metafoor gebruik inzake de uil van Minerva die uitvliegt als de schemer valt. De nazi’s 
vatten het wel apocalyptisch op. 
112 Zoals gezegd brachten Frank Zappa en z’n Mothers een mix en persiflage van stijlen en een satirische 
deconstructie in de teksten. Met eenzelfde knipoog heette het derde album We’re Only In It For The Money 
(1968), hetgeen punkbands bij wijze van provocatie herhaalden maar de yuppies zonder knipoog overnamen 
(‘greed is good’).  
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Trump – waarin de ideeën hun tijd hebben gehad en de maatschappij alleen nog maar om geld draait 

– en de bevolking haar met veel bloed bevochten rechten eenvoudig opgeeft en vlucht in een 

tweede religiositeit (de eerste religiositeit was juist de bron van de ideeën die een cultuur 

voortbrengen). Ik merk op dat de Franse politicoloog en arabist Gilles Kepel eveneens een terugkeer 

van religie in de wereld zag waarbij z’n boek La Revanche de Dieu uit 1991 – waarvan de titel 

natuurlijk een knipoog naar Nietzsche’s ‘dood van God’ is – een besteller werd. 

 

Waar Nietzsche het nihilisme dat hij voorzag in zijn beroemde ‘God is dood’-parabel als eindeloze 

duisternis omschreef (“Ademt ons niet de ledige ruimte in het gezicht? Is het niet kouder geworden? 

Is niet voortdurend nacht en steeds meer nacht in aantocht?”), wordt zij door Baudrillard opgevat als 

het niet kunnen ontsnappen aan het licht omdat alles geopenbaard dus geëxposeerd is. Er bestaan 

geen taboes of geheimen meer, hetgeen ook een verdwijnen van de typisch moderne privacy in een 

op technologie gebaseerde surveillance-maatschappij impliceert (men vergelijke Foucaults 

interpretatie van Benthams Panopticon). Met name de veelvuldig door Hollywood verfilmde verhalen 

van Philip K. Dick schetsen op geloofwaardige wijze een nabije dystopische toekomst waarin de 

beschaving grotendeels is vernietigd en de burger een slaaf van grote bedrijven of het systeem is 

geworden waarbij tegelijkertijd high technology (zoals kunstmatige intelligentie en virtual reality) een 

soort invasieve droomwereld bouwt op de ruïnes van de beschaving, zodat de burger niet meer weet 

wat werkelijk is of zelfs wie hij is. Waar rollenspel en vermommingen een centrale rol spelen in 

moderne fictie – je zou kunnen zeggen dat haar typische genre de detective is die gelijk de moderne 

wetenschap de waarheid achterhaalt achter de vermommingen en schijn – en de vader van de 

moderne filosofie, Descartes, zich al bezig hield met wat een mens onderscheidt van een machine, is 

het onderscheid tussen mens en robot in de postmoderne wereld verdwenen en is de maatschappij 

zelf een dystopische kapitalistische of bureaucratische machine geworden, zoals bij de verhalen van 

Franz Kafka of Fritz Langs film Metropolis uit 1927. Voor Baudrillard ligt het tijdperk van het subject 

definitief achter ons en is Descartes’ mauvais génie de hegemonie van het object geworden waarbij 

hij Alfred Jarry’s ‘patafysica’ in diens toneelstuk Ubu Roi (1896) overneemt als een soort culturele 

metafysica: een absurd, virtueel universum vol verrassing, omkering, hallucinatie en obsceniteit.   

 

De succesvolle film The Matrix (1999) uit het cyberpunkgenre, dat zo wordt genoemd vanwege de 

combinatie van het nihilisme van de punk (en cynisme van de film noir) en de technologie van de 

toekomst (en dat in z’n hybride vorm postmodern is), verhaalt hoe in de nabije toekomst een 

verwoestende oorlog tussen mensen en intelligente machines heeft plaatsgevonden waarbij de 

machines de lichamen van de mensen kluisteren en aftappen terwijl die mensen menen dat er niets 

is gebeurd omdat ze als een soort brain-in-a-vat (dat een hedendaagse versie uit 1973 is van 

Descartes’ twijfelexperiment waarin Descartes zich al afvroeg hoe je kunt weten dat de ervaren 

wereld echt is en je niet droomt) in een computersimulatie ‘leven’. Zoals bij veel Hollywood-

producties van cyberpunk is er een Messias die de mensheid redt, zodat ook deze film de Bijbelse 

Apocalyps verhaalt (welke religieuze dimensie in deze film de vorm heeft van geloven in jezelf als de 

kracht waarmee Satan kan worden verslagen). De film verwijst twee keer naar Baudrillards boek 

Simulacres et Simulation uit 1981: de eerste keer wordt het boek – dat leeg (hol) blijkt – getoond en 

de tweede keer wordt naar het boek verwezen door de zin “Welcome to the desert of the real” 

hetgeen een parafrase is van wat Baudrillard schrijft over de werkelijkheid in Borges’ fabel waarin 

cartografen een plattegrond van het Rijk maken die een volmaakte kopie is van het Rijk zelf.113  

 
113 Het begrip ‘desert’ wordt vaak door postmodernisten gebruikt, bv. veelvuldig door Deleuze, om het 
nihilisme van de postmoderniteit aan te duiden. Het houdt ook verband met Las Vegas als een ‘non-stad’ in de 
woestijn dat vaak is opgevat als de ultiem postmodernistische plek op Aarde waar alles slechts glitter en schijn 
is – een fata morgana – met geld als de enige waarde. Het boek Learning from Las Vegas van Robert Venturi, 
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Het inspireerde Slavoj Žižek (1949-) tot z’n boek Welcome to the Desert of the Real uit 2002, waarin 

hij betoogt dat de Amerikanen de aanslagen van 11 september 2001 beleefden als de terugkeer naar 

de (apocalyptische) werkelijkheid als een woestenij, zoals Neo in de film na het nemen van de ‘rode 

pil’, waarbij die werkelijkheid ook het ultieme effect is van de symbolische orde waarin ze al heel 

vaak de apocalyps hadden beleefd in rampenfilms omdat dit ultieme spektakel hun grootste fantasie 

is. Ook Baudrillard betoogt in The Spirit of Terrorism: And Requiem for the Twin Towers in datzelfde 

jaar dat de aanslagen ons fascineren omdat we ze als spektakel zelf gewild hebben waarbij de 

terroristen erin slaagden om een spook van mogelijke aanslagen overal ter wereld los te laten in een 

poging een overdaad aan werkelijkheid te presenteren waarop het systeem zou overreageren en 

instorten.114 Baudrillard ziet de globalisering – het kapitalisme, de techniek, de informatie, het 

toerisme – ten koste gaan van de universalisering met z’n universele rechten en democratie: zoals de 

Amerikaanse hegemonie z’n eigen weerstand oproept in de vorm van terrorisme en daarmee een 

verschil (heterogeniteit) dat het kapitalisme en z’n hyperrealiteit niet kan assimileren, brengt de 

liberale globalisering paradoxalerwijs een mondiale totalitaire politiestaat voort die als zodanig 

vergelijkbaar is met wat de moslimfundamentalisten wensen.115 Žižek is een postmodern denker in 

zijn verwerping van historisch determinisme en van tegenstellingen, zoals liberalisme vs. 

fundamentalisme/fascisme (volgens hem zijn dit slechts de twee kanten van dezelfde medaille en 

perkt het liberalisme zelf noodwendig de mensenrechten in als reactie op elke bedreiging), maar 

tegen het postmodernisme gelooft hij in universele waarden waarbij hij tegen zowel Fukuyama als 

Huntington het communisme (het sociaal-economische conflict als enige relevante historische factor) 

als enige alternatief acht voor het wereldkapitalisme dat grote ongelijkheid voortbrengt en inmiddels 

alle volkeren uitbuit in de vorm van multiculturalisme. Met Thomas Piketty – die alle vormen van 

ongelijkheid opvat als een sociale constructie die standhoudt zolang een ideologie de ongelijkheid 

kan rechtvaardigen – en de marxisten ziet Žižek het fascisme slechts als aanvulling op of fantasie van 

het liberalisme waarbij de economische onderdrukking misleidend wordt voorgesteld als een etnisch-

cultureel conflict om het echte (economische) conflict te maskeren zoals ook Fukuyama en 

Huntington doen.116  

 

Lyotard: wat is postmodernisme? 
 

Jean-François Lyotard (1924-1998) benadrukt dat zijn denken geen eenheid vormt of kan worden 

gesystematiseerd maar dat hij wenst uit te gaan van de fenomenen zelf van waaruit hij – heel 

postmodern of ‘heidens’ – lokale manieren van spreken wil ontwikkelen omdat het denken in zijn 

totaliserende of transcenderende tendens nooit met de waarneembare werkelijkheid kan 

overeenstemmen. In zijn filosofische ontwikkeling zien we ook telkens verschuivingen: oorspronkelijk 

 
Denise Brown en Steven Izenour uit 1972 was zeer invloedrijk op de postmodernistische architectuur: de 
auteurs hadden Las Vegas bestudeerd en opgemerkt dat waar de betekenis van moderne gebouwen hun 
functionaliteit en vorm is en geen versieringen hebben, de betekenissen van de gebouwen in Las Vegas op 
premoderne wijze weer uit hun versieringen spreken waarbij de overdaad van symbolen en beelden dus 
communicatie en het gebrek aan inhoud oogverblindend is. Het tijdschrift Time verklaarde de VS in de jaren ’90 
‘Las Vegasized’. 
114 Ik merk op dat SARS-CoV-2 een vergelijkbaar effect heeft als het in wezen onideologische terrorisme van al-
Qaida en een dergelijke virusuitbraak ook menig rampenfilm heeft geïnspireerd. 
115 Ik merk op dat Rousseau een federatie of wereldstaat als zodanig een goed idee vond maar niet geloofde 
dat de weg ernaar toe vreedzaam zou kunnen zodat het geweld dat z’n realisatie vereist de voordelen teniet 
doet. 
116 Zie het laatste hoofdstuk voor een bredere bespreking van Žižeks filosofie.  
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was hij sterk beïnvloed door het marxisme en de fenomenologie, in de jaren ’60 vooral door Lacan en 

sinds de jaren ’70 door de linguïstische wending in de filosofie van met name Wittgenstein en later 

ook door Kant. Toch stoelt zijn werk op eenzelfde ervaring van teleurstelling: de marxisten 

representeren niet de arbeiders, de politici niet de burgers en de filosofie (het idee) niet de 

werkelijkheid.  

 

In dit verband bestreed Lyotard in Discours, Figure uit 1971 het representatiedenken van zowel het 

structuralisme als de fenomenologie. Tegen het structuralisme dat op grond van een talig systeem 

het zien reduceert tot een discursieve activiteit die tekens achtereenvolgens tot hun representaties 

herleidt, bepleit hij een rehabilitatie van het oog zoals dat bv. een schilderij ziet.117 De fenomenologie 

poneert het subject dat kennis verwerft door het andere (de wereld) in zich op te nemen, maar 

volgens Lyotard is het oord van de waarheid niet dat van de kennis maar verschijnt zij in de wanorde 

en het onvoorziene en onvoorverstane als een libidinale gebeurtenis: onder het systeem en het 

subject ligt de ruimte van het verlangen waarvan de energie het systeem ontregelt door middel van 

een transgressie. Zo’n transgressie brengt de differentie (de figure) voort als een ontmoeting van en 

verhouding tussen twee heterogene toestanden (die aldus geen tegenstelling is omdat die in het 

homogene vlak ligt). Het kunstwerk verzoent geen tegenstelling maar is juist ontregelend omdat het 

tot een Zwischenwelt behoort: het gaat heen en weer tussen het betekenisvolle vertoog (discours) en 

het meerduidige beeld (figure).118 In Economie Libidinale (1974) trekt Lyotard dit door – differentie is 

hier bovenal eindeloze beweging – en maakt hij het veelgodendom van de oude Romeinen tot een 

voorbeeld voor ons: elke handeling en ervaring werd er bevestigd doordat er een god of godin mee 

verbonden werd en hun ‘incompossibiliteit’ (een term van Leibniz om aan te geven dat zelfs God 

geen wereld kan scheppen waarvan de elementen elkaar uitsluiten) werd niet opgeheven door een 

transcendente God: zo ook moeten wij verschillende, onderling uitsluitende ‘uitspraakprincipes’ 

toelaten. 

 

Met Lyotards boek La Condition Postmoderne uit 1979 werd de term ‘postmodernisme’ zowel 

gepopulariseerd als gedefinieerd en wel als het niet meer geloven in métarécits (deze 

metanarratieven zijn meer bekend als de ‘Grote Verhalen’ van de moderniteit). Op grond van 

Wittgensteins begrip van taalspelen (en de taalhandelingentheorie) betoogt Lyotard dat sinds het 

einde van de 19de eeuw de taalspelen van wetenschap, kunst en literatuur zijn gewijzigd waarbij zijn 

boekje zelf als mix van taalspelen – die van de expert die weet wat hij weet en niet weet en die van 

de filosoof die vragen stelt – niet beoogt origineel of zelfs waar te zijn maar een experiment. Hij 

verhaalt hoe wetenschap als taalspel van de dénotation (letterlijke betekenis) zich heeft willen 

onderscheiden van narratieve, meer speculatieve kennis zoals mythen terwijl filosofie het meta-

narratief bood waarin de werkelijkheid in overstemming met de rede zal geraken – enerzijds het 

verhaal van de emancipatie van het redelijke subject zoals bij Kant of van het arbeidende subject 

zoals bij Marx en anderzijds Hegels verhaal van de dialectische ontwikkeling van de Geest dat tot 

 
117 Ik merk op dat in de filosofie wel onderscheid wordt gemaakt tussen rede en intellect: het eerste betreft het 
discursief dus stapsgewijs denken (redeneren) terwijl het intellect als een geestesoog het geheel ziet. Waar 
men in de oudheid wilde opstijgen naar het bovenredelijke zien door het intellect, heeft in de moderniteit dat 
onmiddellijke zien omgekeerd de rol gekregen van de eerste stap (het evidente, de axioma’s) waarop de rede 
zijn kennis op discursieve wijze voortbouwt. 
118 De invloed van Lacan is ook nog merkbaar in het latere L’inhumain uit 1988 waarin Lyotard betoogt dat er 
twee vormen van onmenselijkheid bestaan: het systeem waarin wetenschap, techniek en kapitaal samengaan 
en dat zijn eigen dynamiek heeft ten koste van menselijke waarden als emancipatie en vrijheid en de 
ontregelende phoné als voormenselijke uitdrukking van het gevoel (zoals de geluiden die dieren en baby’s 
maken) die nooit geheel kan worden gearticuleerd in de (dominante) lexis als uitdrukking van de logos. 
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volledige kennis van de werkelijkheid leidt – dat het wetenschappelijk project van de Verlichting 

legitimeerde.119 Door een snelle ontwikkeling van de technologie (en vanwege de Holocaust) raakte 

wetenschappelijke kennis los van het filosofische, legitimerende verhaal doordat het kennis 

instrumentaliseerde: in het postindustriële computertijdperk is haar kennis nog slechts informatie – 

een stroom van gecodeerde berichten in een communicatiesysteem – geworden zonder legitimatie 

maar met een sterke binding met kapitaal en politieke macht. Ook de wetenschap zelf gelooft niet 

meer in zo’n groot vooruitgangsverhaal, maar dat haar ontwikkeling wordt gedreven door wat 

Lyotard paralogie noemt: de onbeslisbaarheid van bv. Gödels onvolledigheidsstellingen, de 

onvergelijkbaarheid van bv. Kuhns paradigma’s en de paradox. Niet de homologie van de expert en 

de consensus maar de paralogie van de ontdekker en de dissensus – en daarmee het toeval of 

onverwachte gebeurtenis – brengt het nieuwe voort. 

 

Het verdwijnen van het meta-narratief brengt niet alleen compartimentalisering van disciplines 

zonder een overkoepelende epistemische eenheid voort maar ook verlies van betekenis ofwel een 

ontwerkelijking van de wereld in de vorm van eindeloos veel botsende taalspelen waarbij het subject 

– net als Lacan ziet Lyotard het zelf als een talige structuur – in elk taalspel ook nog allerlei rollen 

heeft (bv. verzender en ontvanger) waardoor het geen coherente identiteit ontwikkelt. Wel ontstaat 

er een overkoepelend criterium van legitimering: performativiteit ofwel maximalisering van de 

informatiestroom (‘het systeem van het nieuwe cynisme’ waarbij informatie de postmoderne 

handelswaar bij uitstek is geworden). Alles wat niet denotatief kan worden gecommuniceerd – wat 

geen informatie is zoals speculatieve en prescriptieve kennis – wordt geëlimineerd. Waar vroeger 

vooruitgang nieuwe bewegingen in een gemeenschappelijk taalspel (gevestigde regels) met 

consensus als doel betekende, is er in de postmoderniteit een eis van het ontwikkelen van nieuwe 

taalspelen (nieuwe regels) zonder de mogelijkheid tot consensus. Als toch consensus wordt gezocht 

dan kan die alleen volgens het criterium van performativiteit dus functionele efficiëntie worden 

gevonden, waarmee de dominantie van het kapitaal wordt bevestigd.  

  

Omdat innovatie als zodanig niet performatief is, biedt het systeem toch de mogelijkheid van een 

nieuw idee van rechtvaardigheid hetgeen Lyotard onderzoekt in met name Le Différend (1983) dat hij 

als zijn belangrijkste werk opvatte. De titel verwijst naar het geschil dat – anders dan het geding 

tussen standpunten binnen een genre dat door een rechter kan worden beslist op grond van de 

regels van dat genre –  niet op directe wijze kan worden opgelost omdat de twee botsende genres of 

‘zinregimes’ (dat de nieuwe term voor het taalspel is) incommensurabel zijn en dus geen 

overkoepelend criterium hebben (zoals het veelgodendom dat ook niet heeft). In de praktijk is vaak 

één zinregime dominant: als je niet wordt gehoord of begrepen omdat jouw positie wordt 

gelegitimeerd door een ondergeschikt zinregime word je met stomheid geslagen (het dominante 

regime schept in feite een Catch-22-situatie). Deze dreiging kenmerkt de politiek, zodat Lyotard pleit 

voor een pluralistische democratie waarin ruimte is voor verschillende en voor nieuwe zinnen die 

vruchtbaar op elkaar kunnen inwerken.120 Het is dan ook niet de taak van de filosofie om een 

 
119 De verhalen van de moderniteit legitimeren aldus vanuit een doel in de toekomst (met in de kunst avant-
garde zonder gegeven of gedeelde publiek of methode) waar de traditionele maatschappij zich legitimeerde 
met een verhaal dat het heden vanuit het verleden verklaart (met in de kunst een vooraf gegeven publiek en 
methode). 
120 Politiek-ideologische strijd is zo uiteindelijk een taalstrijd waarbij men vanuit een eenheidsdenken over 
andere zinregimes wil domineren; in extremo beschouwd zijn de vele miljoenen doden in 20ste eeuw als gevolg 
van strijd tussen totalitaire ideologieën als het fascisme en communisme het gevolg van een dispuut over de 
betekenis van een begrip als ‘vrijheid’. Men vergelijke Walter Bryce Gallie’s “essentially contested concept” uit 
1956 waarbij hij onder meer de concepten ‘democratie’ en ‘kunst’ als voorbeelden gaf. 
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overkoepelend meta-genre te vormen, maar om onrecht te bestrijden door zich aan geen enkel 

genre te binden maar de verschillen tussen genres te tonen en de stemlozen een stem te geven. 

Lyotard meent dan ook niet dat er geen communicatie of begrip mogelijk is tussen de genres of 

zinregimes; in feite berust veel postmoderne kunst op dit samenbrengen en laten communiceren van 

verschillende regimes. Een systeem is nooit omvattend en dus afgesloten maar moet open zijn: denkt 

men het systeem toch gesloten – dat is het ‘grote verhaal’ – dan ontstaat terreur.  

 

Lyotard ziet in het bijzonder in Kants opvatting van het esthetische oordeel – waarbij het 

oordeelsvermogen de brug vormt tussen de eveneens onverzoenbare theoretische rede en de 

praktische rede – een oplossing, maar bij Kant zijn de verschillende redelijke vermogens duidelijk van 

elkaar afgekaderd op grond van de eenheid van het subject, welke eenheid in de postmoderne 

conditie ontbreekt waardoor de vermogens er vrijelijk opereren.121 Maar het oordeelsvermogen is 

nog steeds bij uitstek geschikt om te reflecteren (in plaats van te determineren) op de wisseling van 

redevermogens en vertooggenres, zodat postmoderne rechtvaardigheid het vermogen is om tussen 

verschillende zinregimes te bewegen en te oordelen (zonder ze in één systeem te dwingen zoals bij 

Hegel). Kant maakt onderscheid tussen het schone en het sublieme (verhevene).122 Het gevoel (en 

oordeel) van het schone betreft de harmonie tussen verbeelding en verstand, zodat de voorstelling 

begrijpelijk en intern doelmatig is: de geest en de vrijheid van de praktische rede drukt als het ware 

zijn wil en stempel op de gedetermineerde natuur volgens de theoretische rede. Het gevoel (en 

oordeel) van het sublieme betreft de ervaring van disharmonie vanwege de overweldiging van onze 

verbeelding waardoor de voorstelling verstandelijk onbevattelijk is en we worden teruggeworpen op 

de rede (die is doorverwezen naar de Idee van het oneindige) die eveneens het zintuiglijke overstijgt 

in zijn morele wet (die aldus subliem is). Het sublieme geeft ons niet alleen een onaangenaam gevoel 

maar ook een aangenaam gevoel want het denkvermogen (het idee) gaat elke voorstelling te boven 

dus triomfeert (dat Kant in verband met de moraal wel intellectuele achting voor de wet noemt). 

Waar een traditioneel realistisch kunstwerk schoon kan zijn, is avantgardistische kunst subliem. Het 

postmoderne sublieme betreft echter het aantreffen van meerdere overstijgende irreprésentables 

als gevolg van conflicterende zinregimes zonder een unificerende rede zodat het sublieme niet het 

karakter van de moraal maar van kunst heeft.123 Op grond hiervan wijst Lyotard ook Habermas’ 

kritiek op het postmodernisme in diens Die Moderne – ein unvollendetes Projekt (1981) af: Habermas 

wil dat de cultuur z’n resultaten terugkoppelt aan de maatschappij (Lebenswelt) ten behoeve van de 

communicatieve rationaliteit maar dat vereist dat kunst begrijpelijk is, dus een eenheid tussen 

verbeelding en denken vormt, en dat er een eenheid is tussen kunst en maatschappij hetgeen 

neerkomt op totalitaire eenheidsworst en onderdrukking van artistieke vrijheid (en dat bij Habermas 

een nostalgisch verlangen naar het geheel en het ene verraadt).  

 

Moderne kunst is reeds subliem, maar drukt dat irreprésentable uit in de vorm van het missende 

(waarnaar het verwijst) in een schone voorstelling (zoals bij Marcel Proust), terwijl postmoderne 

kunst het irreprésentable uitdrukt door het schone en daarmee Kants ‘consensus van de smaak’ (dat 

 
121 Men vergelijke Deleuze’s gebruik van Kants theorie van het sublieme. 
122 Het schone en het sublieme werden onderscheiden door Edmund Burke in 1756: bij Burke is het een 
tegenstelling als die tussen licht en duister waarbij het sublieme precies vanwege z’n obscuriteit de sterke 
emotie van terror bij wijze van angst voor het onbekende uitlokt. Het geeft echter plezier doordat men zich 
bewust is dat het verbeelding of fictie is. Het sublieme zou een belangrijke rol in de Romantiek gaan spelen 
(men vergelijke ook Freuds analyse van het Unheimliche). 
123 Men zou aldus kunnen zeggen dat vrijheid als de overstijging van de natuurlijke determinatie het thema 
blijft, maar waar die in de moderniteit de vorm heeft van de moraal, heeft die in de postmoderniteit de vorm 
van kunstproductie of estheticisme “voorbij goed en kwaad” zoals bij Nietzsche en Wilde.  
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op de algemene verstandelijke kennis van het publiek berust) geheel achter zich te laten (zoals bij 

James Joyce). In feite is reeds taal heterogeen, niet alleen vanwege de al besproken 

incommensurabele taalspelen of zinregimes, maar ook reeds omdat de mogelijke betekenissen van 

een zin – contra Hegel – niet kunnen worden meegenomen in een volgende zin en dus niet kunnen 

worden opgeheven in de eenheid van het denken, en net als avant-gardekunst subliem omdat de 

representatie altijd achterblijft bij de gebeurtenis (Heideggers Ereignis) van de zin (men vergelijke 

Deleuze). Ook gaat de betekenis van een zin niet op in instrumenteel taalgebruik of – contra 

Habermas – intersubjectieve communicatie. In die zin is Lyotard net als Levinas een filosoof van de 

transcendentie die bovenal elk beheersingsdenken bestrijdt. Een opvallend aspect is dat voor Lyotard 

het postmodernisme niet het einde maar het begin van het modernisme is: als de poging het 

onrepresenteerbare te representeren is het postmoderne de eeuwige terugkeer of herhaling van het 

moderne als het nieuwe (Lyotard ziet zelfs postmoderne elementen in het werk van bv. Augustinus). 

In dit verband merk ik op dat Lyotard oorspronkelijk het postmodernisme, zoals beschreven in La 

Condition Postmoderne, had verwoord als paganisme in zijn onderzoek naar het modernisme: het 

modernisme is een ‘vrome’ houding omdat het uitgaat van een universeel betekeniskader (zoals bij 

Plato en het monotheïsme) terwijl het paganisme ofwel het postmodernisme een veelgodendom is 

waarbij de goden tevens menselijker zijn en daarom kunnen en moeten worden verleid door retorica 

en list. 

 

Italiaans postmodernisme 
 

Postmodernistische filosofie is een overwegend Franse – zelfs Parijse – aangelegenheid, maar sinds 

de jaren ’80 is het een mondiaal fenomeen geworden, niet alleen in het bewustzijn van de filosofie 

maar ook in die van de kunst en politiek, waarbij zeker ook Italië nog een theoretische duit in het 

zakje heeft gedaan. Ik bespreek er kort drie: Vattimo, Perniola en Eco. Ze waren alle drie student van 

de filosoof Luigi Pareyson aan de universiteit van Turijn, zodat men wellicht kan spreken van de 

Turijnse school van Pareyson (ofschoon Pareyson geen postmodernist genoemd kan worden). 

 

Vattimo: postmoderne hermeneutiek 
 

Waar Derrida zich richt op de functionele structuur van een tekst om de betekenis ervan te 

deconstrueren en Baudrillard de postmoderne wereld als een betekenisloze wereld ziet, probeert 

Gianni Vattimo (1936-) onder invloed van Heidegger, Hans-Georg Gadamer en Nietzsche in z’n La fine 

della modernità uit 1985 in de postmoderne, heterogene ervaring van de wereld betekenis te vinden 

door middel van een postmoderne hermeneutiek die een eenheid van betekenis vindt in een 

continuïteit tussen heden en verleden. Die betekenis is ontologisch waarmee Vattimo voortborduurt 

op Heideggers Sinn des Seins; waar de Franse postmodernisten Nietzsche lezen tegen Heidegger, 

combineert Vattimo Heideggers ontologische hermeneutiek met Nietzsche’s leer van de eeuwige 

terugkeer door beide te interpreteren als een overstijging van de moderniteit. Volgens Vattimo 

kenmerkt de moderniteit zich door het geloof in een vooruitgang van filosofie en wetenschap 

doordat ze steeds beter hun eigen oorsprong en fundering vatten, welk modernisme door Heidegger 

wordt overstegen door een niet-metafysische ervaring van het Zijn die de (Westerse) metafysica 

overstijgt en door Nietzsche wordt overstegen door het overwinnen van het nihilisme (dat zowel het 

geloof in God – de uitwendige projectie van waarden – als diens dood meebrengt) door het actieve 
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nihilisme van de eeuwige terugkeer van de wil tot macht waarmee we zelf waarden scheppen (en 

vernietigen). 

 

Zowel Heidegger als Nietzsche bekritiseren aldus de fundamenten van het Westerse denken zonder 

er een ander fundament voor in de plaats te kunnen stellen waardoor het postmodernisme niet 

zozeer een Überwindung maar een Verwindung (vervorming) van het modernisme is: het 

postmodernisme is niet een volgende historische fase maar een radicalisering en daarmee 

desintegratie van en binnen het modernisme zelf. Het postmodernisme vernietigt precies dat idee 

van historische vooruitgang: Nietzsche laat immers zien dat de modernistische waarden van het 

originele (als het historisch nieuwe en als fundering) en het kritische als zoektocht naar dat origineel 

juist elk origineel en fundering vernietigt, resulterend in nihilisme dat alleen kan worden overwonnen 

door de leer van de eeuwige terugkeer die geen oorsprong of fundament kent (zoals ook Heideggers 

onderzoek naar het Zijn slechts de metafysica ‘vervormt’ en zo ook z’n kritiek op de technologie die 

niet verbant maar verdiept). Versneld door de technologie, zoals televisie, is de postmoderne 

ervaring een dehistorische waarin alles simultaan in het nu gebeurt met een veelheid van lokale 

geschiedenissen en doeleinden (in plaats van een eenheid met een universele geschiedenis en 

teleologie) waardoor elke geschiedenis en doeleinde een esthetische keuze is die daarom het best 

kan worden geuit in kunst en retorica.124 Waar de media de verschillende percepties, posities en 

waarden alleen maar vermenigvuldigen (met geweld en intolerantie als gevolg), is het de taak van 

(postmoderne) filosofie om een retorisch overtuigend wereldbeeld te geven die een eenheid van 

continuïteit en betekenis aan de wereld geeft die daarvoor kunst en retorica moet verenigen met 

wetenschappelijke kennis.125 

 

Kenmerkend voor de moderniteit is de secularisering waarin het religieuze wereldbeeld wordt 

vervangen door het wetenschappelijke wereldbeeld, maar in de postmoderniteit impliceert dit ook 

de vervanging van een funderende waarheid überhaupt door een geschiedenis (een vervormd 

historicisme) van interpretatie als de Sinn des Seins (nu ook de wetenschap en elk atheïstisch ‘-isme’ 

heeft gefaald om mensen blijvend betekenis aan de wereld te kunnen verschaffen waardoor religie is 

teruggekeerd): het sterke Zijn en de sterke rationaliteit worden vervangen door een zwak Zijn en een 

zwakke rationaliteit. Vattimo werd bekend met z’n essay Credere di credere uit 1996 waarin hij 

verklaart dat hij het geloof heeft hervonden en een christelijke filosofie voor het postmodernisme 

schetst die berust op een pensiero debole (het zwakke denken): de kern van het christendom is 

volgens Vattimo de secularisatie of kenosis (de ‘leegmaking’ door afdaling en menswording van God) 

dat elk heilig of metafysisch ‘geweld’ afwijst (zoals de kruisdood van Jezus de afwijzing van elk offer 

betekent volgens Girard) waardoor het postmodernisme en z’n ‘zwakke denken’ (dat is Nietzsche’s 

‘dood van God’ in plaats van waarheid en dogma) slechts de conclusie vormt van het christelijk 

geloof met een ethiek van tolerantie voor de aangetroffen diversiteit. 

 

 
124 Kunst heeft aldus niet meer een eigen domein maar de massacultuur heeft de gehele samenleving 
geësthetiseerd. 
125 Ik merk op dat in Nederland onder meer André Klukhuhn filosofie opvat als de verzoening tussen 
wetenschap (de objectieve kenwijze) en kunst (de subjectieve kenwijze) waarbij hij zelf een aantal boeken over 
de ideeëngeschiedenis heeft geschreven die allerlei geschiedenissen, kennis uit diverse wetenschappen en 
kunstkritieken omvat en combineert. 



73 
 

 

 

Zijpad: Ricœur: de mens als verhalend wezen 
 

Paul Ricœur (1913-2005) is een enigszins aan Vattimo verwante Franse filosoof in de zin dat ook 

Ricœur gelovig is – maar dan protestants in plaats van katholiek126 – en een postmodern 

geloofsbegrip en zingeving ontwikkelde op basis van een hermeneutiek die in de fenomenologie is 

geworteld. De kern ervan is dat taal niet simpelweg de werkelijkheid afbeeldt maar betekenissen 

oproept en schept die het bestaan zin geven waarbij met name metaforen nieuwe betekenissen 

produceren: de mens is een verhalend wezen dat zijn diepste ervaringen en verlangens uitdrukt in 

mythes (muthos is Grieks voor verhaal) die hem vertellen wat hij moet doen en zo zijn leven richting 

geven. Het begrijpen van zo’n mythe door de filosoof impliceert de ‘hermeneutische cirkel’ – een 

soort Catch-22 – omdat hij om te begrijpen eerst moet geloven dat de tekst een waarheid uitdrukt en 

omgekeerd hij slechts kan geloven als hij het begrijpt.127 Vanuit deze hermeneutiek die tevens vereist 

dat men een tekst ‘toe-eigent’ waarmee de historische en culturele kloof wordt overbrugd zodat de 

tekst ook mij als lezer aanspreekt128 kan ook de Bijbel op postatheïstische en postmoderne wijze 

zingevend zijn: in eerste instantie is het een sprookje (story; eerste naïviteit), bij een nadere, 

modernistisch-kritische lezing een geschiedenis (history) en uiteindelijk een zingevend boek voor 

iedereen in alle tijden (transhistory; tweede naïviteit). 

 

Perniola: postmoderne esthetica 
 

Ook Mario Perniola (1941-2018) acht de postmoderniteit niet een breuk met of afwijzing van de 

moderniteit maar een effect van de moderniteit dat in de kunst en haar relatie met de samenleving – 

zoals hij beschrijft in z’n Enigmi. Il momento egizio nella società e nell'arte uit 1990 – manifesteert als 

het inklappen van verleden en toekomst in het heden als gevolg van het verdwijnen van het verschil 

tussen mensen en dingen, hetgeen een vorm van Egyptianisme is waar Hegel over sprak in zijn 

kunstfilosofie, zoals bij de enigmatische Sfynx die half mens, half leeuw is en zo symbolisch verwijst 

naar de (menselijke) geest als de negatie van de natuur zonder die geest uit te kunnen drukken 

waarbij die geest in tegenstelling tot de natuur als een onafhankelijk innerlijk werd gedacht in de 

vorm van een eeuwig bestaan van de ziel in de dood. Maar in de postmoderniteit is het natuurlijke 

vervangen door het kunstmatige voor zover onze ervaring door middel van technologie tot stand 

komt. In dat verband wijst Perniola er wat later op dat er zich sinds de jaren ‘60 een nieuwe 

sensibiliteit heeft ontwikkeld die niet langer meer persoonlijk of natuurlijk is maar die een anonieme 

ervaring geeft waarbij elk gevoel al is gevoeld hetgeen de relatie tussen mens en ding heeft 

veranderd. Op dezelfde wijze is het museum typisch postmodern in z’n eliminatie van mogelijke 

participatie door de toeschouwer en van elke historische of natuurlijke context (men vergelijke 

Baudrillards ‘extase van de objecten’).129 Volgens Perniola is de Italiaanse cultuur bij uitstek barok 

 
126 Wellicht is het katholicisme beter geëquipeerd om het postmodernisme te assimileren, nu het 
protestantisme bij uitstek een modernistische stroming is en als zodanig in hoge mate de moderniteit met 
onder meer z’n geloof in het autonome individu vorm gaf. 
127 Deze hermeneutische cirkel treft men al aan bij Augustinus (geloven om te begrijpen maar ook geloof dat 
het begrip zoekt) en bij Heidegger in de zin dat men het geheel begrijpt door z’n delen te begrijpen maar die 
delen pas begrijpt door het geheel te begrijpen. 
128 Men vergelijke Barthes’ dood van de auteur/God die de geboorte van de lezer is. 
129 Ik merk op dat Spengler het oude Egypte één reusachtig museum noemt, omdat de Egyptenaren de 
vergankelijkheid en het nu ontkenden; men vergelijke het ‘egypticisme’ van de metafysica en de ‘antiquarische’ 
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ofwel Egyptisch in z’n mengvorm van innerlijkheid en uiterlijkheid: de waarheid is er nooit naakt 

maar gaat altijd gekleed. Het Italiaanse raadsel (enigma) is dat de Italiaan participeert in een externe 

emotionaliteit dus uiterlijke innerlijkheid waarbij de filosoof de overgang kan bemiddelen: filosofie is 

een bemiddeling tussen het zelf en het andere.130  

 

Deze bemiddeling is geen dialectisch aufheben, zoals bij Hegel, maar een verslijten van het verschil 

door de beweging van het oversteken. Perniola noemt in dit verband drie concepten die de 

postmoderne bemiddeling weergeven: de transitie, het simulacrum en het ritueel zonder mythe. De 

transitie is een ervaring van vluchtig oponthoud met een beweging van hetzelfde naar hetzelfde, het 

simulacrum is het resultaat van een eindeloze mimèsis (kopie van kopie) zonder origineel131 en 

ritueel zonder mythe is een herhaling van handelingen zonder verbinding met een innerlijk leven132. 

Het ritueel zonder mythe (‘Romanisme’) kenmerkt de huidige sociale en politieke interacties zoals 

het dat ook deed in het oude Rome waarbij het met name de tegenstelling tussen dood en leven 

overbrugt door de passage tussen leven en dood te simuleren. Waar Vattimo betekenis wil 

construeren om historische verschillen te overbruggen, is er bij Perniola – gelijk de functionele 

herhaling bij de Franse postmodernisten – een meer technische transitie in de ruimte van het 

verschil die dat verschil echter wegslijt in plaats van vermenigvuldigt zoals bij hem ook het verschil 

tussen leven en dood wordt vervaagd in plaats van Baudrillards strategie om de dood in de 

symbolische orde te introduceren om die orde uit te schakelen. Net als Vattimo blijft Perniola’s 

postmodernisme zo sterk esthetisch (en historisch) waarbij Perniola ook de culturele (al dan niet 

rituele) dimensie van het katholicisme benadrukt in de vorm van een “geloof zonder dogma”.  

 

Eco: postmoderne semiotiek 
 

Umberto Eco (1932-2016) past allereerst in de postmoderniteit doordat hij allerlei stijlen en genres 

combineert: hij is bij een breed publiek bekend als romanschrijver – onder meer zijn roman Il nome 

della rosa uit 1980 is een bestseller – maar hij is ook journalist, columnist, interpretator/criticus van 

comic books en films,133 kinderboekschrijver en betrokken bij de culturele sector in welk verband ik 

zijn samenwerking met de componist Luciano Berio, die bij uitstek postmodernistische muziek 

schreef,134 noem. Ook zijn romans combineren uiteenlopende genres, zoals die van de detective, het 

historische verhaal en middeleeuwse filosofie in Il nome della rosa, waarbij de lezer zelf kan kiezen 

op welk niveau of betekenisregister hij het verhaal volgt  Dit meest bekende boek van hem is 

postmodernistisch en tegelijk scholastisch in z’n eindeloze verwijzingen naar andere teksten en 

auteurs (de lezer kan aldus op een metaniveau zelf als een detective de tekstuele puzzel proberen op 

 
geschiedschrijving waar Nietzsche over spreekt. Het antiquariaat is overigens een conservatieve uitvinding in 
reactie op het moderne bewustzijn van ontwikkeling en revolutie (het wil waardevolle dingen bewaren); als 
ultieme uitdrukking van modernisme wilden de futuristen in Italië rond 1909 juist alle musea – alle oude ideeën 
– vernietigen.  
130 Eerder had Perniola betoogd dat filosofie en cultuur een uitweg kunnen bieden uit het hedendaagse 
nihilisme en populisme als gevolg van de deconstructies van de relatie tussen metafysica en kerk, tussen 
dialectiek en Staat, tussen wetenschap en professionaliteit. 
131 Wellicht hangt hiermee samen dat Perniola de betekenis van een kunstwerk ziet in de ‘schaduw’ die het 
werpt terwijl de massacultuur die schaduw weglaat (net als Nietzsche keert Perniola zo Plato’s lichtmetafysica 
om; vergelijk het niet kunnen ontsnappen aan het licht waar Baudrillard over spreekt).  
132 In dat verband is ook de grote rol van verslavingen in de hedendaagse maatschappij veelzeggend. 
133 In 1967 leverde hij met Towards a Semiological Guerrilla Warfare ook een theorie voor het ondermijnen van 
de kapitalistische massamedia. 
134 Zie ook het deel over muziek in de proloog. 
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te lossen) waarmee intertekstualiteit -  het postmoderne idee dat een tekst slechts kan worden 

begrepen c.q. wordt geïnterpreteerd door middel van andere teksten – wordt gedemonstreerd135 

alsmede in het niet oplossen van het mysterie zodat de werkelijkheid niet is gegeven en open voor 

interpretatie is. Het nog ambitieuzere Il pendolo di Foucault uit 1988, waarin een complottheorie 

wordt bedacht, hetgeen een favoriet thema is van postmoderne werken maar dat in Eco’s werk weer 

wordt geparodieerd (welke stapeling van metalagen, waardoor de werkelijkheid uit zicht raakt, ook 

weer postmodern is), brengt kennis van de oudheid tot het huidige computertijdperk samen en is 

een zoektocht naar absolute informatie.  

 

Als filosoof en wetenschapper is Eco, die afstudeerde op de middeleeuwse filosoof Thomas van 

Aquino (1225-1274), vooral semioticus die allereerst de Europese semiotische traditie op grond van 

met name De Saussure bekritiseert doordat die in z’n linguïstische opvatting van semiotiek en z’n 

geloof in een universele, verborgen taal die logisch-mathematisch op axiomatische basis kan worden 

geformuleerd de complexiteit en rijkdom van de semiotiek te kort zou doen. De al genoemde 

samenwerking met Berio zou tot z’n eerste boek, Opera Aperta (1962), leiden waarin Eco betoogt dat 

een kunstwerk of literaire tekst een veld van betekenis is met een interne dynamica waarbij de 

betekenis verandert per context en dus open ligt. Anders dan in de middeleeuwen toen met de tekst 

of kunstwerk de correcte interpretatie een gegeven is, geeft het hedendaagse cultuurproduct slechts 

tal van mogelijke betekenissen waarbij de ontvanger moet participeren om de betekenis te 

voltooien. In bredere zin wordt de betekenis van een boodschap overgedragen door een dialectiek 

van orde en wanorde: communicatie vereist enige orde maar als we nieuwe informatie verwachten 

ook wanorde waarbij de ontvanger creatief de wanorde herstructureert om het in zijn al verworven 

kennis te integreren. De nadruk op de creativiteit van de ontvanger voor betekenisoverdracht is 

postmodern.136 

 

In z’n systematisch of ‘scholastisch’ hoofdwerk Trattato di Semiotica Generale uit 1975 levert Eco 

opnieuw (vernietigende) kritiek op het structuralisme maar dan vanuit het sprekende subject en op 

grond van het concept van de code: anders dan het structuralisme hanteert, is dat subject niet 

semantisch passief in de zin dat de betekenissen van de codes die het communiceert vooraf gegeven 

zijn en ook niet syntactisch slechts op formele wijze actief in de zin dat het codes volgens vooraf 

gegeven wetten aaneenrijgt zoals een computer dat doet, maar heeft een subject intenties die 

intersubjectief worden gewaardeerd en die verschillende semantische registers verbinden. Later zou 

de invloed van de semiotiek van de Amerikaanse logicus en filosoof Charles Pierce (1839-1914) op 

Eco’s werk steeds groter worden, met name diens concept van interpretant. Pierce week in zijn tijd 

af van zijn tijdgenoten door een groot respect voor de middeleeuwse filosofen op wie hij zijn nieuwe 

wetenschap van semeiosis baseerde137 en dat hij definieerde als een actie of effect tussen sign, 

object en interpretant (sign) hetgeen dus in tegenstelling tot De Saussure’s tweevoudige relatie 

tussen signifiant en signifié een triade vormt waarbij de (extra) interpretant het effect is van het 

 
135 Het world wide web met bv. Wikipedia is een voorbeeld van intertekstualiteit waarbij hyperlinks alle teksten 
met elkaar verbinden. In postmoderne kunst wordt gebruik gemaakt van ironie, dus het knipogen naar of 
parodiëren van eerdere werken die doordat ze in een nieuwe context worden gebracht nieuwe (serieuze) 
betekenissen krijgen. 
136 Men vergelijke opnieuw Barthes’ dood van de auteur/autoriteit/God die de geboorte van de lezer is. 
137 Dat Pierce in zijn tijd geen erkenning kreeg heeft er ook mee te maken dat hij geen boeken – die het typisch 
moderne medium vormen, volgend op de uitvinding van de boekdrukkunst in de 15de eeuw –  maar heel veel 
papers schreef. Wellicht is dat als scholastisch en in die zin als postmodern te duiden. 
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teken, bv. op de psyche van de interpretator.138 Omdat Pierce een panpsychist was op grond van de 

‘geestelijke’ spontaniteit als oorsprong van alles  – materie vatte hij op als ‘gestolde’ geest die 

daarom niet meer vrij is – is er overigens voor het interpreteren van een teken geen menselijke geest 

nodig.139 In Pierce’s interpretant ziet Eco een verdieping van zijn notie – contra de structuralisten – 

van vrijheid en spontaniteit in het interpreteren van tekens: telkens als we een teken zien – hetzij in 

de natuur, bv, bliksem (als teken van onweer) hetzij in menselijke voortbrengselen zoals de taal 

(maar bv. ook verkeersborden) – willen we die interpreteren, waarbij de interpretatie niet 

vantevoren vastligt omdat de situatie dus context altijd verschilt van toen we het teken eerder zagen 

(men vergelijke Derrida’s iterabiliteit). De betekenis berust wel op die van eerdere tekens – eerdere 

interpretanten – maar is er nooit gelijk aan (men vergelijke intertekstualiteit). De werkelijkheid is ons 

niet gegeven maar wordt gevormd door de interpretatie – de productie van betekenis – door een 

communicatieve gemeenschap van sprekers en ontvangers. In z’n laatste werken is Eco ook 

geïnspireerd door Aristoteles’ Rhetorica en dan met name hoe de metafoor complexe vormen van 

betekenisproductie voortbrengt.140 Zijn romans zijn zo beschouwd voorbeelden van hoe rijk die 

productie van betekenissen kan zijn.  

 

Zijpad en overgang: Pierce en het pragmatisme 
 

Pierce wordt door velen opgevat als de grootste filosoof die de VS hebben voortgebracht en de 

grondlegger van het filosofisch pragmatisme op grond van een nieuwe logica die breekt met de 

traditionele ‘ééndimensionale’ predikatenlogica van Aristoteles. Die traditionele logica berust op het 

klassieke subject-gecentreerde idee dat de wereld bestaat uit dingen die een substantie (wezen) 

hebben die kan worden beschreven door middel van noodzakelijke dus wezenlijke predikaten toe te 

voegen aan het subject, bv. ‘Socrates is sterfelijk’. Wat dingen doen, dus hun effecten op elkaar 

waaronder het effect op ons als waarnemer dus ook de waarneming als zodanig, zijn relationeel van 

aard maar secundair aan de onwaarneembare essentie die de verklaring moet bieden aan de 

effecten zoals de waarneming. Kenmerkend voor de moderniteit is daarentegen het idee dat de 

wereld bestaat uit relaties die echter niet in dergelijke predikaatzinnen kunnen worden gevat: dat bv. 

Socrates korter is dan Theodorus kan worden uitgedrukt als de eigenschap ‘korter-zijn-dan-

Theodorus’ van Socrates maar die voegt niets toe aan het wezen van Socrates (welk wezen immers 

onafhankelijk is van het überhaupt bestaan van Theodorus). Dit probleem zou in de moderniteit 

onder meer leiden tot de sceptische filosofie van David Hume (1711-1776), die erop wees dat geen 

essentie te vinden is die de waarneembare effecten van causaliteit of het ‘ik’ (de ziel) kan borgen, en 

de duizelingwekkende filosofie van Leibniz (1646-1716) waarin alle substanties een vooraf door God 

geprogrammeerde onderlinge harmonie in hun reeks van ervaringen kennen en waarin alle 

contingente feiten moeten worden opgevat als subject-predikaatzinnen die uiteindelijk noodzakelijk 

dus analytisch zijn op grond van het beginsel dat alles een grond (oorzaak of reden) heeft, uiteindelijk 

in Gods keuze van deze wereld als de beste van alle mogelijke werelden.  

 

 
138 Pierce beschouwde de logica als formele semiotiek en we zullen zien dat ook zijn logica sterk berust op het 
effect of de actie van dingen en aldus op z’n semiotische triade. 
139 Pierce verwierp het (modernistische) nominalisme en achtte zich een stoïcijnse realist; de stoïcijnen waren 
materialisten die naast passieve materie ook een actieve, goddelijke logos – een soort oervuur – poneerden die 
overal aanwezig is en die de materie de wet oplegt. - Men vergelijke Spinoza. 
140 Men vergelijke Ricœur; Eco is postmodernistischer doordat bij hem de werkelijkheid zelf pas ‘ontstaat’ door 
de betekenisproductie. 
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Maar Pierce vond rond 1870 een uitweg zonder daar God voor nodig te hebben: relaties – dus wat 

dingen doen alsmede de waarneembare effecten – zijn net zo goed wezenlijk of fundamenteel 

waartoe hij een logica van relaties ontwikkelde (men vergelijke het Frans structuralisme). De 

klassieke subject-predikaatzin is dan slechts een predicering op één subject in plaats van op 

meerdere subjecten. Ons begrip van een ding – en daarmee z’n essentie – wordt dan niet meer 

gegrond in een wezen achter het waarneembare maar is het geheel van alle oneindig veel mogelijke 

relaties dus mogelijke effecten of waarnemingen van het ding. Deze pragmatische theorie van 

betekenis keert zo Leibniz op de kop in de zin dat het echte niet de verwerkelijking is van één uit 

oneindig veel mogelijkheden maar het echte beduidt het geheel van alle oneindig veel mogelijke 

ervaringen.141 Pierce meende daarbij (anders dan het latere sociaal constructivisme van bv. 

Goodman) dat de wetenschappelijke methode convergeert naar kennis van het echte ding zoals dat 

onafhankelijk van ons denken of waarnemen bestaat: dat hij het scepticisme afwijst heeft – heel 

consistent! – de pragmatische reden dat er geen reden is om te twijfelen omdat de praktijk van het 

geloof in de waarheid dus in de overeenstemming van onze (wetenschappelijke) kennis met het ding 

buiten ons consistent is. Pierce staat zo in de empiristische traditie van onder meer John Locke, 

George Berkeley, David Hume en John Stuart Mill die benadrukten dat we slechts eigenschappen dus 

relaties waarnemen en dus kennen, waarbij een zekere permanentie en daarmee consistentie van de 

waarneming de garantie en de betekenis moet vormen van de ‘metafysische’ begrippen die naar 

dingen buiten ons verwijzen.142 Men zou kunnen zeggen dat Pierce explicieter naar voren bracht dat 

dit in wezen een verplaatsing van betekenis en waarheid van het theoretische domein naar het 

praktische domein inhoudt.143  

 

De bekendste vorm van pragmatisme is waarschijnlijk die van psycholoog en filosoof William James 

(1842-1910) die Pierce’s theorie geheel overnam maar die ook radicaliseerde en op allerlei terreinen 

zou toepassen: hij noemde zichzelf een ‘radical empiricist’ uit weerzin tegen elk rationalisme dat de 

vrijheid zou bedreigen en hij bepleitte bv. het religieuze geloof op de pragmatische grond dat zo’n 

geloof het leven fijner maakt dus betere effecten heeft. Waar Pierce nog slechts een pragmatische 

theorie van betekenis had geformuleerd en uit pragmatische overwegingen de klassieke 

correspondentietheorie van de waarheid (‘het sneeuwt’ is waar dan en slechts dan als het sneeuwt) 

aanhing, formuleerde James een pragmatische theorie van de waarheid waarin waarheid wordt 

opgevat als het doelmatige en het nuttige (in populaire termen: ‘waar is wat werkt’). Ofschoon James 

dit zou hebben bedoeld als een beschrijving van de wetenschappelijke methode in plaats van het 

loslaten van de correspondentietheorie144, zou het later toch die vorm krijgen zoals bij Hilary Putnam 

(1926-2016) die – onder invloed van Pierce en Quine – een intern of pragmatisch realisme voorstond 

waarbij de geest haar ontologische structuur à la Kant aan de wereld oplegt dat gepaard gaat met 

een conceptueel relativisme omdat vele correcte (coherente) beschrijvingen van de werkelijkheid 

 
141 Nelson Goodman zou iets vergelijkbaars in 1956 epistemologisch tot een sociaal constructivisme vormen: 
“We have come to think of the actual as one among many possible worlds. We need to repaint that picture. All 
possible worlds lie within the actual one". De werkelijkheid kent aldus veel mogelijke interpretaties. Ik merk op 
dat Richard Feynmans begrip van de padintegraal uit 1948, waarin alle mogelijke trajecten van een deeltje 
meedoen, als de kwantummechanische interpretatie van het klassiek-moderne actie-begrip, eveneens op een 
vergelijkbaar idee berust. 
142 Bv. John Stuart Mill (1806-1873) definieerde zo Matter als “Permanent Possibility of Sensation” en The Self 
als “Permanent Possibility of Feeling”.  
143 Ik merk op dat reeds Marx kennis en waarheid uitdrukkelijk als een praktische in plaats van een theoretische 
aangelegenheid opvatte. 
144 Hannah Arendt noemt in haar hoofdwerk The Human Condition uit 1958 drie kardinale moderne deugden 
die zouden zijn ontleend aan die van de moderne wetenschappelijke gemeenschap in reactie op het sceptische 
inzicht dat we de werkelijkheid niet kunnen kennen: succes, vlijt en eerlijkheid.  
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mogelijk zijn. Zo’n benadering lost het probleem van het realisme op dat de structuur van de 

werkelijkheid op raadselachtige wijze overeenkomt met de structuur van ons denken zonder bv. 

Pierce’s en James’ panpsychisme als oplossing te moeten accepteren.145  

 

De derde belangrijke pragmatische filosoof is John Dewey (1859-1952) die onder invloed van Hegel 

de klassiek-moderne dualismen zoals subject vs. object verwierp op grond van het idee dat ervaring 

niet een subject maar een omgeving toebehoort en in de filosofie ten onrechte wordt verengd tot 

ons bewustzijn. Ook wees hij onder invloed van Hegel de analytische benadering af ten gunste van 

het procesmatige of dynamische; onder invloed van James en Charles Darwin boog hij later z’n 

Hegeliaans idealisme om tot een naturalisme waarbij kennis niet spectator-like is maar tot stand 

komt door trial and error in het proces van aanpassing aan de omgeving. Dewey noemde zijn 

pragmatisme – dat aldus de vorm heeft: het ware (Dewey sprak liever van ‘the assertible’) is wat het 

probleem oplost – daarom instrumentalisme. Zijn hierop gestoelde pedagogiek, waarbij het kind 

leert door in de praktijk problemen op te lossen (leren door doen in plaats van passief stof op te 

nemen), zou invloedrijk worden door middel van onderwijshervormingen, maar ook het nog te 

bespreken postmodernisme in de Angelsaksische wereld zou sterk op zijn vorm van pragmatisme 

worden gebaseerd. Dat heeft te maken met zijn verwerping van dualismen en fundamenten in de 

epistemologie alsmede doordat zijn pragmatisme – net als de natuurlijke wereld zelf – sterk 

dynamisch is (waarheid is niet statisch of onveranderlijk). 

 

Amerikaans (en Brits) postmodernisme 
 

Het Amerikaans postmodernisme heeft twee kanten. Aan de ene kant is het in tweeërlei zin een 

popularisering van het Franse of continentale postmodernisme: enerzijds doordat het een hype op 

Amerikaanse universiteiten werd en anderzijds doordat de Amerikaanse auteurs die men associeert 

met het postmodernisme aanzienlijk toegankelijker schrijven dan hun Europese tegenhangers. Mede 

door die popularisering is het cultureel debat over postmodernisme paradoxalerwijs vooral een 

Amerikaans fenomeen. Tegelijkertijd hebben de VS vanuit de eigen traditie van de analytische 

filosofische stijl – de aan de natuurwetenschap gelieerde gerichtheid op logische of reductionistische 

analyse en empirie zonder veel aandacht voor de historische of culturele context en het geheel – met 

daarbij een sterke invloed van het pragmatisme als de dominante Amerikaanse filosofie, een 

zogeheten postanalytische filosofie als de eigen postmodernistische filosofie voortgebracht. Deze 

hedendaagse vorm van Amerikaanse filosofie heeft de analytische stijl behouden maar – gelijk het 

Franse postmodernisme – gelooft niet meer in de filosofie als de fundering van alle kennis146 en 

verruilt het geloof in een objectieve waarheid of correspondentie door een pragmatisch georiënteerd 

coherentiemodel (waar is wat werkt waarbij ook de samenhang met andere claims bepalend zijn), 

zoals we al zagen bij Quine. 

 

Ik bespreek de belangrijkste: Richard Rorty (1931-2007). Een enigszins vergelijkbare denker maar 

minder belangrijk en tevens Brits is Stephen Toulmin (1922-2009), die ik kort zal bespreken (waarbij 

die tevens net als Habermas nog kans ziet de moderniteit te kunnen vervolmaken). De kern van hun 

 
145 Onder invloed van Pierce en James zou Putnam ook de feit/waarde-dichotomie verwerpen. 
146 Hegel liet zien dat in de oudheid kunst het beste de waarheid kon uitdrukken, in de middeleeuwen religie 
die rol had en in de moderne tijd de filosofie de waarheid het zuiverst uitdrukt van welk modern project Hegels 
filosofie zelf de voltooiing zou zijn. In het postmodernisme wordt dit project opgegeven, waardoor andere 
media geschikter zijn geworden om aanspraken op het gebied van kennis en praktijken kunnen doen, om welke 
reden Rorty van ‘postfilosofie’ spreekt. 
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beider denken is (evenals dat van Putnam) dat we weg moeten van de modernistische God’s Eye 

View en z’n universaliteit en zekerheid ten gunste van meer lokale, pragmatische opvattingen van 

waarheid met een tolerantie voor een diversiteit van ‘waarheden’ (men vergelijke Lyotards 

postmodernisme). 

 

Rorty: neopragmatisme 
 

Rorty werkte in de analytische traditie maar reeds in The Linguistic Turn uit 1967 meende hij niet 

alleen dat de continentale fenomenologische traditie en de Angelsaksische analytische vergelijkbaar 

zijn in hun poging om van filosofie een strenge wetenschap te maken, maar ook dat beide gedoemd 

zijn daarin te falen. Dit werkt hij – mede onder invloed van Lyotards kritiek op de metanarratieven – 

uit in zijn hoofdwerk Philosophy and the Mirror of Nature uit 1979: de filosofie heeft altijd 

gepretendeerd de spiegel van de natuur te zijn, dus de grondstructuur van de werkelijkheid weer te 

geven, maar vooral ook de weerkaatsingswetten ervan – dus kennisleer als de kennis der kennis – te 

geven, welk probleem sinds Descartes op de dualistische wijze van subject vs. object is geformuleerd 

(hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn idee overeenkomt met de buitenwereld?).147 Volgens Rorty 

ontdekte Descartes niet de geest maar vond hij haar uit omdat alleen de geest – het ‘innerlijke’ dus 

bewustzijn – de bron van onbetwijfelbare kennis is: van alles buiten mij kan ik betwijfelen of het echt 

is maar ik kan niet betwijfelen dat ik denk of voel wat ik denk of voel.148 Volgens Rorty wordt de 

vernietigende slag aan dit fundamentalistisch project geleverd door Quine’s kritiek op het analytisch-

synthetisch-onderscheid (dat de linguistic turn in de filosofie want betekenis als gegeven ondermijnt) 

te combineren met Wilfrid Sellars’ kritiek in 1956 op ‘The Myth of the Given’ die inhoudt dat ons ook 

niets is ‘gegeven’ in de waarneming (zoals de sense-data) want elk begrip ervan is bemiddeld door 

andere begrippen. Uiteraard had reeds Hegel deze kritiek geformuleerd (Sellars was overigens met 

name door neo-Kantiaan Cassirer beïnvloed) en in ieder geval plaatst Rorty zich in de Hegeliaanse 

traditie waarbij niet een theorie over de werkelijkheid wordt gepresenteerd, zoals bv. Kant doet, 

maar men primair op andere teksten reageert vanuit het besef dat waarheid niet een 

overeenstemming tussen denken en werkelijkheid betreft maar besloten ligt in de taal.149 Meer in 

het bijzonder heeft elk taalspel of vocabulary zijn ‘eigen’ waarheid waartoe Rorty de 

paradigmatheorie van Kuhn op elk domein van de cultuur toepast. 

 

Niet alleen is ook de epistemologie, inclusief het kantianisme en de analytische filosofie, slechts een 

taalspel, deze filosofische zoektocht naar de fundering van kennis in de overeenstemming van het 

denken met de werkelijkheid, die daardoor waarheid en zekerheid universeel geldig maken, is 

bovenal een perversie en verarming zodat een Kuhneaanse revolutie gewenst is om de intellectuele 

crisis te doorbreken: de filosofie saboteert de creatieve praktijk waarin op natuurlijke wijze waarheid 

en zekerheid ontstaan in een context van het menselijk spreken over dingen die daarom relatief en 

variabel zijn. In navolging van Derrida wil Rorty daarom de filosofie – inclusief Heideggers 

zijnsmetafysica die juist in de taal het Zijn wil opsporen en zelfs die van Derrida zelf die bij 

 
147 Men vergelijke Rorty’s antirepresentalisme met dat van Deleuze. Ik merk op dat de spiegelmetafoor een 
platoonse oorsprong heeft en bv. ook in de christelijke mystiek wordt gebruikt (waarin alleen Jezus de 
volmaakt zuivere spiegel van de Waarheid is). 
148 Ik merk op dat reeds Gilbert Ryle in The Concept of Mind uit 1949 Descartes’ dualisme aanvalt omdat het 
idee van een ‘ghost in the machine’ op een categoriefout berust. Maar anders dan Ryle die een functionalisme 
aanhangt, is Rorty een eliminatieve materialist (alleen het lichamelijke bestaat). 
149 Rorty verwerpt zo op Hegeliaanse wijze het onderscheid tussen het gemaakte en het gegevene, tussen 
subject en object, tussen het echte en de schijn. 
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deconstructie blijft steken zonder de gemeenschap in ogenschouw te nemen – ‘deconstrueren’ om 

ons ervan te bevrijden.150 Deze deconstructie is een delicate kwestie want Rorty kan niet simpelweg 

de filosofie bekritiseren want dat zou betekenen dat hij slechts een nog hoger kennisstandpunt zou 

innemen.151 Rorty wil daarom van de filosofie afkomen door middel van een horizontaal en 

pluralistisch ‘ironism’ (in plaats van een verticale opstijging naar een onveranderlijke Ene): dat is het 

bewust zijn van de historische contingentie van vocabularies dus relativiteit van filosofische, 

zogenaamde ‘universele’ en ‘noodzakelijke’, posities.152 

 

Nadat we zo zijn bevrijd van de kennis en de fundering door de epistemologie – die vooronderstelt 

dat we bepaalde gegevens in een onafhankelijke werkelijkheid door middel van onderzoek kunnen 

ontdekken en dat we klaar zijn als we consensus over het resultaat hebben bereikt – is er de 

(post)filosofie-als-dialoog die niets buiten het gesprek zoekt, geen resultaat verwacht maar 

hermeneutisch kennis en fundering vervangt door begrijpen en interpreteren.153 Dit gesprek zal vaak 

niet tot consensus leiden en steeds opnieuw beginnen met een nieuw verloop. De filosofie kan een 

vormende, maatschappelijke rol spelen door op te lossen in brede culturele lagen en een 

intellectuele mobiliteit te scheppen; de filosoof zal geen vakspecialist meer zijn maar een all-round-

intellectueel, gepassioneerd amateur en cultuurcriticus.154 Niet alleen verliest de filosofie z’n eigen 

fundamenten, maar filosofie kan zichzelf ook niet meer presenteren als het fundament van de 

cultuur. De filosofie is slechts een van vele taalspelen die net als de andere de praktische taak heeft 

de maatschappij vooruit te brengen. 

 

Het is verleidelijk Rorty een relativist te noemen (alle kennis is dan waarnemer- of 

contextafhankelijk) maar dat wees hij af omdat ook dat een epistemologische positie is: hij zou zich 

aansluiten bij het pragmatische standpunt – met name dat van Dewey – dat kennis een sociale 

praktijk is met wenselijkheid of succes als haar criterium, hetgeen hij zag als het logische eindpunt 

van zowel de analytische als de continentale filosofie (waarmee hij ook ontkomt aan de 

zelfondermijning van het relativistische standpunt). De huidige mens erkent dat hij geen band met 

het Hogere heeft zodat niemand het alleenrecht op de Waarheid heeft, dus ook de wetenschap niet 

die daarom slechts als een apart literair genre of taalspel moet worden opgevat. Zoals Nietzsche al 

had gezien gaat het niet om waarheid vs. onwaarheid maar berust alle kennis op de metafoor (bv. 

ousia (substantie) bij Aristoteles en gravitas (zwaartekracht) bij Newton) die noch waar noch onwaar 

is maar die een instrument geeft om een visie op de werkelijkheid te ontwikkelen (aldus distantieert 

 
150 Ook staat Rorty sympathiek tegenover Wittgensteins doel van ‘to dissolve’ in plaats van ‘to solve’ de 
problemen van de filosofie. 
151 Ik merk op dat dit altijd het probleem is geweest met ‘antifilosofen’ zoals Kierkegaard, Marx, Nietzsche en 
Heidegger: hun kritiek op de filosofie is zelf onderdeel van de filosofische canon geworden. Meer dan deze 
denkers zou Rorty zelfs niet losbreken van de traditionele filosofische stijl. 
152 Ik merk op dat reeds Spengler in Der Untergang des Abendlandes uit 1918 betoogde dat we opnieuw in een 
sceptisch tijdperk zijn beland dat nu de typisch Westerse dus een historische vorm heeft waardoor we elke 
opvatting relativeren als de contingente uitdrukking van diens tijd (zoals reeds Hegel zei: filosofie is de eigen 
tijd in gedachten gevat). Spengler meende daarom dat zijn boek het slotstuk van de Westerse filosofie vormt. 
En reeds Nietzsche had benadrukt dat de moraal slechts een verabsolutering (in filosofische zin door Kants a 
priori synthese) is van een historische contingentie. 
153 Men vergelijke Vattimo’s postmoderne hermeneutiek. 
154 Ik merk op dat de moderne filosofie ook Bildung als haar taak zag, maar daar had het een (verborgen) 
religieuze inspiratie: het opheffen van de vervreemding door de terugkeer naar de Schepper bij wijze van het 
bereiken van de Waarheid, zelfbewustzijn, authenticiteit, vrijheid, etc. Rorty vergeleek zelf zijn 
postmodernistisch project met Sartre’s existentialisme wegens diens afwijzing van elke constitutie (de mens 
maakt zichzelf), maar wellicht verhelderender is het idee van de filosoof als gespreksleider die helpt het eigen 
standpunt en die van de ander te begrijpen. 
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Rorty zich zowel van de ‘objectieve’ platonisten die de metafoor als onwaar verwerpen als van de 

‘subjectieve’ romantici die de metafoor als waarheid omarmen).  

 

De waarheid van het pragmatisme zelf kan uiteraard niet worden bewezen (gefundeerd): slechts de 

pragmatische wenselijkheid (of succes) van zo’n pragmatische, ‘postfilosofische’ cultuur kan worden 

aangetoond hetgeen Rorty’s nieuwe doel werd. Qua ethiek lijkt de vraag naar een absoluut, 

universeel principe, zoals Kant die formuleerde, evengoed belangrijk om niet in relativisme en 

egoïsme te vervallen, maar ook hier keert Rorty het om waarbij het normatieve door de concrete, 

bijzondere gebeurtenis zichtbaar wordt in de vorm van solidariteit (die daarom bij Kant juist niet 

zichtbaar wordt): mensen leven in gemeenschappen en op basis van die natuurlijke solidariteit 

vormen gemeenschappen hun – van tijd en plaats afhankelijke – opvattingen van het objectief goede 

zoals ze dat ook van het ware doen. In die zin is etnocentrisme gerechtvaardigd, maar ook hier is het 

wenselijk dat de verschillende culturen met elkaar in gesprek gaan en blijven omdat uitwisseling in 

instrumenteel opzicht een opbouwend effect heeft.155 In feite is Rorty zelf wat eurocentrisch omdat 

in Europa de liberale democratie zich heeft ontwikkeld tot zo’n pragmatische, vrije en opbouwende 

discussie.156 Op dezelfde manier kunnen we alleen naar de geschiedenis kijken vanuit onze, 

hedendaagse blik en tegelijk in contact treden met die andere werelden en er bruggen naar slaan. 

Tot slot: Rorty leverde weinig nieuwe ideeën maar zag zichzelf in de postmoderne traditie van 

scheppende re-interpretatie van de ideeën van anderen waarbij hij bovenal – vanuit een analytische 

invalshoek – een brug heeft geslagen tussen de Amerikaanse (post)analytische traditie en het 

Europese postmodernisme. 

 

Zijpad en overgang: Toulmin: eerste en tweede moderniteit 
 

Toulmin is vermaard om z’n argumentatieleer in The Uses of Argument uit 1958 waarin hij mede 

onder invloed van Wittgenstein (‘de betekenis van een woord is z’n gebruik’) benadrukte dat 

sommige aspecten van argumentatie context-afhankelijk (‘field-dependent’) zijn, waarmee hij zich 

tegen een absolutistisch denken, dat gelooft in universele waarheden (zoals bij Plato), keert. Tegelijk 

zijn andere aspecten field-independent waarmee hij weg blijft van het relativisme (zoals van 

Protagoras: ‘de mens is de maat van alle dingen’). Net als Rorty zoekt hij zo een tussenweg en past hij 

dit toe op de cultuur als geheel. In Cosmopolis uit 1990 valt hij Rorty bij met diens kritiek op de 

moderne filosofie als absolutistische zoektocht naar zekerheid, maar hij wijst erop dat daarvoor een 

‘eerste moderniteit’ was met auteurs als Desiderius Erasmus (1466-1536) en Michel de Montaigne 

(1533-1592) die wel pluralistisch, tolerant en praktijkgericht was. Het is door de godsdienstoorlogen 

dat er een problematische ‘tweede’ moderniteit ontstond met auteurs als Descartes en Hobbes die 

in reactie op de politieke onrust naar absolute zekerheid zochten door het concrete uit de context en 

 
155 Anders dan in de continentale traditie gebruikelijk is, acht Rorty Nietzsche overigens niet zo interessant 
omdat diens perspectivisme, dat als zodanig wel aan zijn filosofie doet denken, een privéfilosofie zou zijn met 
autonomie in de vorm van zelfschepping als doel (zie ook Foucault): voor de publieke filosofie wil Rorty meer 
aanhaken bij John Rawls en Habermas die eveneens een middenweg zoeken tussen relativisme en absolutisme 
door middel van de dialoog (‘publieke rede’ resp. ‘communicatieve rationaliteit’) waardoor hij toch in politiek 
opzicht blijft geloven in het moderne project van rede en vooruitgang. 
156 Ik merk op dat deze spanning of paradox in het liberalisme zelf zit: het streeft slechts naar the right 
(rechtsstaat) die bovenal het individu het recht geeft om zelf te bepalen wat het goede leven (the good) is 
waardoor het liberalisme ook zichzelf gelijkwaardig maakt aan illiberalisme. Immers, als men het liberalisme 
toch wil bevorderen als het publieke goed dan is men geen liberaal meer maar een liberaal perfectionist. 
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in de sfeer van het abstracte te brengen (theorie-centrisme). 157 Het doel werd zo om zowel de 

wetenschap als de samenleving te grondvesten in een universele rationaliteit die niet bestaat 

(‘kosmopolis’ verwijst naar zo’n universele en rationele wereldsamenleving). In reactie op het 

postmodernisme meent Toulmin dat we de moderniteit niet hoeven overstijgen maar haar 

problemen kunnen oplossen door de eerste, humanistische moderniteit te vervolmaken door middel 

van een ‘postmoderne’ recontextualisering, dat wil zeggen door terug te keren naar het mondelinge, 

naar het individu met zijn dagelijkse problemen, naar de lokale dus concrete historische en culturele 

context en naar het tijdelijke van problemen en oplossingen.158 Qua ethiek wijst Toulmin in dit 

verband ook naar Alasdaire MacIntyre die in After Virtue (1981) vier rationaliteiten onderscheidde en  

Aristoteles’ deugdethiek deed herleven: de 20ste eeuw laat al een omslag zien van Plato’s Ideeën naar 

Aristoteles’ praktische wijsheid (phronèsis). In de politiek ziet Toulmin al de macht van de Lilliputters, 

die in Gulliver’s Travels (1726) van Jonathan Swift Gulliver vastbinden: het universele en van boven 

opgelegde wordt krachtelozer en de macht van kleine, lokale organisaties groter. 

 

Zowel Rorty als Toulmin zijn Darwinisten. Rorty meent op pragmatische wijze dat een adequate, dus 

goed aangepaste, beschrijving van de werkelijkheid net zo min een reflectie van die werkelijkheid 

vormt als een aan z’n omgeving aangepast organisme een reflectie van die omgeving is om doelmatig 

met die werkelijkheid om te kunnen gaan, waarbij er net als het aantal organismen er een eindeloze 

veelheid van praktisch doelmatige beschrijvingen van de werkelijkheid kunnen ontstaan en naast 

elkaar kunnen bestaan. Toulmin zoekt ook hier een tussenweg tussen een absolutistische opvatting – 

een beschrijving is correct of niet – en Kuhns relativistische opvatting van incommensurabele 

paradigma’s die volgens Toulmin te veel de nadruk legt op de context-afhankelijke aspecten: 

tegenover Kuhns revolutionaire ontwikkeling plaatst hij de evolutionaire ontwikkeling van 

wetenschappelijke kennis omdat ook hier het mechanisme van innovatie en selectie z’n werk doet 

waardoor die ideeën overleven die een grotere verklaringskracht hebben. Het gaat Toulmin niet om 

een postmoderne ontkenning van de werkelijkheid of rationaliteit, maar juist om de redding van de 

rationaliteit door haar weer aan de werkelijkheid – het concrete en praktische – te binden. 

  

 
157 Ik merk op dat Rawls omgekeerd betoogt dat juist de godsdienstoorlogen de religieuze tolerantie en 
daarmee de liberale vrijheden in het Westen mogelijk maakten, nu religie per definitie absolutistische 
aanspraken maakt. 
158 Zie de vergelijkbare opvatting van Lyotard die eveneens naar De Montaigne verwees. Het verschil is dat 
Lyotard meent dat het modernisme niet kan worden voltooid omdat het moderne in wezen het 
onrepresenteerbare wil representeren hetgeen nooit lukt, hetgeen het postmodernisme laat zien. Wel 
concludeert hij op die grond eveneens tot openheid en lokaliteit en aldus tot pluralisme. 



83 
 

Na het postmodernisme: kritiek en post-postmodernisme 
 

Zoals de postmodernistische denkers veelal marxisten waren die een interne kritiek op het marxisme 

leverden, zijn de belangrijkste of meest serieuze critici van het postmodernisme veelal marxisten die 

vanuit het nog sterk hegeliaanse denken van de jonge Marx de mogelijkheid en de noodzaak zien om 

de moderniteit en haar universalistische rationaliteit af te ronden. Ik bespreek de belangrijkste en 

meest spraakmakende van deze postmarxisten. 

 

Habermas en de crisis van de moderniteit 
 

De bekendste en belangrijkste criticus van het postmodernisme is Jürgen Habermas (1929-), niet 

alleen omdat hij uitvoerig het postmodernisme heeft bekritiseerd maar ook omdat hij het 

postmodernisme serieus neemt en in zekere zin een gelijk uitgangspunt heeft in een kritiek op de 

moderniteit in de praktijk (en daarom omgekeerd postmodernistische auteurs ook zijn kritiek serieus 

nemen). Habermas was de belangrijkste vertegenwoordiger van de tweede (generatie) Frankfurter 

Schule welke school een Kritische Theorie ontwikkelde die sterk op het marxisme en de 

psychoanalyse was gebaseerd. De eerste Frankfurter Schule is met name bekend van het werk 

Dialektik der Aufklärung uit 1944 door Max Horkheimer en Theodor Adorno. In het boek wordt 

betoogd dat de Verlichting de mythe wilde vervangen door de rede maar in haar doel om de natuur 

te beheersen (in plaats van beheerst te worden) zelf een mythe werd doordat de verabsolutering van 

de instrumentele rede de mens alsnog nietig maakte in een systeem van economische machten en 

totalitaire politiek (als joodse denkers ging het er hen met name om de Holocaust te verklaren). Maar 

anders dan Nietzsche en de postmodernisten wijst Habermas een nihilisme en een theorie van 

machtsrelaties af, maar ontwikkelde Habermas een theorie van dubbele rationaliteit om het 

Hegeliaanse project van de moderniteit – die wordt gekenmerkt door een maatschappelijke 

zelfbepaling en -rechtvaardiging van de normativiteit in plaats van een religieuze grondslag (welke 

omweg via God Nietzsche ‘nihilistisch’ noemt) – alsnog af te kunnen maken: naast de instrumentele 

(doel-middel-)rationaliteit, die ‘het systeem’ van de Dialektik der Aufklärung voortbrengt, is er de 

communicatieve rationaliteit, die uit de communicatie zelf voortkomt en die de Lebenswelt 

voortbrengt die dan weer het communicatieve handelen voortbrengt in een kringloop.159 Dit 

communicatieve (taal)handelen vereist een publieke ruimte waar de deelnemers machtsvrij, dus 

gelijkwaardig, een rationele discussie kunnen voeren en waarbij de rationele consensus de waarheid 

op een pragmatische wijze constitueert.160 Habermas’ maatschappijkritiek is dat door onder meer de 

atomisering (individualisering) van de samenleving (zoals Ferdinand Tönnies reeds in 1887 de 

overgang beschreef van Gemeinschaft (gemeenschap) naar Gesellschaft (vereniging)) en de opkomst 

van het kapitalisme het gemeenschappelijk belang wordt ondermijnd en dat de massamedia het 

 
159 Het concept van het communicatieve handelen heeft Habermas ontleend aan Hannah Arendt die in The 
Human Condition (1958) betoogt dat in het Westen de groei van het productieve handelen ten behoeve van de 
welvaart ten koste is gegaan van het communicatieve handelen als wezenlijk voor politieke participatie. Het 
resulteerde ook in Habermas’ afwending van Marx die immers ook slechts oog had voor technologische 
productie (hetgeen mogelijk was door Habermas’ eerdere (regressieve) beweging van Marx’ materialistische 
filosofie van de zelfproductie naar Hegels idealistische filosofie van de zelfreflectie). 
160 Het zal niet verbazen dat Habermas een ethiek – de Diskursethik – zou ontwikkelen die Kantiaans is zonder 
de metafysica. Habermas werd ook beïnvloed door Amerikaanse filosofie zoals de taalhandelingstheorie van 
John Austin en Searle en het pragmatisme van Pierce. 
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onderscheid tussen het publieke en het private vervagen, waardoor de Lebenswelt steeds meer 

wordt gekoloniseerd door het systeem.161 

 

Volgens Habermas verkeert de moderniteit aldus in een crisis, maar moet men het moderne project 

niet opgeven maar heroriënteren naar de communicatieve rationaliteit die zich ontdoet van 

totaliserende concepten zoals Kants transcendentaal subject zonder een leemte achter te laten. Het 

is vanuit deze filosofie dat hij het postmodernisme bekritiseert. Hij verdedigt dus niet het subject als 

bewustzijn of transparantie (zoals bij Descartes), als autonoom (zoals bij Kant) of als basis van de 

rationaliteit (die de instrumentele rede voortbrengt) tegen de postmodernistische aanvallen, maar 

wel de communicatieve, intersubjectieve rationaliteit tegen de experimentele strategieën op het 

gebied van retorica en esthetica van de postmodernisten waarbij zij ten onrechte de scheppende, 

zingevende functie van taal verabsoluteren – analoog aan Kants transcendentaal bewustzijn met 

aftrek van diens zuiver formeel en boventijdelijk karakter – ten koste van een meer pragmatische 

benadering. Hij beschuldigt bovenal Nietzsche – en daarmee ook Heidegger, Foucault en Derrida als 

zijn erfgenamen – van een performatieve contradictie: Nietzsche wil de voor de moderniteit 

kenmerkende door de dood van God verloren eenheid van de cultuur herstellen door middel van een 

Dionysische kunst maar het is juist de moderne Verlichting die de kunst losmaakte van wetenschap 

en moraal (‘l’art pour l’art’; kunst ‘voorbij goed en kwaad’) zodat Nietzsche de eenheid wil herstellen 

met iets dat de eenheid brak. Ook Heidegger en de postmodernisten geloven in dit ‘Dionysisch 

messianisme’ dat de oplossing in het probleem ziet en dus niet kan werken. Zo hoopt Heidegger in 

een nieuwe eenheid door middel van een nieuwe ervaring van het Zijn, maar die eenheid is niets 

anders dan die van het subject dat Heidegger zelf heeft gedeconstrueerd. Derrida is volgens 

Habermas het grammatologische equivalent van Heidegger, zodat elke betekenis wordt 

gedeconstrueerd (eindeloos wordt uitgesteld) en ook hier de god Dionysos wordt aangeroepen op 

grond van zijn afwezigheid. Daarbij vervaagt Derrida het onderscheid tussen filosofie en literatuur 

om logica en argumentatie te kunnen vervangen door retorica om zo te ontkomen aan de paradox 

van de rede zelf die de rede bekritiseert, maar dat maakt het zwaard van de kritiek stomp. Op 

dezelfde wijze onderwerpt Foucault ten onrechte zijn genealogische methode niet aan de 

genealogisch methode: deed hij dat wel dan zouden we zien dat achter de genealogische methode 

het moderne subject opnieuw verschijnt om kritisch naar z’n eigen geschiedenis te kunnen kijken. 

 

Me dunkt dat Habermas’ kritiek wel correct is maar het postmodernisme evengoed niet kan 

weerleggen in zoverre dat het postmodernisme inderdaad het modernisme niet overstijgt maar 

slechts laat zien dat en hoe de moderne ideeën zichzelf hebben ondermijnd (zonder die ideeën te 

vervangen door nieuwe ideeën), resulterend in desintegratie en fragmentatie in plaats van eenheid. 

Habermas’ punt van de zelfreferentie wordt vaak naar voren gebracht – in populaire vorm: ‘als alles 

relatief is, is dat dan zelf ook niet relatief?’ – maar Habermas’ alternatief van de communicatieve 

rationaliteit lijkt utopisch omdat we steeds meer in door belangen gedreven bubbels leven en een 

gemeenschap verder weg dan ooit lijkt, zoals ook Lyotard Habermas tegenwierp dat er geen 

gemeenschappelijke spelregels of doelen voor zo’n rationele discussie bestaan. Habermas noemde 

Lyotard en andere postmodernisten overigens neoconservatief vanwege hun afwijzing van de 

Verlichtingsidealen van een universele rede en vooruitgang, hetgeen ook een veelgehoorde kritiek is 

in de populaire media (‘regressief’ links dat identiteitspolitiek zou bedrijven en daarmee het 

 
161 Men vergelijke Webers opvatting van de moderne maatschappij als bureaucratie: omdat het christendom 
een ‘waarde(n)loze’ religie is omdat het geen politiek ordeningsbeginsel geeft (Jezus: “Mijn Koninkrijk is niet 
van deze wereld”), is ethiek een persoonlijke zaak geworden en wordt de omgang met de ander gebaseerd op 
een zakelijke rationaliteit in de vorm van regels en wetten. Ook het individu zelf wordt zo een radar in de 
machine. 
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grootkapitaal alleen maar in de kaart speelt). Wel zien we dat ook de postmodernisten het 

(kapitalistische) systeem willen doorbreken en dat hun postmodernistische fragmentatie bovenal een 

diagnose is dat een ‘irrationeel’ medicijn nodig heeft omdat de (subject-gecentreerde) rede inert is 

en het systeem voortbracht.       

 

Jameson: de culturele logica van het laatkapitalisme 
 

Fredric Jameson (1934-) is een Amerikaanse filosoof die zich echter altijd heeft gericht op de 

continentale filosofie, in het bijzonder de Kritische Theorie van de Frankfurter Schule waarin een op 

Hegels dialectiek gebaseerde immanente cultuurkritiek het economisme van het orthodoxe 

marxisme vervangt. Z’n belangrijkste werk, The Political Unconscious (1981), is een marxistische 

cultuurkritiek en berust mede op het idee van een onbewuste ideologie van Lacan en Althusser: 

schrijven is een produceren en lezen is een consumeren waarbij noch auteur noch interpretator 

autonoom zijn want onbewust worden beïnvloed door de politiek-ideologische context van hun tijd 

en we alleen door middel van het marxisme werken uit het verleden kunnen begrijpen omdat het 

marxisme verleden en heden verbindt in een verhaal (narratief) .162 Binnen dit historistisch kader 

keert Jameson in het artikel Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism uit 1984 de 

kritiek van het postmodernisme op metanarratieven (zoals het marxisme) om: op grond van het 

marxisme en Horkheimers en Adorno’s kritiek op de cultuurindustrie kan men het postmodernisme 

opvatten als de uitdrukking van de ervaring binnen de intellectuele arbeid en het consumentisme in 

het laatkapitalisme dat wordt gekenmerkt door een kolonisering van de cultuur door corporate 

capitalism.163 Dit kapitalisme vervangt parodie, die moralistisch is, door pastiche ‘voorbij goed en 

kwaad’ (en dat een mix is zonder innerlijke samenhang) en evenzo wordt elke historiciteit 

geëlimineerd164 ten gunste van een ongedifferentieerde stroom informatie en prikkels en een verlies 

van fundamenten, resulterend in een crisis in de moderniteit met haar ideologie van een 

democratische consensus over het begrip ‘vooruitgang’ in combinatie met een wetenschappelijk-

technologisch social engineering. Omdat het postmodernisme zo een historisch fenomeen is, heeft 

morele kritiek geen zin maar zal een immanente (Hegeliaanse) kritiek de crisis overwinnen. 

 

Žižek: de postpolitieke hegemonie van het kapitalisme  
 

Slavoj Žižek (1949-) is onder meer bekend als ‘het denkbeest uit Ljubljana‘ en ‘de Elvis van de 

cultuurfilosofie’ hetgeen ermee te maken heeft dat deze Sloveense filosoof graag in populaire media 

verschijnt en zich provocerend en als een rockster gedraagt (door zich bv. een communist te noemen 

of met een jong fotomodel te trouwen) maar ook dat hij een postmoderne hybride en humoristisch-

ironische stijl heeft waarin hij z’n filosofie gebruikt voor een kritiek op ideologie (politiek) en 

populaire cultuur (hetgeen ook de kritiek oplevert dat zijn argumentatie amusant maar slordig en z’n 

filosofie onsamenhangend is). Zijn hoofdwerk is The Sublime Object of Ideology uit 1989 en zijn 

 
162 Men vergelijke Vattimo’s postmoderne hermeneutiek. 
163 Ter illustratie: de VS exporteerden vooral landbouwproducten, maar later werd amusement – van 
Hollywoodfilms tot Mickey Mouse en Elvis Presley – het bekendste exportproduct. In de (neo)marxistische 
interpretatie staat het laatkapitalisme voor een kapitalisme dat zich verspreidt over de hele wereld 
(multinationals) en dat ook de politiek en de cultuur vercommodificeert in combinatie met high tech en fluïde 
geldstromen. In dit verband merkte Baudrillard op dat het Westen de wereld niet zozeer heeft 
vercommercialiseerd maar geësthetiseerd. 
164 Men vergelijke Perniola’s Egyptianisme. Ik merk op dat volgens Spengler juist de oude Grieken geen 
historisch bewustzijn hadden en zuiver in het heden leefden, waardoor alle geschiedenis mythe was. 
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filosofie is bovenal een posthegelianisme bij wijze van een Lacaniaanse interpretatie van Hegel: het 

symbolische is de these omdat hier het reële is geordend, het reële is het nog ongeordende dat 

echter innerlijk inconsistent is165 en daarom ook nooit geheel geordend kan worden (de antithese en 

de bron van politiek verzet) en het imaginaire de synthese door het subject dat als zuivere 

negativiteit of verlangen de reële chaos probeert te ordenen tot het symbolische. Voorts ontleent 

Žižek aan het marxisme zijn doel van radicale kapitalismekritiek, waarbij hij net als Jameson Lacan en 

Althusser volgt in hun conceptie dat ideologie de onbewuste symbolische rechtvaardiging is van de 

maatschappelijke orde en het postmodernisme opvat als de culturele reactie op het laatkapitalisme.  

 

In het postmodernisme is Lacans ‘de Ander’ als overkoepelende autoriteit en rechtvaardiging van de 

symbolische orde dood zodat de maatschappelijke orde desintegreert, maar mensen kunnen die 

vrijheid niet aan zodat paranoia overheersend wordt: het cynisme jegens de officiële instituties 

wordt gekoppeld aan complottheorieën doordat men een alternatieve Ander construeert. Vanwege 

de dood van de Ander is de ideologie van de postmoderniteit die van de onbegrensde vrijheid (men 

vergelijke de kritiek van Deleuze en Guattari) die echter evengoed een leugen is om het kapitalisme 

dominant te houden door valse tegenstellingen en daarmee valse keuzes te presenteren zoals tussen 

fundamentalisme en liberalisme (waarbij ook het multiculturalisme als typisch postmoderne 

ideologie ogenschijnlijk volkeren vrij laat zichzelf te zijn maar in werkelijkheid alle volkeren laat 

exploiteren door de multinationals in de vorm van een kapitalistisch ‘voor ieder wat wils’). Žižek 

introduceert het begrip ‘postpolitiek’166 dat aangeeft dat de culturele hegemonie van het kapitalisme 

alle strijd heeft geëlimineerd waarmee elk echt politiek conflict dat het kapitalisme zou kunnen 

uitdagen wordt verdoezeld, hetzij door de suggestie dat er geen alternatief is (onder meer op basis 

van de conclusies van wetenschappelijke experts en andere professionals) hetzij door politieke 

tegenstellingen als culturele verschillen te presenteren zoals bij de (post)liberale liefde voor 

identiteitspolitiek – die de universele rede fragmenteert zodat iedereen wordt opgesloten in zijn 

etnische of geslachtelijke ‘identiteit’ – en de bijbehorende political correctness waartegen Žižek de 

universele rede van de Verlichting handhaaft. 

  

Badiou: l'Un n'est pas 
 

Ook Alain Badiou (1937-) wijst de postmoderne identiteitspolitiek af en bepleit een terugkeer van het 

communisme als politieke factor. In zijn werk zet hij met name het ‘wetenschappelijk’ marxisme van 

Althusser voort – hij bekritiseerde Deleuze en Lyotard om hun deviatie van Althusser – waarbij hij 

ook het werk van met name Lacan en de wiskundige Georg Cantor (1845-1918) opneemt en 

uitdrukkelijk de continentale postmodernistische gerichtheid op taal en semiotiek afwijst: ‘er zijn 

slechts lichamen en taal, behalve dat er ook waarheden zijn’. Zoals reeds de titel van zijn hoofdwerk 

 
165 Daartoe refereert Žižek onder meer naar Kants antinomieën, de kwantummechanica en Badiou’s ‘het Ene is 
niet’ (welk laatste ik zo zal bespreken). 
166 Enigszins verwant zijn de begrippen ‘postideologisch’ en ‘sciëntisme’. Postideologisch betekent dat de 
politieke partijen geen alomvattende visie op mens en maatschappij – dus geen metanarratief – meer hebben, 
maar nog slechts op technisch-wetenschappelijke wijze problemen oplossen (sciëntisme) of belangen 
behartigen welk laatste samenhangt met een postmoderne fragmentatie (bv. een partij voor de ouderen, een 
partij voor de dieren, etc) en kapitalisme (de kiezer als consument aan wie de politiek een product verkoopt). 
De term is vaak gebruikt voor wat strikt genomen niet postideologisch maar een ideologische consensus is (dus 
eigenlijk meer postpolitiek is), zoals bij Bells The End of Ideology (1960) met de naoorlogse sociaal-democratie 
als brede ideologische consensus onder de partijen en de zogeheten Derde Weg van Anthony Giddens uit de 
jaren ’90 die in Nederland Wim Kok inspireerde tot het ‘afschudden van de ideologische veren’ en het 
neoliberalisme dus kapitalisme in de zin van een ideologisch marktdenken een politieke hegemonie verleende. 
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L'Être et l'Événement (1988) suggereert is er het zijn (welke ontologie wiskundig is en op de 

verzamelingenleer en oneindigheidsleer van Cantor wordt gebaseerd) en de gebeurtenis die Badiou  

opvat als een breuk van het zijn.167 De waarheid is bij Badiou – tegen de postmodernen – eeuwig en 

onveranderlijk maar daardoor niet op te merken dus niet evident zoals bij de modernen: het is in de 

breuk van de wetten van het zijn – wat niet in de ontologische orde van de Zermelo-Fraenkel-

verzamelingenleer met keuzeaxioma als fundament van de wiskunde kan worden uitgedrukt – dat de 

mens een glimp van de waarheid kan opmerken en een subject kan worden door zich aan die 

waarheid te onderwerpen en haar te dragen in de vorm van het benoemen van het onopmerkbare 

ofwel het beslissen op het onbeslisbare dat Badiou’s ethische grondregel is welke de gehele 

ontologie in een nieuw licht zet168 (en dat Badiou wiskundig baseert op de bewijstechniek van forcing 

van de wiskundige Paul Cohen (1934-2007)169). Door middel van trouw aan die waarheid ontstaat er 

een oneindig waarheidsproces (procédure de vérité) op grond waarvan (eindige) kennis wordt 

geproduceerd die daarom nooit de waarheid geheel omvat.170 Op die wijze omvat Badiou’s concept 

van waarheidsproces ook het postmodernistische constructivisme zonder in relativisme te vervallen. 

 

Nietzsche en de postmodernisten zagen met name Plato als de grote vijand en poogden Plato’s 

epistemologische en politieke ‘totalitarisme’ vanwege diens opvatting van kennis (episteme) boven 

de sofistische en democratische meningen (doxa) en illusies (eikasia) te ondermijnen; Badiou keerde 

in wezen niet zozeer het marxisme maar nota bene Plato tegen het postmodernisme (ook Marx had 

zich tegen de mathematische filosofie van Plato gekeerd door zich uitdrukkelijk te baseren op 

Aristoteles’ natuurlijke en dynamische filosofie boven het kunstmatige en mathematische). Badiou 

wijst erop dat Plato’s leer in werkelijkheid niet statisch is en door zijn ethische dimensie juist elk 

totalitarisme blokkeert: het is de sofistiek waarin een nihilistisch ‘anything goes’ en het recht van de 

sterkste geldt dat in onze tijd totalitaire, postdemocratische tendensen met het kapitalisme als 

hegemonie geeft (zoals Plato al leerde dat de immorele vrijheid van de democratie op natuurlijke 

wijze zal ontaarden in tirannie; men vergelijke Žižeks kritiek). In dit verband is met name Plato’s 

dialoog Parmenides (welk dialoog juist tegen Parmenides’ statische metafysica is gericht!) van belang 

waarin Plato op duizelingwekkende wijze alsmaar hoger stijgt in een negatieve theologie en zo ook 

het Ene ontkent dat een cruciale grondslag voor Badiou’s denken vormt: l'Un n'est pas! Dit impliceert 

niet alleen dat elk element als zodanig geen zijnde is maar op structuralistische wijze door middel van 

relaties met het vele wordt geconstrueerd, maar ook dat het Ene als het geheel (geschiedenis, 

 
167 Badiou’s événement lijkt verwant aan Heideggers Ereignis dat ook vaak als gebeurtenis (event) wordt 
vertaald maar dat ook de meer letterlijke betekenis heeft van ‘in zicht komen’ of ‘opmerken’ als het 
procesmatige van het zijn.  
168 Dit doet denken aan het werk van Kierkegaard (1813-1855) met het christendom als een dubbele 
ongerijmdheid en het religieuze als het derde en hoogste existentiële stadium waarin men een authentiek zelf 
(subject) wordt. 
169 Cohen bewees hiermee dat de continuümhypothese (dat er geen kardinaalgetal bestaat tussen dat van de 
gehele en de reële getallen en dat David Hilbert in 1900 uitriep tot het belangrijkste probleem van de 
wiskunde) en het keuzeaxioma niet kunnen worden bewezen op grond van de Zermelo-Fraenkel-
verzamelingenleer. Het houdt verband met Gödels (eerste) onvolledigheidsstelling dat een consistent 
axiomatisch systeem onbeslisbare stellingen voortbrengt. 
170 Men vergelijke Lacans en Žižeks reële orde. Ook kunst, liefde, politiek en wetenschap zijn 
waarheidsprocedures waarin op het onbeslisbare wordt beslist en waar de filosofie geen deel aan moet 
hebben maar die wel alleen in de filosofie als zodanig kunnen worden benoemd. Zo is kunst niet de mimèsis of 
reflectie van de natuur maar is haar waarheid immanent en niet in filosofie uit te drukken, al kan de filosofie bij 
wijze van l’inesthétique erover spreken. 
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Natuur, Staat, God) niet bestaat171: het zijn is de lege verzameling172. Wat betreft de wiskunde merk 

ik nog op dat de invloed van Eudoxus’ verhoudingenleer op Plato’s filosofie moeilijk kan worden 

overschat – Eudoxus was niet alleen de grootste wiskundige van zijn tijd maar tevens lid van Plato’s 

Academie – en waarin op enigszins vergelijkbare wijze de pythagorese droom van ‘alles is getal’ als 

de ontologische orde, die schipbreuk had geleden op de klif van de wortel van 2, werd vervangen 

door een meetkundige wiskunde op axiomatische basis waarin de incommensurabiliteit van bv. √2 

wordt overwonnen (dat zo een soort beslissen op het onbeslisbare vormt).  

 

De hierboven gehanteerde frase ‘anything goes’ is van Paul Feyerabend (1924-1994) die in Against 

Method uit 1975 betoogt dat de wetenschap bij afwezigheid van een vaste ideologie op 

anarchistische wijze – door elke wetenschappelijke methode te negeren – voortschrijdt. Ik heb de 

frase gebruikt in contrast met Badiou’s platonisme, maar de overeenkomsten tussen Badiou en 

Feyerabend zijn eveneens opvallend: beiden zijn pluralisten – wijzen aldus elke eenheid af – zonder 

relativistisch te zijn. De waarheid is universeel – in elke context mogelijk – maar er is geen vaste 

methode om die te bereiken: er is slechts vertrouwen en participatie in de waarheid waarbij het 

verschil tussen waarheid en kennis min of meer neerkomt op de context van ontdekking die een 

breuk met de regels en het zijn vereist om het nieuwe te kunnen opmerken en de context van 

rechtvaardiging waarin de opgemerkte waarheid wordt uitgedrukt in de vorm van methodische 

kennis.173 

 

Sloterdijk: posthumanisme 
 

Peter Sloterdijk (1947-) is een Duitse filosoof (met een Nederlandse vader) en net als Žižek een 

filosofisch buitenbeentje en media-ster maar waarschijnlijk geleerder, origineler en beruchter: waar 

Žižek niet moe wordt om mainstream politiek links aan te vallen (‘met zulke vrienden heb je geen 

vijanden meer nodig’), valt omgekeerd mainstream links, waaronder Habermas, graag Sloterdijk aan 

om hem (ten onrechte) van fascisme te beschuldigen (ofschoon ook Sloterdijk van socialistische 

huize is). Dat heeft ermee te maken dat Sloterdijk sterk in de geest van Nietzsche en diens ‘gevaarlijk 

denken’ denkt en schrijft. Sowieso is zowel de stijl als de onderwerpkeuze van Sloterdijk steevast 

ongebruikelijk en prikkelend, hetgeen zijn postmodernisme verraadt in de zin dat zijn werk zeer 

eclectisch en luidruchtig (‘hyperbolisch’) dus spectaculair is waarbij hij over van alles schrijft (van 

sportwedstrijden tot het vrouwelijk orgasme) maar nauwelijks over de grote thema’s van de 

filosofie.174 

 

Wat betreft het anti-academische aspect van Sloterdijk is zijn eerste boek Kritik der zynischen 

Vernunft uit 1983 veelzeggend: niet alleen werd het het best verkochte Duitse filosofieboek van na 

de Tweede Wereldoorlog, maar in het boek bepleit Sloterdijk het oorspronkelijke cynisme (dat hij ter 

 
171 Cantor ontdekte in 1899 de paradox dat de verzameling van alle verzamelingen niet het grootste 
kardinaalgetal heeft omdat de machtsverzameling op grond van de naar hem genoemde Stelling van Cantor uit 
1891 groter moet zijn: er zijn oneindig veel verzamelingen groter dan de grootste oneindige verzameling. 
172 Dit doet eveneens denken aan de existentiefilosofie en dan met name die van Heidegger: het Zijn is zonder 
grond en aldus een fundamentele openheid (die zo onze existentiële vrijheid constitueert) en zo beschouwd 
een Niets.  
173 Dit onderscheid speelde al een belangrijke rol bij Aristoteles: we moeten door middel van inductie (intuïtie)  
opstijgen van waarnemingen, inclusief de meningen van anderen, naar de beginselen waarna de kennis strikt 
deductief moet worden gepresenteerd dus afgeleid vanuit de beginselen. In de wiskunde zou Euclides dit 
project vervolmaken. Men vergelijke ook Lyotards verschil tussen paralogie en homologie. 
174 Men vergelijke het triviale of banale in de postmoderne kunst van bv. Warhol of Koons. 



89 
 

onderscheid als kynisme spelt) van Diogenes van Sinope als eerlijkheid (het tonen van de naakte 

waarheid) omwille van een ethisch leven dat de mensheid verbindt tegen het typisch moderne 

cynisme als uitvloeisel van de Verlichting die alle waarden en zekerheden had vernietigd in een 

machtspolitiek vermomd als redelijkheid, resulterend in een giftige lust tot ontmaskering die heeft 

geleid tot onder meer de Holocaust en de kapitalistisch-nihilistische uitruil van goederen en 

ideeën.175 Diogenes was de naakte man die in een ‘ton’ leefde volgens de cynische leefregels van 

onafhankelijkheid (autarkeia), soberheid (askēsis) en schaamteloosheid (anaideia) waarmee de 

wetten van de stad (nomos) werden bespot ten gunste van de wetten der natuur (physis): zo 

masturbeerde Diogenes in het openbaar dat volgens hem de ultieme autarkie en wijsheid is en at hij 

rauw vlees (hij werd aldus ‘de hond’ genoemd en ook de term ‘cynisch’ betekent ‘van de honden’). 

Diogenes bespotte ook aldoor Plato’s filosofie en saboteerde zelfs graag diens lessen: Diogenes 

moest niets hebben van dergelijke hoogdravendheid en dat geldt ook voor Sloterdijk. Illustratief voor 

Sloterdijks ‘dwarse’ denken is ook zijn lezing in 2000 over Nietzsche ter ere van diens 100-jarige 

sterfdag: taal is fundamenteel narcistisch, aldus Sloterdijk, waarbij het christendom een proxy-

narcisme opzette omdat het de mensen verbood zichzelf te eren zodat men dat bv. via het eren van 

God deed. In reactie op deze ‘nihilistische’ omweg prees Nietzsche daarom zichzelf (zoals overigens 

ook Diogenes zichzelf prees).176 

 

Sloterdijk toont zich een postmodernist door de dualismen als lichaam-ziel, object-subject, natuur-

cultuur te verwerpen: hun interacties scheppen ruimten van co-existentie en – mede door 

technologische vooruitgang – hybride werkelijkheden. In dat verband zorgde zijn essay Regeln für 

den Menschenpark uit 1999 voor veel beroering: de ondertitel luidt Ein Antwortschreiben zu 

Heideggers Brief über den Humanismus en Sloterdijks antwoord is onomwonden dat het humanisme 

heeft gefaald: al sinds de oudheid hebben we geprobeerd de mens te temmen of te beschaven door 

middel van met name literatuur en opvoeding, maar het voerde tot de Holocaust. In feite wordt de 

mens steeds bestialer: Sloterdijk bepleit in de geest van Plato en Nietzsche een genetisch ingrijpen 

om de mensheid alsnog te ‘mennen’ dus beteugelen.177 Sloterdijks Zorn und Zeit uit 2006 lijkt hierop 

aan te sluiten. Hierin zet hij uiteen dat de vooruitgang wordt gedreven door een thymos-gedreven 

woede (waarmee Sloterdijk reageert op Fukuyama’s The End of History waar dit zielendeel van de 

trots (en schaamte), zoals door Plato gehanteerd, een hoofdrol vervult). Het christendom heeft een 

woedekapitaal aangelegd (dat Nietzsche rancune noemt maar Sloterdijk verbindt het met het 

kapitalisme als zonde-schuld) dat na de dood van God de vooruitgangsprojecten en revoluties dreef 

maar in de huidige versplintering van de samenleving de vorm heeft van de eis van onmiddellijke 

behoeftebevrediging.  

 

Tegelijk richt Sloterdijk zich op modernistische wijze immer op het geheel (en de heelheid): niet 

alleen is hij wars van het verschil tussen mensen, dieren en machines en gelooft hij niet in het 

humanisme – waardoor zijn filosofie wel een posthumanisme wordt genoemd – maar in de trilogie 

Sphären (1998/1999/2004) beschrijft hij op grond van de ruimtes van co-existentie op enigszins 

stoïcijnse wijze zogeheten sferen die de mens zich eigen (tot zijn huis) moet maken, van microsferen 

(bv. de baarmoeder) tot macrosferen (bv. de Staat en uiteindelijk de wereld). Tot slot vermeld ik dat 

Sloterdijk een filosofische geschiedenis van de globalisering ontwikkelde waarbij hij de tweede 

globaliseringsgolf (de ontdekkingsreizen vanaf de 15de eeuw) die het kosmopolitisme, dat een 

 
175 Men vergelijke de Dialektik der Aufklärung. 
176 De dood van God is een idee uit de middeleeuwse christelijke mystiek (Jezus aan het kruis) dat door Hegel 
filosofisch wordt geïnterpreteerd. Nietzsche’s bekende parabel is een variatie op de anekdote waarin Diogenes 
op de markt op zoek is naar een mens (die niet meer bestaat omdat hij vervreemd is van z’n natuur).  
177 Men vergelijke Foucaults ‘biomacht’. 
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kernbegrip uit het stoïcisme is (de wijze is een wereldburger), produceerde, onderscheidt van de 

huidige derde globaliseringsgolf die juist een mondiaal provincialisme produceert.  

 

Al met al is het werk van Sloterdijk zo geworteld in het cynisme dat werd opgenomen in het 

stoïcisme, resulterend in een Nietzscheaanse transcendentie van elk humanisme en nationalisme om 

antwoord te geven op Heideggers vraag naar de menselijke existentie.  

 

Latour: sociaal constructivisme en postkritiek 
 

Bruno Latour (1947-) is wat moeilijk te plaatsen in mijn verhaal: voor velen is zijn 

wetenschapssociologie bij uitstek de belichaming van het postmodernisme of de 

‘postwaarheidmaatschappij’178 en aldus de ‘steen des aanstoots’ (zoals we in de volgende paragraaf 

zullen zien), maar hij heeft zelf niets met het postmodernisme en zijn theorie past opvallend goed bij 

die van Sloterdijk. Latour studeerde filosofie – waar hij naar eigen zeggen zich verdiepte in Grote 

Dode Witte Mannen – maar raakte geïnteresseerd in antropologie (we zullen zien dat ook zijn 

conclusies lijken op die van Lévi-Strauss) en zijn Laboratory Life uit 1979, waarin hij met Steve 

Woolgar als antropoloog de praktijk in het laboratorium empirisch onderzocht, is even invloedrijk als 

controversieel waarbij reeds de ondertitel van het boek de controverse aanduidt: The Social 

Construction of Scientific Facts. Tegen het modernistische idee dat de werkelijkheid gespleten is 

waarbij enerzijds de natuur, de dingen, de feiten, de rede en de kennis de zaak is van de ‘objectieve’ 

wetenschap en anderzijds de samenleving, de mensen, de waarden, de macht en de belangen de 

zaak is van de ‘subjectieve’ politiek, beschrijft Latour dat de wetenschappelijke praktijk net als de 

andere menselijke praktijken hybride is en dus evengoed politiek is waarbij wetenschappers op 

grond van belangen data behouden of weggooien en bondgenootschappen smeden waarbij ook de 

acceptatie van theorieën ideologisch gedreven is. Wetenschap blijkt evengoed een menselijke 

cultuurvorm te zijn waarbij wetenschappelijke feiten niet onafhankelijk van de instrumenten en 

wetenschappers tot stand komen maar sociaal geconstrueerd zijn. Dit impliceert een omkering en 

een zeker relativisme: de natuur is niet een “out-there-ness” die de oorzaak is van wetenschappelijke 

feiten, maar omgekeerd zijn de sociale en epistemische normen van de wetenschappelijke praktijk de 

oorzaken van het idee van de natuur en de feiten als onafhankelijk waarbij een andere 

wetenschappelijke praktijk andere wetenschappelijke feiten aan het licht brengt zonder de 

mogelijkheid van een neutrale rechter om de een superieur boven de ander te achten.179  

 
178 Post-truth als vervaging van het onderscheid tussen feit en waarde, resulterend in ‘alternatieve waarheden’ 
is vooral een politieke bedreiging zoals reeds beschreven door Arendt in The Origins of Totalitarianism (1951): 
“The most striking difference between the ancient and modern sophists is that the ancients were satisfied with 
a passing victory of the argument at the expense of truth, whereas the moderns want a more lasting victory at 
the expense of reality. In other words, one destroyed the dignity of human thought whereas the others destroy 
the dignity of human action. The old manipulators of logic were the concern of the philosopher, whereas the 
modern manipulators of facts stand in the way of the historian.” Een bekende zin uit het werk luidt: “The ideal 
subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the dedicated communist, but people for whom the 
distinction between fact and fiction, true and false, no longer exists.” Me dunkt dat het communisme de 
waarheid vervangt door ideologie en het fascisme door mythe, al wordt het onderscheid tussen communisme 
en fascisme vervaagd door de syndicalist Georges Sorel die in Réflexions sur la Violence (1906) de mythe als 
uitdrukking van de wil tot handelen onontbeerlijk achtte voor de mobilisatie van het proletariaat om geweld 
(als uitdrukking van leven, creativiteit en deugd; Jean Genet zou in 1977 op vergelijkbare wijze – een bloem 
breekt met geweld uit de knop etc – terroristisch geweld verdedigen) te gebruiken en de marxistische revolutie 
tot stand te brengen waarmee hij zeker ook later de fascisten zou inspireren. 
179 Feiten zijn dus niet de oorzaken van algemeen aanvaarde beweringen maar omgekeerd is algemene 
acceptatie de oorzaak van het feit dat Latour daarom als een in tijd en ruimte gesitueerde existentie opvat. 
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Tegen het postmodernisme betoogt Latour in Nous n’avons jamais été modernes uit 1991 echter dat 

de scheiding tussen natuur en cultuur en tussen het objectieve en het subjectieve een uitvinding was 

van Plato180 en in de moderne tijd als de scheiding tussen wetenschap en politiek formeel bevestigd 

in een debat in de jaren ’60 van de 17de eeuw tussen Robert Boyle en Thomas Hobbes, maar dat de 

praktijk altijd hybride is geweest en we aldus nooit modern zijn geweest (er is aldus geen wezenlijk 

verschil tussen premoderne cultuur en moderne cultuur). Het enige verschil is dat de 

wetenschappelijke praktijk in de moderniteit grootschalig is geworden: Latour acht zich daarom geen 

postmodernist (die nog altijd in de abstracties van subject vs. object gelooft) maar een non-

modernist. De praktijk is zelfs alsmaar meer hybride geworden, zoals bij de kwestie van de 

klimaatverandering, hetgeen bij sommigen het wantrouwen tegen de wetenschap voedt, maar 

Latour zelf wijst dit cynisme (achter de rede zit macht) alsmede een romantisch irrationalisme af en 

wenst het vertrouwen in de wetenschap te herstellen. Daartoe bepleit hij een democratisch 

‘parlement van dingen’ waarin het natuurlijke, het sociale en het spreken erover geen zaak meer van 

deskundigen is maar publiekelijk als hybride worden gemaakt en onderzocht.181 Bovendien: dat de 

sociologie sociale verklaringen geeft van zowel onware als ware theorieën ondermijnt niet de 

waarheid van de ware theorieën.182 Latour hanteert de semiotische benadering waarbij betekenis 

een relationeel effect is maar hij breidt dit uit naar alle actanten (relevante krachten) waarbij 

uitdrukkelijk op neutrale wijze subject (de mens) en object (het ding) symmetrisch dus als 

gelijkwaardige actanten worden opgevat (de zogeheten actor-netwerktheorie): science in action 

vormt bovenal een enorm netwerk van relaties waarbij een wetenschappelijk feit sterker wordt 

naarmate het meer associaties krijgt en zwakker als associaties worden weerlegd (waarbij ook 

argumenten en het gedrag van objecten krachten zijn); het is pas als ready-made science dat een 

theorie de status krijgt van een objectieve afspiegeling van de werkelijkheid.183 Men herkent aldus de 

postmodernistische omkering: aan de werkelijkheid ligt geen orde, eenheid of rust ten grondslag 

maar een aldoor veranderend veld als gevolg van eindeloos veel menselijke en niet-menselijke 

krachten zodat juist het ontstaan van orde en stabiliteit moet worden verklaard (hetgeen ook voor 

het ontstaan van de moraal geldt).  

 

Alles is zo met alles verbonden in een immens netwerk, hetgeen ook – contra het gefaalde 

modernistische idee dat de mens een god kan worden door de natuur (rationeel) te beheersen en 

exploiteren (Francis Bacons ‘kennis is macht’) en zo zichzelf (politiek) te bevrijden, zelfs van God – de 

basis is van de ecologie waarbij het moderne ingrijpen van de mens in de natuur ook de menselijke 

existentie bedreigt.184 Latour blijft aldus een realist (betekenis is niet slechts een taalspel en feiten 

niet slechts interpretatie), zelfs in metafysische zin: als iemand bv. God noemt als zijn motivatie dan 

brengt die persoon zijn metafysica tot werkelijkheid (omdat het hier gaat om de praktische, 

empirisch meetbare gevolgen noemt Latour zijn opvatting een ‘praktische metafysica’).185 In plaats 

van het postmodernistische idee dat de ene wereld uiteenvalt in  vele interpretaties of ordeningen, 

 
180 Ik merk op dat reeds de sofisten natuur en cultuur (conventie) scherp tegenover elkaar stelden hetgeen de 
basis was van hun relativisme omdat het elke ‘natuurlijke’ vanzelfsprekendheid van de conventie ondermijnt. 
181 De Amerikaanse ‘speculatief realist’ Graham Harman stelt in lijn hiermee in 1999 een door Heidegger 
geïnspireerde object-oriented ontology voor in plaats van Kants antropocentrisch subject-centralisme welk 
laatste volgens hem ook nog het postmodernisme kenmerkt. 
182 Ik merk op dat Mark Rutte onlangs omgekeerd sociologische verklaringen van de rellen afwees uit angst ze 
daarmee te legitimeren. 
183 In vergelijking met Badiou’s of Aristoteles’ wetenschapsfilosofie is de context van ontdekking zo minder een 
kwestie van openbaring en meer een van noeste, zelfs vuile arbeid. 
184 Latour omarmt zelfs de Gaia-hypothese van James Lovelock. 
185 Men vergelijke de epistemologische opvattingen van het marxisme en het pragmatisme.  
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neemt Latour de relativistisch-realistische positie in dat er vele werelden bestaan omdat hij ook hier 

oorzaak en gevolg omkeert: er is niet één wereld die vele interpretaties veroorzaakt maar vele 

interpretaties veroorzaken vele werelden.186 Dit idee van Latour uit 2005 haakt in op een eerder idee 

uit 2004: sociale kritiek is meestal erop gericht een geloof of praktijk te bekritiseren op grond van 

een ‘antifetisjisme’ (het object van geloof is een projectie van innerlijke verlangens) of positivisme 

(een verklaring in uitwendige sociaal-economische omstandigheden).187 Dit academisch gevormd 

cynisme heeft geleid tot de wildgroei van complottheorieën: Latour bepleit daarentegen een 

positieve kritiek, die wel postkritiek wordt genoemd, die niet ontmaskert en ondermijnt maar 

constructief is.188 

 

Nancy: gemeenschap zonder gemeenschappelijkheid en performativiteit 
 

Jean-Luc Nancy (1940-) heeft een typisch poststructuralistische achtergrond – met invloeden van met 

name Nietzsche, Heidegger en Derrida – en kan een deconstructivist worden genoemd, maar hij 

heeft op grond van met name Heideggers werk een originele filosofie ontwikkeld. Ook hij benadrukt 

dat ons begrip van de werkelijkheid nooit compleet kan zijn met de ethisch-politieke dimensie dat we 

moeten waken voor een totalitaire invulling van de gemeenschap die de verschillen tussen 

individuen niet erkent. In La communauté désoeuvrée uit 1983 betoogt hij dat het moderne politieke 

denken berust op de mythe van een oorspronkelijke, innige gemeenschap – hij wijst ook het 

communitarisme op die grond af – en bepleit hij een gemeenschap zonder gemeenschappelijkheid 

op grond van Heideggers begrip van Dasein dat reeds een openheid naar de wereld en een co-

existentie impliceert: we zijn op elkaar betrokken zonder dat we een identiteit delen. Een 

gemeenschap is geen geproduceerd werk bij wijze van project of eenheid maar désoeuvrée 

(‘ontwerkt’). Zijn pluralisme berust aldus niet op de transcendente Ander, zoals bij Levinas, of op de 

heterogeniteit van de taal, zoals bij Lyotard, maar op het grondeloze bestaan als zodanig dat reeds 

een samenzijn is waarbij we onharmonieus aan elkaar zijn blootgesteld (exposition).  

 

Zoals reeds Heidegger betoogde is er bij het verschijnen van dingen ook het verschijnen van het 

verschijnen: alles heeft het verschijnen gemeen als hun (gemeenschappelijk) zijn of wezen dat 

precies omdat er geen wezen achter het verschijnen is een onbepaaldheid en daarmee op 

contingente wijze het verschil meebrengt. Het verschil gebeurt, zoals ook ons denken en taal een 

gebeurtenis van zelfmanifestatie vormt. Niet alleen wordt in dit concept van Ereignis als 

zelfverschijning die ongedetermineerd gebeurt het beheersings- en representatiedenken en het 

subject-object-dualisme vermeden, maar het verleent denken en spreken een performatief karakter 

– denken en spreken beeldt de werkelijkheid niet af maar is een gebeurtenis in de relatie tussen het 

subject en de werkelijkheid en is zijn eigen waarheid en legitimering (men vergelijke Latours 

praktische metafysica)189 – dat niet alleen dingen laat verschijnen maar dat ook betekenis geeft: sinds 

 
186 Men vergelijke de veel-werelden-theorie van de kwantummechanica. 
187 Men vergelijke de ‘positieve’ verlangenproductie bij Deleuze en Guattari die eveneens zowel een 
psychoanalytische als een marxistische reductie vermijdt. 
188 Zo is ook de sociale constructie van kennis niet een diskwalificatie ervan, maar maakt die kennis juist fragiel 
en waardevol. 
189 Het begrip van performativiteit komt uit de taalfilosofie van J.L. Austin en John Searle: sommige uitspraken 
beschrijven geen stand van zaken maar zijn taalhandelingen zoals het openen van een vergadering of doen van 
een belofte. Zij hielden vast aan Descartes’ subject dat zo de werkelijkheid maakt; bij Derrida leidt de 
performativiteit van taal tot een ‘aporie’ omdat het subject niet buiten de taal staat: enerzijds wil het subject 
de taal instrumentaliseren maar anderzijds wordt het subject door de taal geconstitueerd (men vergelijke de 
hermeneutische cirkel). Zie ook Lyotards begrip van performativiteit. 
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de dood van God moeten we zelf zin en betekenis geven, hetgeen de opdracht van een authentiek 

leven is, maar die zijn te vinden in het gemeenschappelijke zijn als grondeloos verschijnen, waarmee 

Nancy een weg toont uit het postmodernistisch nihilisme.190 

 

Postmodernisme als vijand 
 

Een beroemd debat is die tussen Derrida en John Searle over Austins taalfilosofie en dus mede over 

performativiteit (waarin Searle meende dat Derrida het bekende analytische onderscheid tussen 

‘Fido’ en Fido, waarbij de eerste de naam aanduidt en de tweede de echte hond, niet erkent), welk 

debat in de jaren ’70 begon en tot in de jaren ’90 zou doorgaan, maar geheel anders dan bij met 

name Habermas was de verhouding vijandig waarbij beide filosofen elkaar ervan beschuldigden de 

ander niet te begrijpen, waardoor het wel wordt opgevat als een voorbeeld van de kloof tussen de 

continentale (Europese) en de analytische (Amerikaanse) traditie van filosoferen (welke kloof, zoals 

we zagen, onder meer Rorty en Badiou poogden te dichten). Eenzelfde vijandigheid zien we bij de 

Amerikaanse natuurkundige Alan Sokal die – in reactie op het vermeende misbruik van concepten uit 

de wiskunde en natuurkunde door sommige postmoderne auteurs – in 1996 een hoax-artikel over 

hoe kwantumzwaartekracht een sociale constructie is vol postmodernistisch jargon en citaten wist te 

publiceren. De aantijging was niet alleen dat sommige tijdschriften wetenschappelijk oninteger werk 

dus intellectueel bedrog plaatsen maar ook dat de publicatie een ideologische reden heeft: artikelen 

worden geplaatst zolang de strekking maar politiek links is en er genoeg linkse auteurs worden 

geciteerd (waarbij politiek links met sociaal constructivisme en politiek rechts met realisme 

(wetenschappelijke kennis reflecteert een onafhankelijke werkelijkheid) worden verbonden, zoals in 

de psychologie het nurture vs. nature-debat een vergelijkbare politieke dimensie heeft).191 De ironie 

is dat Sokal niet alleen zelf enigszins postmodern opereerde door een stijl te imiteren zonder 

innerlijke samenhang maar ook de boodschap van het postmodernisme – dat alle kennis, inclusief 

wetenschap, ideologisch is – demonstreerde. Anderen zouden Sokals voorbeeld volgen om het 

postmodernisme in diskrediet te brengen of de dominante linkse ideologie in de humanities bloot te 

leggen. Derrida was in de VS waarschijnlijk de bekendste postmodernistische filosoof en stuitte er 

eerder al op veel weerstand: onder meer Quine protesteerde tegen een eredoctoraat voor Derrida 

omdat zijn werk niet aan de wetenschappelijke standaarden zou voldoen wegens gebrek aan 

helderheid en strengheid. Ofschoon Sokals artikel niet primair tegen Derrida was gericht, werd hij 

naar aanleiding ervan toch weer het mikpunt van het Amerikaanse wantrouwen jegens het 

postmodernisme c.q. het idee van deconstructie.  

 

Eveneens in 1996 werd The Postmodernism Generator (http://www.elsewhere.org/pomo/) gemaakt 

dat een computerprogramma is dat bij elke druk op de knop zelf een postmodernistisch 

nonsensartikel genereert. Nassim Taleb noemde het de omgekeerde Turingtest: als niet kan worden 

bepaald of een artikel geschreven is door een mens of door een random text generator dan is het 

 
190 Ik merk op dat de vroege Heidegger zich aansloot bij de nazipartij omdat zijn revolutie in het denken Hitlers 
politieke revolutie zou complementeren; met name na de oorlog zou hij een filosofie uitwerken die – in 
contrast met het fascisme – uitdrukkelijk niet gericht is op handelen maar op een ontvankelijkheid voor het zijn 
en op gelatenheid. Het is deze latere ‘mystieke’ Heidegger die veel postmoderne en hedendaagse denkers 
inspireert. 
191 Ik merk op dat in de middeleeuwen veel hoax-werken werden gemaakt maar niet als parodie of pastiche 
maar omgekeerd om je werk meer status te geven door er een valse naam aan te verbinden (zoals het 
invloedrijke Liber de Causis dat een werk van Aristoteles zou zijn, de Corpus Hermeticum dat van Hermes 
Trismegistus zou zijn en de eveneens zeer invloedrijke auteur Dionysius de Areopagiet die niet de echte 
bekeerling van Paulus bleek te zijn). 

http://www.elsewhere.org/pomo/
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artikel non-intelligent (Alan Turing stelde in 1950 voor dat de antwoorden van een computer op een 

menselijke ondervrager intelligent kunnen worden genoemd als ze niet kunnen worden 

onderscheiden van wat een mens zou kunnen zeggen). Naarmate machine learning geavanceerder 

wordt, worden computersimulaties sowieso steeds moeilijker van echt te onderscheiden, resulterend 

in deepfakes en bv. het genereren van niet bestaande menselijke gezichten door een 

computerprogramma op http://thispersondoesnotexist.com dat zo de ultieme simulacrum (kopie 

zonder origineel) vormt. Typisch modern was bv. Leibniz’ beoogde machine – waartoe Leibniz zelf 

een aanzet leverde in een poging een rekenmachine te bouwen – die automatisch alle waarheden 

zou produceren (zoals geparodieerd door Jonathan Swift in Gulliver’s Travels uit 1726), maar de 

huidige technologie brengt geen waarheden maar simulaties waarbij uiteindelijk het onderscheid 

tussen echt en nep niet te maken valt en er misschien ook niet meer toe doet omdat het virtuele 

leven met virtuele identiteiten steeds meer het ‘echte’ leven en identiteit wordt, maar dat ook 

politieke chaos kan brengen omdat elke gemeenschappelijke ervaring of informatie kan 

verdwijnen.192 Zo beschouwd doet het er ook niet toe of je voor of tegen postmodernisme bent, 

maar is het een historisch feit dat nu al het leven van de meesten bepaalt. 

 

 

 

 

 

  

 
192 Hiertegen geldt wellicht nog meer het argument dat vaak tegen immaterialisten (zoals Samuel Johnson 
tegen Berkeley in 1763) is gegeven: de pijn als gevolg van het trappen tegen een steen. In hoeverre is het 
virtuele leven nog echt bij (lichamelijke) pijn of ziekte? Omgekeerd nam Aldous Huxley in 1963 LSD op zijn 
sterfbed waarbij zijn trip bij wijze van virtual reality alle fysieke pijn en angst kan hebben overschaduwd of 
vervormd. 

http://thispersondoesnotexist.com/
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Conclusie 
 

De waarheid is een god die zelfs atheïsten altijd hebben aanbeden. In de moderne, seculiere tijd 

meende de mens – net als de oude Grieken – dat de waarheid niet wordt geopenbaard maar dat hij 

hem zelf kan vinden na onderzoek: religie en mythe werden vervangen door filosofie en wetenschap. 

Maar de mens vond alleen zichzelf: alle kennis van de wereld is uiteindelijk kennis van onszelf, van 

hoe wij de wereld waarnemen en ordenen. En zelfs onszelf kunnen we niet kennen. Het 

postmodernisme laat zich zo duiden als een scepticisme en post-Kantiaanse radicalisering van het 

modernisme die sterk berust op een uitwerking en toepassing van Nietzsche’s ideeën die Kants 

filosofie zowel omkeren als radicaliseren. Nietzsche wees de moraal af als decadent (het maakt alles 

gelijk en het sterke zwak) en nihilistisch in z’n tegenstellingen en daarmee afwijzing van het leven 

met al zijn verschillen en hiërarchieën: de vrijheid bestaat erin dat we de gegeven werkelijkheid 

accepteren en ordenen volgens de wil tot macht. Het postmodernisme volgt Nietzsche in z’n 

deconstructie van de tegenstellingen, met name die van de modernistische dualismen tussen schijn 

en werkelijkheid, waan en waarheid, fictie en non-fictie: de context bepaalt alles zodat wat we een 

waan en wat waarheid noemen of wat we gek en wat we normaal vinden slechts een contingente 

uitkomst van krachten en machtsspel is. Psychiatrische patiënten zijn niet gekker dan anderen en 

omgekeerd leven we allemaal als een Don Quichot in onze eigen waan of ‘bubbel’. De waarheid is 

niet gelegen in een transcendente eenheid, zoals het subject of de rede, maar ligt in het verborgene 

bij wijze van eindeloos veel krachten die aldoor nieuwe configuraties vormen of loslaten. Zoals 

Nietzsche en Heidegger leerden is denken alleen creatief en levend als het zichzelf overstijgt, 

waardoor het zichzelf weerlegt in plaats van fundeert en het geen rust vindt, waartoe het de 

confrontatie met ander denken aangaat en het openstaat voor het onverwachte en het andere. In de 

linguistic turn van de 20ste eeuw had het structuralisme de taal opgevat als de onderliggende, 

onbewuste structuur en de tekst een zekere autonomie gegeven teneinde ook de 

geesteswetenschappen tot strenge wetenschap te maken; het poststructuralisme of 

postmodernisme geeft door het krachtenspel dynamiek en breekt het subject en elk gesloten geacht 

systeem, zoals de taal, open waardoor elke eenheid fragmenteert en er geen enkel geprivilegieerd 

centrum is. Foucault en Derrida leidden deze revolutionaire beweging van het poststructuralisme: 

Foucault door concepten als functie van macht en Derrida door concepten als functie van taal op te 

vatten zonder de mogelijkheid tot fundering of stabiliteit. 

 

Het postmodernisme is in wezen het echte atheïsme: de erkenning dat er geen (eeuwige) waarheid 

bestaat. Boven of onder onze, veelal onbewust en vanuit contingente factoren gevormde, 

interpretatie is niets. We zijn uiteindelijk zelf de scheppers van waarheden en in het postmoderne 

waardennihilisme kunnen we die waarheden verkopen: de verkoopcijfers, het aantal likes of het 

aantal stemmen bij de verkiezingen bepalen de waarheidswaarde. De oude Grieken ontdekten dat 

andere culturen andere waarden en waarheden hanteerden en zochten vastigheid in de rede, maar 

dat geloof in de rede heeft geleid tot onderdrukking (totalitarisme) en uitsluiting en in ieder geval tot 

het besef dat de werkelijkheid niet overeenkomt met het denken, geen vastigheid kent en historisch 

wordt gevormd: er is geen (goddelijk) standpunt en daarmee geen oorsprong of doel buiten de 

wereld. Doordat zo met God ook de eenheid en het fundament van de wereld is ontvallen, resteert 

de versplintering en dus contradictie, paradox en incompatibiliteit maar ook veelheid en volheid. 

Maar doordat dit gepaard is gegaan met een ontworteling uit de lokale gemeenschap ten gunste van 

wereldburgerschap op grond van een universele rede en we in die zin allen juist modern zijn 

geworden, is er tevens een verdwijnen van het onderscheid tussen het natuurlijke en kunstmatige, 

het authentieke en de vervreemding, origineel en kopie, het echte en schijnbare. In het modernisme 
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werd de vervreemding en verbrokkeling van de werkelijkheid zichtbaar en onderzocht waarbij het 

postmodernisme elke poging om het eigene en de eenheid te hervinden opgeeft waardoor de 

werkelijkheid zelf fictie wordt: buiten de tekst is niets zodat er niets anders resteert dan eindeloze 

verwijzing naar andere teksten (hetgeen postmoderne teksten vaak ontoegankelijk maken voor de 

leek en als een inside joke kunnen voelen). De modernist poogt samenhang en betekenis in de 

werkelijkheid te vinden in het besef daarin nooit (volledig) te slagen; de postmodernist hervindt of 

schept samenhang in de werkelijkheid en betekenis door middel van taal, metafoor en mythe dus 

fictie die allerlei vormen kan aannemen en waarbij eerst betekenisproductie door interpretatie de 

werkelijkheid vormt. Het verlies van autoriteit en legitimering leidt tot ironie en het invoegen van het 

niet-canonieke dus het mengen van lage en hoge cultuur. Het moderne scepticisme wordt zo een 

postmoderne ironie. 

 

Het postmodernisme verklaart het denken fundamenteel onmachtig de werkelijkheid te vatten: het 

denken beoogt de werkelijkheid te weerspiegelen, stijgt op naar eenheden en graaft naar 

fundamenten (het origineel) maar in werkelijkheid is er slechts het verschil en de beweging (om 

welke reden postmodernistische filosofie ook wel differentiefilosofie wordt genoemd). Ook Kant had 

al van de transcendentale schijn of illusie gesproken waarbij we immanente, subjectieve beginselen 

die eenheid geven voor transcendente, objectieve beginselen houden, maar het postmodernisme 

wijst ook Kants opvatting af dat het subject een eenheid is die op transcendentale wijze eenheid aan 

de wereld als verschijning geeft. Anders dan het antieke sofisme en het moderne scepticisme is het 

postmodernisme daarom niet zozeer een epistemologie maar een ontologie: de werkelijkheid zelf is 

niet één of stabiel maar aldoor wisselend in een eeuwige wederkeer van het verschillende. Het is een 

karikatuur te stellen dat het postmodernisme waarheid, waarde en betekenis überhaupt afwijst of 

relatief maakt: het wijst met name hogere en eeuwige waarheden af omdat waarheden door hun 

historische en contingente contexten worden gevormd. Plato poneerde de Ideeën om vastigheid van 

kennis in een veranderlijke wereld mogelijk te maken en in het verlengde poneerde Aristoteles 

logische beginselen op grond van de vaste betekenis van woorden om überhaupt zinvol te kunnen 

spreken, maar die vastigheid achten postmodernisten een illusie zodat de werkelijkheid zelf 

paradoxaal is en bv. Derrida bewust tegenspraak toeliet in het denken. Het resultaat is een afwijzing 

van elk totaliserend eenheidsdenken en een omarming van het zintuiglijke (sensibiliteit) dat als 

verstandelijk onbevattelijk het karakter heeft van het sublieme of het simulacrum met een ethiek die 

ook de andere persoon erkent als onbevattelijk. Het postmodernisme is pluralistisch: sociale 

krachten vormen het subject en z’n beleefde werkelijkheid als z’n (eigen) waarheid – zoals de 

techgiganten het internet voor de gebruiker individualiseren zodat die nog alleen ziet of leest wat 

hem zou interesseren of bevestigen – met als risico dat een gemeenschappelijke waarheid verdwijnt 

en de democratie onder druk komt te staan, hetgeen aansluit bij het politieke individualisme en 

multicultuur. Tegelijk is de wereld globalistisch met nog maar één monocultuur van McDonald’s, de 

spijkerbroek, Madonna, etc die is gebaseerd op beelden en merknamen in plaats van de inhoud. 

Reproductie heeft productie vervangen en er is geen identiteit, oorzakelijkheid of continuïteit meer 

maar nog slechts een eindeloze stroom opeenvolgende maar niet met elkaar verbonden simulacra in 

een eeuwig heden; het zappen voor de televisie is de postmoderne levenservaring überhaupt 

geworden. Waar het modernisme stads was (met verstedelijking als belangrijk sociologisch proces), is 

het postmodernisme nomadisch met uitgroei en creatieve overdaad in plaats van (ont)worteling. Het 

moderne geloof in vooruitgang, chronologie en fundering is ingeruild voor cirkelgang, a-chronologie 

en vertakking.  

 

Ofschoon het postmodernisme de heterogeniteit van alles benadrukt en haar uitingen zeker divers 

zijn, vormt zij als specifieke cultuurvorm zelf toch ook een eenheid zodat er zinvol over het 
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postmodernisme kan worden gesproken. Het zijn met name Franse auteurs die de 

postmodernistische filosofie hebben ontwikkeld, mede als reactie op het subject-gecentreerde 

existentialisme van Sartre en anderen, maar zij werden beïnvloed door Duitse en andere denkers en 

omgekeerd heeft hun werk de filosofie en cultuur in andere delen van de wereld beïnvloed, niet in de 

laatste plaats doordat zij bewust avantgardistisch is met een groter geloof in kunst dan in filosofie 

waardoor zij (gelijk veel filosofen van de nieuwe tijd, zoals Descartes) in hoge mate een buiten-

academische stroming is. Daarbij werkten veel Franse filosofen in de VS waar ze scherper dan 

anderen een nieuwe – postmoderne – maatschappij zagen ontstaan, dat aldus doet denken aan de 

Franse aristocraat Alexis de Tocqueville die bij een bezoek aan de VS in 1831 eveneens scherper dan 

anderen de nieuwe, op democratie en gelijkheid gebaseerde maatschappij zag en beschreef. Ze 

beschrijven een postmoderne wereld waarin het reële is geabsorbeerd door het hyperreële: we 

leven steeds meer in een stroom tekens en simulaties als kopieën zonder originelen die in het 

kapitalistisch systeem aldoor worden uitgewisseld. In deze hyperrealiteit van de postmoderne wereld 

is alles en iedereen in het licht gezet (van Foucaults Panopticon tot de denotatieve informatiestroom 

van Lyotard en de apocalyps (openbaring) van Baudrillard) terwijl de scheppende werkelijkheid zich 

bevindt in het verborgene, het ambigue en de schaduw. Omdat de waarheid geen vast ijkpunt meer 

vormt en de postmodernistische auteurs veelal een radicaal-linkse en/of avantgardistische 

achtergrond hebben, is elk eenheidsdenken of systeem – zowel het marxisme als kapitalisme – 

creatief belemmerend en moet omgekeerd lokaal verzet worden aangemoedigd en het experiment – 

vooral de kunst – bewust symbolen scheppen die het systeem niet kan inkapselen en het dus 

ontregelen. Net als bij De Tocqueville die de moderne samenleving kritisch maar ook als 

onvermijdelijk beschreef, is het postmodernisme zowel een beschrijving als een 

maatschappijkritische beschouwing van een dominant geworden feitelijke cultuur, zoals Baudrillard 

en Lyotard laten zien; het is een filosofie of zelfs een metafysica, zoals bij Deleuze, dan wel een 

artistieke reflectie die het systeem bewust van binnen uit ondermijnt omdat een positie buiten het 

systeem zowel onzinnig als onwenselijk is.  

 

Zoals er een vloeiende overgang is van het structuralisme naar het poststructuralisme en zelfs van 

het modernisme naar het postmodernisme, zodat de breuklijn niet goed is te onderscheiden, zo is 

ook het onderscheid tussen postmodernisme en wat hierna komt niet duidelijk of nog niet duidelijk. 

De verbrokkeling van de werkelijkheid lijkt in de huidige tijd niet meer slechts een theorie maar de 

alledaagse praktijk te zijn geworden – met onder meer fragmentatie zoals identiteitspolitiek als 

statistische in plaats van juridische vertegenwoordiging in een democratie op grond van respect voor 

de onbegrijpelijke Ander (maar vaak zonder de identiteit als een schepping of constructie te 

erkennen), ‘alternatieve’ waarheden en bubbels als in het oog springende perversies met zelfs een 

maatschappelijke schizofrenie als de limiet waarin het subject is gedesintegreerd in een 

betekenisloze stroom tekens en beelden die niet tot een coherente eenheid zijn te brengen – maar 

tegelijkertijd lijkt de filosofie zich te bewegen naar een nieuw stoïcisme waarin zowel het moderne 

cynisme als de postmoderne ironie, scepticisme of nihilisme is overwonnen in een object-gerichte 

ontologie waarin vele incompossibele werelden (pluraliteit) worden erkend maar ook verbonden in 

een fluïde netwerk van relaties waarbij historisch gevormde esthetische en metafysische dimensies 

de ervaren werkelijkheid intensiveren met betekenis. In dat verband lijkt ook het interdisciplinaire 

aspect weer op de voorgrond te treden, niet alleen tussen filosofie en de verschillende 

wetenschappen maar ook tussen filosofie en de kunsten (zonder dat filosofie het fundament voor de 

rest levert of er überhaupt een overkoepelend regime is). Buiten de filosofie is er een terugkeer naar 

onder meer een samenhangend geheel van magisch realisme in fictie, een hervonden vertrouwen of 

houvast dat religie (of andere vormen van spiritualiteit) geeft in een chaotische wereld zonder 

eenheid (zoals ook in de vroege moderniteit de veelheid van meningen en bronnen en daarmee 
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scepticisme juist een argument vormde voor religie) en machtspolitiek dat de ‘terugkeer van de 

geschiedenis’ inluidt. En wellicht zal die manifest geworden wil tot macht leiden tot de schepping van 

nieuwe waarden en een nieuwe ordening, zoals Nietzsche voorzag, omdat alleen macht – de wil tot 

rangschikken en heersen – al dan niet in de vorm van de performativiteit van het woord kan 

scheppen. Dat zal dan moeten worden gefundeerd als religie (Nietzsche probeerde zelf een nieuwe, 

wereldse religie te formuleren) omdat alleen de geboorte van een nieuwe god (of Übermensch) het 

postmodernisme of nihilisme als de dood van God kan overwinnen. Laten we hopen dat deze religie 

de kern van het postmodernisme als uitdrukking van onze vluchtige en onrustige tijd in zich zal 

opnemen, waardoor zij vanuit een radicale openheid of ontvankelijkheid de ander blijft respecteren 

en haar waarheden heilig zijn precies vanwege het bewustzijn dat zij historische constructies van 

onze tijd dan wel onze scheppingen zijn. 
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