Denken i n plooien
Z w a k k e o n t o l o g i e e n l i b e r a a l - p o l i t i e k e reflectie

Binnen de vele verschillende hedendaagse politieke theorieen steekt een gemeenschappelijke interesse de kop op: meer en meer neemt men zijn toevlucht tot het begrip ontologie.
Dit lijkt op het eerste gezicht merkwaardig. 'Ontologie' verwees immers tradirionee1 gezien naar een tamelijk besloten gebied binnen de filosofische reflectie, waar
men zich bezighield met het analyseren van het zijnde of van zijnden, en zich zodoende verre hield van ethisch-polineke kwesties. Dit fenomeen wordt nog merkwaardiger als je bedenkt dat ontologie altijd nauw verbonden was - en soms gelijkgesteld werd - met metafysica, een gebied dat tegenwoordig door velen met het
diepste wantrouwen bejegend wordt.'
Wie deze recente hang naar de ontologie wil begrijpen, moet een aantal factoren
van elkaar scheiden. EÃ©factor is de betekenis die de ontologie de afgelopen vijftig
jaar binnen de analytische filosofie en de wetenschapsfilosofie heeft gekregen. In navolging van W.V.O. Quine is men ontologie gaan beschouwen als de analyse van
fundamentele entiteiten zoals verondersteld door bepaalde proposities, theorie& of
onderzoekstradities. Als men over de waarheid van laatstgenoemde fenomenen een
uitspraak doet, gaat men tegelijkertijd een logische 'verantwoordelijkheid' jegens
het bestaan van de fundamentele entiteiten aan.* Zo bezien zou de toenemende belangstellingvoor de ontologie niet meer betekenen dan dat men deze impliciete vermtwoordel~jkheidis gaan thematiseren binnen een ruimer intellectueel gebied. Dit
geldt waarschijnlijk vooral voor die takken van de sociale wetenschappen waar men
zich met systematische empirische verklanngen bezighoudt., Maar er is natuurlijk
meer aan de hand.
De belangrijkste reden voor de ontologische neiging is het groeiend besef dat we
n 'laat-moderne' tijden leven. Leven in de late moderne tijd impliceert dat we ons
bewust zijn van de conventionaliteit van veel zaken die in het moderne Westen nog
als waar werden beschouwd. De recente ontologische neiging kan daarom ruwweg
gekenmerkt worden als het gevolg van een groeiend verlangen om de als waar veronderstelde 'entiteiten' van onze typische modernistische manier van zien en doen aan
e nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. De entiteit die daarbij het vaakst tegen
het licht gehouden wordt, is ons concept van het subject
Ter discussie staat het assertieve, autonome zelf dat afstand neemt van zijn achtergrond (traditie, belichaming) en zijn omgeving (de natuur, andere subjecten), om
die achtergrond en omgeving beter te kunnen beheersen. Binnen het modernisme
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speelt her teflon-subject de belangrijkste rol. Kwam deze subjectiviteit vooral op individueel niveau binnen de westerse democratieÃ« tot uiting, ook binnen het
marxisme, op collectief niveau, kent zij een rradine In beide gevallen wordt de relevante entiteit beschouwd als iets wat zich een weg baant door natuurlijke en sociale
obstakels, de ultieme droom is die van de ongehinderde beweging. De modernistische ontologie van het teflon-subject wordt uiteraard gewoonlijk niet in dergelijke
stevige taal gethematiseerd. Maar pist dit ontbreken van een expliciete thematisering verwees in ieder geval voor een deel naar de omvang van het modernistische
zelfvertrouwen JUISTdoor het verdwijnen van dit zelfvertrouwen zoeken veel mensen hun heil hij de ontologie Deze huidige trend kan dientengevolge beschouwd
worden als een poging om op zo'n manier over onszelf en over het zijn in het algemeen te denken, dat we van de heersende modernistische ontologische mvester~ngen afstand kunnen nemen.
Zo benen hebben de ontologische verantwoordelijkheden van de moderniteit en
hun stabiliteit of juist instabiliteit niets te maken met de zuiver theoretische oFlogische kwesties die verbonden zijn met Quine's idee van de 'ontologische verantwoordelqkheid'. Het huidige verlangen naar ontologie is intrinsiek verbonden met de
praktijk, met hoe we ons leven leiden en hoe we de betekenis van ons leven verwoorden, op zowel individueel als collectief niveau. Anders gezegd, dat waar her bij het
ontologisch verlangen om gaat, kan niet worden losgemaakt van de mate waarin reflectie in de praktijk is ingebed
Als we deze aspecten aan een nader onderzoek onderwerpen, wordt al snel duidel. Dankzij Heidegger kwam de
van het zijn (Sein) geen
nen de meeste analynsche strommgen tradinoneel gezien
staan (Dasein). De ontologische reflectie is daarom onlos
bepaalde karakteristieken van het menselijk bestaan, zoals eio

sche opvatting van de mens of van subjectiviteit, de gehele westerse metafysische
traditie verweet dat zij een cognitief raamwerk had proberen te vinden waarmee zij
het zijn afdoende wilde 'vatten'. Wat we nu nodig hebben, zo meende Heldeger, is
een manier waarop we het menselijk bestaan in overeenstemming kunnen brengen
met het uiteindelijkonvatbare, vluchtige versch@en&van het zijn.^
Veel mensen die nog nooit een woord van Heidegger hebben gelezen, hebben
zijn invloed via de contemporaine Franse filosofie ondergaan. Heldeggers verbinding van de ontologie met bovengenoemde zaken is door postmoderne denkers als
Foucault, Dernda en Lyotard o p verschillende manieren overgenomen en aangepast.' Het is echter van groot belang te beseffen dat de huidige denkrichting slechts
een van de vele richtingen is die tezamen de hang naar ontologie bepalen. Soortgehjke con~ra-modernistische ontologische belangstelling wordt op verschillende
plekken binnen het huidige intellectuele landschap aangetroffen: binnen het com-

niui~itansiiie,binnen politieke theorieen die door de nepatieve
~heologieziin beiii"
vloed, binnen het feminisme, postmamisme, en zelfs binnen sommige stromingen
van het liberalisme zelf, waarvan men over het algemeen
denkt dat her de heersende
"
modernistische ontologie is toegewijd." BIJ elk van deze initiatieven zie je ontologische belangstelling in de vorm van diepgaande herformuleringen van de mens in relatie tot zijn wereld ontstaan. Specifieker gesteld: de mens wordt op de een of andere
manier als 'kleveriger' voorgesteld dan binnen de heersende modernistische formuleringen. Over het precieze karakter van die kleverigheid en over de vraag waaraan
her subject het meest vastgekleefd is, lopen de meningen uiteraard uiteen.
Het is van belang om de diversiteit binnen de ontologische trend te henadrukken, en deze niet te vereenzelvigen met het postmodernisme dat Ã©Ã
vorm van krinek op het modernisme is. Deze vergissing heeft vervelende gevolgen. Overidentificane van de ontologische neiging met her postmodernisme verduistert het zicht op
een bruikbare kritische beschouwing van het postmodernisme. Zo is een aantal
postmoderne filosofen onbewust geneigd om het probleem van de frictieloze subjectiviteit in een nieuwe gedaante in hun eigen denken op te nemen. Ze beschouwen
het individuele handelen als een doorlopende, kritische beweging die onophoudelijk en vermengend aan de kaak stek hoe het modernistische subject anderen uit zijn
achtergrond en omgeving doet ontstaan, hen marginaliseert en disciplineert. Het
potentiele gevaar hierbij is, ironisch genoeg, dat het eerstgenoemde beeld op een onaangename manier gedeeltelijk op een omdraaiing van het laatstgenoemde gaat lijken (White1991,64-65).
In deze beschouwing wil ik drie dingen doen. Ten eerste wil ik een aantal kritische eisen formuleren waarmee de bewijskracht van recente, contra-modernistische
ontologische overwegingen geevalueerd kunnen worden. Ten tweede wil ik mijn
ideeen over de oniologische dimensie binnen de huidige polit~ekefilosofie beter onderbouwen Ik doe dat aan de hand van het boek The inner ocean van George
" Kareb
(1992)' een recente bijdrage aan het hberalisnsche denken. Aangezien de ontologi.
sche kwestie al te gemakkeliik
, geÃ¯dentificeerwordt met het postmoderne denken,
moet mijn schets van de ontologisch rrend binnen het liberalisme ertoe leiden dat
ook sceptici inzien dat deze beweging zeer breed is.
Mijn belangstelling voor Kateb dient nog een ander doel Ik wil nauwlettend
volgen hoe hij van zijn ontologie een weg vindt naai de ethisch-politieke dimensies
van de liberale democratie. Daarbij wil ik op een paar problemen ingaan. Ten slofte
l ik nagaan hoe men deze
kan vermijden door zijn gedachtegang te
hernemen.
U

U

Zwakke ontologie

staan van laat-moderne ontologieen. Zij vertonen een paar van de typische karakteristieken die ik 'zwak' noem, terwijl de pre-moderne en moderne ontologieen karakteristieken vertonen die ik als 'sterk' aanduid
Sterk zijl1 die ontologieen die beweren dat zij voor ons bedenken 'hoe de wereld
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in elkaar steekt', of hoe het zijn van God zich tot de mens verhoudt, ofwat de menselijke natuur precies is. Voor sterke ontologieen levert de overgang van ontologische waarheden naar ethisch-politieke nauwelijks problemen op. Het gevolg van deze zekerheden - zowel over het wezen van de dingen als over de uitdrukking daarvan
in her politieke leven - is dat de sterke ontologiekn vanuit hedendaags perspectief
althans voor sommigen van ons) antwoorden lijken te geven op laat-moderne problemen die ertoe voeren dat zaken als contingentie en onbepaalbaarheid buiten

verschillende vormen van sterke ontologie binnen de politieke theorie gepleit. Denkers als Leo Strauss en Eric Voegelin, maar ook aanhangers van de gedachte van de
natuurwetten, lieren zich bij hun kritiek op de heersende moderne ontologie door
klassieke Griekse of christelijke modellen inspireren? Nieuwe aanhangers van een
sterke ontologie, zoals Ahsdait Macintyre, zqn ook al opgedoken?
Maar de recente hang naar ontologie,waar ik mij primair op richt, vindt hoofdzakeli~kbuiten deze directe invloedssfeer plaats Met mijn term 'zwakke ontologie' wil
ikde specifieke kenmerken van dit nieuwe fenomeen onder de aandacht brengen.
O p dit punt aanbeland, zou men kunnen vermoeden dat mijn onderscheid russen de sterke en zwakke ontologie
- niet meer is dan een herformulerme- van het bekende onderscheid tussen metafysische en anti-metafysische of postmoderne gezichtspunten. Tot op zekere hoogte is dit waar Maar ik ben van mening dat deze
herformulering een nuttig filosofisch doel dient. Met de ontwikkeling van het begrip zwakke ontologie wil ik de aandacht vestigen op het conceptuele gebied dat redereen die zich m een 'anti'-positie plaatst, onderzoeken moet. Kon samengevat: ik
wil de inrellecruele last verleggen van een preoccupatie met de bestrijding van een
anti-metafysisch engagement, naar de opwekkingdaarvan. Mijn schets van de karakteristieken van een goedgekozen, zwakke ontologie wil hieraan bijdragen.
Als de ondoordringbare oppervlakten van sterke ontologieen duidelijke en substantiele aanwijzingen voor het praktische leven bevatten, dan geldt voor zwakke
ontologieen het tegendeel. Hun oppervlakten vertonen geen eenduidige inscripties
Zwakke ontologieen zijn evenmin gevat in een kristalzuiver idee van de ultieme cognitieve waarheid. Toch bieden deze ontologie6n een beeld van de wereld dat ons tot
op zekere hoogte een weg naar een ethisch-polmeke reflectie wijst De aanhangers
van de zwakke ontologieen erkennen veelmeer dat die ontologieEn interpretaties
van de wereld zijn. Zwakke ontologieen zqn betwistbare beelden met een rweedimensionale waarheidsaanspraak. Ontologie+n voorzien ons van een raamwerk voor
de betekenis van fundamentele exisrentiele realiteiten, zoals geboortecijfer1;, taal en
eindigheid. Hoewel deze realiteiten door niemand ontkend kunnen worden, is hun
betekenis allerminst vastgelegd. Dat betekent dat het ene raamwerk het van het andere kan winnen niet alleen naarmate het overeenkomsten vertoont met deze realiteiten, maat ook naarmate de op zich betwistbare interpretatie in overeenstemming
is met historische gegevenheden. Zwakke onrologieen kunnen gekenmerkt worden
als de fundamenteelste raamwerken waarmee we onszelf en de wereld zowel tegemoet treden ah construeren.
Ais we dergelijke formuleringen gebruiken, klinkt het alsof her probleem uitslui-

tend van cognitieve aard is. In het geval van zwakke ontologieen is dat misleidend.
Zwakke ontologiekn zijn niet slechts kentheoretische instrumenten, maar betekenisstructuren die de mogelijkheid vergroten om het laat-moderne leven in breed esthensch-affecneve zin weerstand te bieden: om beter bestand te zijn tegen de druk
van het laat-moderne leven, zodat het leven minder frustrerend en benauwend lijkt.
Tegenwoordig treft men in karakteriseringen van postmoderniteit vaak termen als
'stemmmg of 'sensibiliteit' aan." Dergelijke termen maken duidelijk dat zwakke
ontologieen zowel cognitieve als esthetisch-affectieve dimensies hebben. Dankzij
die dimensies kunnen wij de wereld anders denken en ondergaan. Zij doen ons de
wereld anders bewonen.
En toch, ~uisromdat deze ontologieen geen glasheldere ideeen over de waarheid
van de wereld bieden, bezitten ze te weinig verleidingskracht. Net als bij de adoptie
van een kind is ook de adoptievan een ontologie slechts het begin van een lang proces: we moeten er voortdurend aan 'werken', en her 'werkt' voortdurend aan ons.
Deze eigenschap komt tot uitdrukking in het veelvuldig gebruikvan her begrip 'cultivatie'." Wij koesteren een ontologie door middel van activiteiten en zelfdisciplines
-met als algemeen doel ons krachtiger te voelen in de wereld.
Een andere ideaal-typische karakteristiek van een zwakke tegen-ontologie is de
thematisenng van de kleverigheid van subjectiviteit. Die komt tot uitdrukking in de
erkenning van de lichamelijkheid en het belang van tradities binnen het leven van
alledag, in de manier waarop iedere identiteit intrinsiekverbonden is met dat waarvan her zich wil onderscheiden, of in de wijze waarop proiecten en verhandelingen
onontkoombaar onze mogelijkheden overstijgen om ze voor een bepaald doel te gebrmken. Hoe er ook over gedacht wordt, deze aandacht voor de kleverigheid draagt
niet alleen een zekere mare van nederigheid of ontzag jegens het Zijn met zich mee,
maar ook een besef van de broosheid van onze projecten.
Zoals ik aan het begin van dit artikel stelde, is de benadrukking van de kleverigheid gericht tegen her moderne ontologische begrip van her subject als iets wat naar
een frictieloze beweging streeft. Maar deze beschrijving vereenvoudigt de zaken te
zeer. Natuurlijk zijn er sterke, pre-moderne en moderne ontologie.kn geweest die ervan uitgingen dat de mens gevangen zit in iets wat zijn wil onderdrukt. God speelt
bij deze onderdrukking een belangrijke rol. Toch heeft dit soort kleverigheid binnen
de geschiedenis van het moderne Westen deel uitgemaakt van een aantal van de ergste ondernemingen waarbij de frictieloze beweging centraal stond: de manier bijvoorbeeld waarop men de meedogenloze Europese onderdrukking van inheemse
volkeren, waar ook ter wereld, als verenigbaar met het christendom achtte. Hoewel
deze extreme manier van aanpassing niet veel meer dan een relict is, biedt het christendom (in sommige vormen althans) veel meer fnctieloze oppervlakten waarover
het subject zich vrijelijk kan bewegen, dan de zwakke, anri-moderne onrologieen.
Zo zou de wil van God bepalen dar bepaalde cruciale categorieen als onverbiddelijke
dichotomieen gedacht worden, zodat begrippenparen als man en vrouw, lichaam en
geest, goed en kwaad, natuurlijk en onnatuurlijk, gladde, niet-klevende oppervlakten lijken te hebben." De kleverigheid van zwakke ontologie.+ndaarentegen spreidt
zich over alle gebieden uit, waardoor zaken als identiteit en verschil problemanscher
worden.

KRISIS

68

KRII.II,

GR

Her laatste ideaal-typische criterium verwijst naar de behoefte van een zwakke
ontologie om z i p inherente grenzen duidelijk te maken. Ik stel me voor dat een dergelijke ontologie iers in zich draagt war we een 'plooi' of plooien' zouden kunnen
noemen. Met dit begrip wil ik een aantal onderwerpen openbreken die rot nu toe te
weinig zijn gethematiseerd. De overtuigingskracht van een zwakke ontologie heeft
niets re maken mer zaken als ankers of luchthaken. Men zou kunnen denken dat een
dergelijke ontologie, wanneer zij haar eigen feilbaarheid, contingentie en partijdigheid diiidelijk wil maken, niet veel meer hoeft te doen dan zich van zulke dingen te
distantieren en tegelijkertijd aan alle andere voorwaarden vast te houden. Maar zo
werkt her waarschijnlijk niet. Een zwakke ontologie draagt onze fundamenteelste
betekeniscomponenren in zich. Daardoor heeft zij slechts impliciet de neiging d e ~ e
componenten re naturaliseren ofte verstoffelijken. Een zwakke onrologie fixeert onze aandacht en laat betekenissen langs een bepaald vlak ontstaan. Tegelijkertijd is
een 7wakke onrologie feilbaar: zij kent interne ontwrichtingen. Het probleem is hoe
deze ontwrichtingen zich verhouden tot een eendimensionale betekenisontwikkeing. Hiervoor moeren we in conceptuele plooien kunnen denken. Mer conceptuele
plooien bedoel ik dimensies of vlakken die conceptueel met elkaar verbonden zip,
en waartussen tegelijkerrijd een bepaalde spanning bestaat; een spanning die veroorzaaktwordr door het gegeven dat ieder vlak naar de inherente ontoereikendheid van
de ander verwijst." De betekenis van deze eigenschap wordt wellicht duidelijker aan
de hand van een concreet voorbeeld.
D e ontologie van het liberalisme heroverwogen

Een recente illustratie van een zwakke ontologie is te vinden in het werk van George
Kateb Kateb poogt de fundamenten van het liberalisme op zo'n manier te her-denken dat de negatieve aspecten die de heersende moderne ontologie in die filosofie
heeft ingevoerd, overwonnen kunnen worden. Met de constructie van een nieuw
ontologisch fundament zou hij het liberalisme kunnen vrijpleiten van het bekende
verwijt dat het intrinsiek verbonden is met het beeld van het zelf als essentieel possessief individueel', wiens enige verhouding tot de ander met dienstbaarheid te maken heeft en slechts in termen van eigenbelang rotstandkomt.
Al eerder schreef ik dar zwakke ontologieen een reactie vormen op de problemen
van de 'late moderniteit' Hoewel Kateb zich niet expliciet over de late moderniteit
uirlaat, botst zijn poging om de liberalistische subjectiviteit een nieuwe gedaante te
geven overduidelijk met de heersende moderne begrippen.'+ Dit verzet, en niet een
bepaalde terminologische consisrentie, vormt de kern van de huidige ontologische
trend. DITgeldt ook voor her gegeven dar Kareb de term 'ontologie' niet specifiek
gebruikt. De afwezigheid van deze term is niet beslissend; wat van belang is, is de
vraag of zijn project al dan niet bepaalde overeenkomsten vertoont met andere reMet mijn uiteenzetting van de ideaalcente bijdragen aan een zwakke ont~logie.'~
rypische voorwaarden voor dergelijke ontologieen wil ik de mogelijkheid vergroten
om dwars door allerlei terminologische en theoretische scheidingen heen, dit soort
overeenkomsten te herkennen. Daarna wil ik ingaan op Katebs poging om zijn ontologische begrippen op $Ã©lijn re plaatsen mer bepaalde ethisch-politieke waarden

Mijn beoordeling van die poging wil laten zien hoe men op overtuigende manier via
een iwakke ontologie bij ethiek en politiek belandt.
O p zoek naar het juiste ruwe materiaal wendt Kateh zich tot de 'Emersoniaanse
traditie' van Emerson, Thoreau en Whitman. Hij wil een heeld schetsen van het
zelf, de ander en 'existentie op zich', dat zowel de individuele rechten als een sterke,
niet-mstrumemale democratische 'verbondenheid' en gelijkheid waarborgt. Aan de
filosoof Whitman ontleent hij het meest. Volgens Kateb is hij de grootste filosoof
van de democratische cultuur'. Maar om die grootsheid vol tot uitdrukking te brengen, vindt Kateh het noodzakelijk om Whitman van alle sporen van Hegelianisme
of religieus transcendentalisme te zuiveren (Kateb 1992, 84, 130, 140, 240-241, 245,
247, 2.56). Ulneme funderingen zijn niet toegestaan. Het is duidelijk dat een sterke
ontologie hier geen rol speelt.
D e specifieke karakteristieken van een zwakke ontologie treden aan het licht
wanneer Kateh aangeeft hoe hij ons van de validueit van zijn heeld denkt te kunnen
overtuigen Aan de ene kant biedt hij een interpretatie van 'de diepe betekenissen
van het leven in een o p rechten gebaseerde democratie' (1992, 2$8).16Hiermee bedoelt hij re zeggen dat zijn heeld op een bepaalde manier impliciet verbonden is met
onze moderne democratische cultuur. Toch is deze imphciete verbondenheid nier
helemaal afhankelijk van het feit dat we (of sommigen van ons) bepaalde culturele
predisposities toevalligerwijze geinternaliseerd hebben. Daarnaast biedt Kateb ons
een bepaalde lezing van existentiele universele begrippen, D e geldigheid daarvan is
niet volkomen afhankelijk van de daadwerkelijke herkenning door een substantieel
percentage van de bevolking. D e volledige betekenis die hij aan deze universele hegnppen toekent, mag dan alleen binnen moderne democratieÃ«overtuigend lijken,
de bdsisconfiguratie van 'ziel', 'potentiahteit', 'zelf', persoonlijkheid', 'de ander', en
'exstentie op zich' hiedr hij ons aan terwille van het menselijk bestaan en het zijn op
zich. De fundering van de validiteit in een combinatie van scherpzinnige historische
en existentieel analytische interpretaties vormt het kenmerk van een zwakke ontologie.
Her 'sleutelbegrip' m Katebs herinterpretatie van W h i m a n is 'ziel', zoals het m
het gedicht 'Song ofmyself' gebruikt wordt. De ziel, in de beperkte seculiere hetekenis waartoe Kateb hem veroordeelt, is:
'Wat een persoon gegeven is, en in alle personen is het gegevene hetzelfde: dezelfde verlangens, neigingen en passies, zowel als aanleg en beginnend talent. De seculierezielhestaat mt her ongewilde, her ongevraagde, het gedroomde, het onrijpe en ongevormde
Het is een reservoir van potennalireiren. Zijn kern is woordenloos Het bestaat om waargenomen en bewerkt re worden; om verwerkelijkt te worden' (1992.245)
De ziel is niet gescheiden van het lichaam: 'het tegendeel heeft weinig nul' (1992,
245).
De ziel is een reservoir, een 'innerlijke oceaan' van 'ongekende potentialiteiten'.
Slechts een klein aantal van deze potentiahteiten wordt daadwerkelijk verwerkelijkt;
de inhoud van die specifieke verwerkelijking is iemands 'persoonlijkheid'. D e eenheid die de inhoud verwerkelijkt is het 'zelf'. Uit de 'onbepaalde multiplicneit' van
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de ziel construeert het een bepaald sociaal personage. Met andere woorden- het
construeert een individu (1992,24-46),
Binnen onze normale sociale omgang neigen we ertoe de persoonlijkheid in verstoffelijkte termen te denken, zowel wat onze eigen persoonlijkheid als die van anderen betreft. We praten met anderen en gaan met hen om, ongeacht de schijnbaar
onwrikbare individuele verschillen en uiteenlopende doelen. D n is in feite de wereld van de verschillende individuele 'zelven' zoals de heersende moderne ontologie
zich die voorstelt. Karebs Whitman wil ons doen inzien hoe verkrampt en hoe eenzijdig dit beeld van de mens eigenlijk is. Hij richt onze aandacht op een tweede
soorr werkzaamheid van het zelf, zodat de bekrompenheid van de modernistische
gedachte overwonnen kan worden. Naast zijn normale bezigheid een persoonhjkheid re vormen en in stand te houden, kan het zelf ook afstand nemen van de wereld
van alledag, en het geheel van zijn activiteiten als het ware observeren. Wat vanuit
dit afstandelijk perspectief opvalt is, ten eerste, het verschil in omvang tussen mijn
bekrompen, geactualiseerde persoonlijkheid en de oneindig grote potentialiteit van
de ziel. Ten tweede doen andere mensen zich niet langer hoofdzakelijk voor als gefixeerde knstallisades van her verschil, maar als bepaalde persoonlijkheden die gevat
zijn in een oceaan van potentialiteit. Als ik hen op die manier bekijk, begrijp ik dar
het specifieke karakter dat zijvanuit dit reservoir hebben geactualiseerd, net zo goed
een door mi] gerealiseerd karakter had kunnen zijn: 'Potentieel ben ikalle persoonlijkheden en wij allen zijn gelijkelijk oneindig veel potentialiteiten' (1992,247). Deze betekenis geeft Kateb aan de vele passages in Wbitmans 'Song of myself' waarin
idenureitsgrenzen vervaagd zijn of opgeheven, zoals bijvoorbeeld, 'ieder atoom in
mij behoort jou evengoed' (1992,244).
Deze ideein, zo oppert Kateb, geven de best mogelijke betekenis van de notie
van de herkenning van anderen als gelijken. Het begrip 'democratische verbondenheid' laat zien hoe we met elkaar verbonden zijn, maar dan vanuit een individualistisch, gedeelrelijk afstandelijk perspectief. Op deze wijze is het begrip niet hlootgesreld aan het gevaar dat die democratische gezichtspunten bedreigt die het zelf al te
zeer aan collectieve subjecten vastbinden. Dat laatste bedreigt de individuele rechten altijd. Het eerste daarentegen ondersteunt hen, zonder op onkritische wijze een
wereld van gelijkhebbers en bezitterige individualisten aan te bevelen.
Kateb beschouwt zijn ontologie niet als een object van zuivere kennis. Wie denkt
zoals hij is veelmeer in staat 'de ontvankelijkheid van de dichter' in zich op re wekken. Het is geen roeval dat hij een gedicht gebruikt als het beste voorbeeld van de
nieuwe voorstelling van het zelf, de ander en de wereld. Whitman roept ons op een
poetische ontvankelijkheid te ontwikkelen, zodat we onze verbondenheid met elkaar en met de natuur kunnen verkennen. 'Song of myself' wil een 'democratisch,
po'tisch verstaan tot stand brengen' (1992,246).
Onze verkenningen van deze nieuwe sensibiliteit putten we uit ons vermogen
'om ons met anderen te verbinden door ons met hen te identificeren' (1992, 246,
249). Whitman drukt het als volgt op vermetele wijze uit:
'Ik ben de opgejaagde slaaf, ik huiver als ik door de honden gebeten word,
Ik leef in hel en verdoemenis..

Ik verruil de ene angst voor de andere zoals ik van kleren wissel
Ik vraag de gewonde niet hoe hij zich voelt, ikzelf ben de gewonde geworden,
Mijn kwetsuren slaan om in woede rcrwql ik op mijn scokleun en observeer'"
(Kateb 1992,263).
Zo wordt de democratische individualiteit bekrachtigd door een poetische, 'openhartige liefde'voor en identificatie met alles in de wereld, en door een 'nieuwe ma+
nier om in de wereld re zijn'. Deze manier van zijn is nauw verweven met onze kleverigheid en onze verbondenheid met anderen. We kunnen natuurlijk nier de hele
tijd op die manier leven, maar we kunnen 'stemmingen of momenten' oproepen
waarin deze houding manifest wordt (s99z,153,1Gy, 1~8).
Met dit portret biedt Kateb een coherente zwakke ontologie die voldoet aan alle
voorwaarden die ik hierboven genoemd heb, behalve de laatste Dat is het criterium
dat een afzonderlijke, zwakke ontologie behoefte heeft aan 'plooien'
Zoals ik eerder aangegeven heb, maakt Katebs secularisering van de Emersonianen deel uit van zijn project. Hij is een groot bewonderaar van hun hevige liefde
voor de schoonheid van alles om hen heen; een liefde die onze neiging beteugelt om
alles aan een streng oordeel te onderwerpen en te veroordelen, en al te gemakkelijk
ergens lelijkheid in te ontdekken. Maar hij beseft ook dar hun toewijding door God
gegarandeerd wordt, in die zin dat alle criminelen en schurken uiteindehjkdeel uitmaken van een heilzame, transcendente orde. Her is Katebs doel ons ervan te overtuigen dat we ook zonder die garantie over een constellatie van basishetekenissen
kunnen beschikken, die ten opzichte van de heersende moderne ontologie een coherente regen-ontologie vormt. Desalniettemin is hij uiterst gevoelig voor her gegeven dat deze constellatie een sterke drang toe 'verzoening en een al te hartelijke om+
armng van alle dingen in de wereld met zich meebrengt (1992,169). Zonder God
zou zo een esther~sch-affectieveverbinding echter te naief aandoen. Gezien de verschrikkingen van de twintigste eeuw mogen we, zo betoogt Kateb, onze afkeer en
veroordeling van een groot aantal fenomenen in deze wereld niet eenvoudigweg rerzijde schuiven.
Om deze belangrijke zaken volledig recht re kunnen doen, voorziet: Kateb zijn
ontologie van wat ik een plooi noem. Hierbij grijpt hij terug op Nietzsche en Heidegger. Het zelf zoals deze filosofen het beschrijven, is radicaal afgesneden van zowel
individuele anderen als de sociale wereld. Dit zelf mag dan weliswaar de schoonheid
van enkele afzonderlijke zaken bekrachtigen en onrechtmatigheden veroordelen;
zijn 'hoogste' roeping ligt op een ander terrein, in een zijnswijze die nier alleen een
naar naiviteit geneigde esthetische levensbeschouwing, maar ook een moraliteit die
naar haat overhelt, afremt. Een dergelijk zelf legt een koel, quasÃ¯-esthetische'verbondenheid met het bestaan als zodanig' aan de dag. Met 'bestaan als zodanig bedoelt Kateb het aardse bestaan als geheel, zowel het menselijk bestaan als de natuur.
Met verbondenheid bedoelt hij een voorkeur voor de eigen bestendigheid boven de
ondergang of het niets. Maar waarom gaat men zich verbonden voelen? De kleverigheid treedt hier naar voren vanuit de Heideggeriaanse betekenis van het 'sublieme':
het ontzag, of de verwondering die we ervaren als we de 'onbegrijpelijke onbepaaldheid' van de wereld overdenken (199~,134,141,144, 147-51).
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Deze tweede ontologische dimensie staat natuurlijk op gespannen voet met de
eerste. Maar het is niet zo dat ze alleen maar door een onoverbrugbaar, bruut verschil van elkaar gescheiden worden. Het idee van een tweevoudige ontologie impliceert een vouw die de twee gebieden tegelijkertijd bindt en scheidt. De twee ontologieen delen een esthetische afstandelijkheid waarmee bet zelf zich van de wereld
losmaakt. Maar de poensche afstandelijkheid van de eerste dimensie glijdt al te gemakkelijk af in een overdreven rooskleurig esthetisering van de wereld; daarom
moeten we her 'corrigeren en verheffen' door middel van de meer geradicaliseerde
afstandelijkheid. Deze afstandelijkheid ontstaat dankzij de pure verwondering over
de prilheid van her bestaan. En toch bevindt de eerste dimensie zich niet alleen maar
in een bevoogdende relane met de tweede. O m 'de gedisponecrdheid te verwerven
zich te laten verwonderen door het feit dat er zoiets als een aards bestaan is, in plaats
van niets', moer 'men in schoonheid onderwezen zijn' (1992,149, 153). De waardering van de schoonheid van afzonderlijke dingen is, kort gezegd, de beste voorbereiding voor een waardering van het sublieme van het geheel.
Van h e t o n t o l o g i s c h e n a a r h e t e t h i s c h - p o l i t i e k e : c o m p l i c a t i e s
In het voorafgaande ben ik kon ingegaan op de manier waarop Kateb Whitmans
po'tische ontvankelijkheid beschouwt als iets wat ons vatbaar maakt voor een sterk
gevoel van 'democratische verbondenheid': we zijn elkaars gelijken omdat we allen
'zielen' met oneindig potentieel zijn. Met behulp van dit ontologische inzicht worden we geleid naar 'de beste interpretatie van het democratische idee dar mensen van
ongelijke stand gelijk behandeld moeten worden'." Dit is de eerder voorgestelde verbinding tussen ontologie en recht In het volgende wil ik allereerst het idee van de
verbinding aan een nader onderzoek onderwerpen. Vervolgens zal ik, op basis van de
problemen die zich voordoen, kort aandacht besteden aan een alternatief ontwerp
Ontologie en recht
Aan Karebs bewering kleven enkele belangrijke problemen. O m te beginnen staat
z t n interpretatie van de verbinding van ontologie en recht rot op zekere hoogte
haaks op dievan Whitman. In de laatste valt een Hegeliaanse, nationalistische spannmg te ontdekken. Zoals een criticus her formuleert: Kateb schenkt geen aandacht
aan 'de rechtschapen, militante, annexionistische neiging van Whitmans nationalisme, en gaar voorbij aan het feit dat de dichter zich relatief'onverschillig betoont ten
aanzien van de standaard-politieke gevaren van het holisme' (Rosenblum 1990, 57980). Kateb is zich bewust van dit probleem, maar volgens hem is er niets verkeerds
aan om simpelweg uit de historische Whitman een ideale Whitman te toveren, en
vervolgens te beweren dat de eerste coherenter en verkieslijker is dan de laatste. War
Kateb hier probeert, prikkelt de verbeelding; desalniettemin maskeert zijn manoeuvre een wel degelijk echt probleem. Her cruciale probleem is niet het historisch feit
dat Whitman een Hegeliaanse, nationalistische kant had. Wat ter discussie staat, is
de vraag of deze politieke visie op onaangename wijze met Whirmans ontologie verbonden was. Ik denk van wel. De cruciale onthullende plek binnen deze ontologie,

daar waar het zelf en de ander een bepaalde relatie aangaan, is de projectie van het
zelf op de ander in de zin van identificaue. Het probleem is dat het esthetische, oceanische zelf gemakkelijk een overstromend zelf kan worden. De gevoeligheid die met
deze oceanische eigenschap gepaard gaat mag dan tot wonderschone poezie leiden;
er zijn genoeg redenen om over de gevolgen hiervan voor ethiek en politiek minder
gemakkelijk te denken dan Kateb doet (zie Rosenblum 1990, 581-82).
Gezien alle zorgen om de gevaren van het 'identitanschÃ ['identiranan', MS]
denken van Adorno tot aan het postmodernisme, is het verwonderlijk dat Kateb op
zo een luchthartige manier met deze zorg omgaat. Binnen de zwakke ontologie van
iemand als Foucault is de identitarische houding iets wat bovenal vermeden moet
worden. Kateb beseft dit weliswaar, maar zijn verdediging is niet overtuigend. Hij
biedt ons slechts de geladen keus tussen zijn eigen identitansche esthetica en dat wat
hu aanduidt als de postmoderne houding van simpele Verbijstering' ten overstaan
van de ander. Echt verbijsterend is Katebs verdraaide omschrijving van de postmodernen. Postmodernen willen met hun onmlogieen geen gevoel van verbijstering
oproepen, maar een gevoel van de onbegrensbare vreemdheid van de ander, en een
daarmee overeenkomend bewustzijn van de noodzaak onze identitansche beteugelingsoeiging t e doorbreken. Afgaande op de term 'innerlijke oceaan' hecht Kateb
waarde aan het begrip vreemdheid. Maar deze waardevolle eigenschap die in mij
(mqn ziel) herkend wordt, wordt met effectief genoeg in anderen opgewekt als het
door de projecties van een identitarische sensibiliteit gedragen wordt.'9 Whitmans
eigen Hegeliaans nationalisme is Ã©Ãredelijk coherent resultaat van deze onto-logica. Het probleem is dat de poetische ontvankelijkheid op zichzelf niet adequaat genoeg de eigenschap van een ethische, wederzijds gelijke behandeling thematiseert.
Deze ethische wederkerigheid Inkt een noodzakelijk bestanddeel te zijn van iedere
passende ontologische uitwerking van de intersubjectieve verbondenheid van het
den~ocratischleven (zie Rosenblum 1990, 581). Wat overblijft is de aanrollende golf
van de identiteit.
Dit tekort kan niet verholpen worden door de soort plooi die Kateb in zijn ontologie stopt. De identitarische houding wordt hier vervangen door een radicalere gedistantieerde, 'toeschouwerachtige' orikntering (Kateb 1992,130). Dit zelfwordt kleveng dankzij zijn cultivering van een gevoel voor het sublieme; maar dat waar het
aan kleeft zijn geenszins andere mensen, tenminste niet in de concrete zin van het
woord. Het zit vast aan 'het bestaan als zodanig'. Men is erdoor gefascineerd en
hcefr liever iets war fascineert dan niets Met dit argument wil Kateb een fundament
leveren voor de toewijding aan het verzet tegen acties die tot een totale nucleaire ondergang zouden kunnen leiden. Ik heb geen idee of dit argument leidt tot wat hij
zich ervan voorstelt Maar zelfs als dat zo zou zijn, dan nog brengt de stelling op zich
ons niet dichter bij een bevredigende uitwerking van de kleverigheid die binnen een
democratie inherent is aan relaties tussen het zelf en de ander. Het is niet voldoende
dat Katebs esthenca entgeethische gevolgen heeft; het bevat nog steeds niet de specifiek ethische implicaties die tezamen een interpretatie van wederkerigheid vormen.
(Ik gebruik 'ethisch' hier in Kantiaanse zin.)
Zoals ik eerder opperde, is de geldigheid van een zwakke ontologie in belangrijke
mate afhankelijk van haar geschiktheid voor een historische situatie Kateb stelt dat
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zijn ontologie de beste manier vormt om de 'diepe betekenissen' van de moderne democrane te Interpreteren. Als de verhouding tussen de ontologie en de politieke cultuur op die manier opgevat wordt, kan men nog altijd tegenwerpen dat een bepaalde zwakke ontologie niet al te best past bij een bepaalde cultuur. Het alternatief is
dat problemen in cultuur en instituties aan het licht gebracht kunnen worden door
de implicaties van de ontologie terug te projecteren op het onderwerp. Op die manier zou men kunnen denken dar er zoiets als een ruw proces van 'reflexief evenwicht' plaatsvindt.
Kateb beseft dat zijn Whirmaniaanse ontologie met zijn zo sterke esthetische gekleurdheid potentieel verwarrende ethisch-politieke implicaties bevat, omdat bet op
zich niet adequaat genoeg die bepaalde gelijkheid en wederkerigheid weergeeft die
nodig zijn voor een bevredigend concept van rechtvaardigheid. Hij probeert deze
ontologische tekortkoming re hoven te komen door te beweren dat alles wat we nodig hebben in onze bestaande politieke cultuur allang voorhanden is. Verwijzend
naar de opmerkingen van deToquevilIe uit de jaren 1830, prijst Kateb de kracht van
de veranrwoordehjkheid voor gelijkheid zoals die in het leven van de Amerikaanse
democratie is ingebed. Meer dan deze operatieve ethos, zo stelt Kateb, is niet nodig
om de huidige identirarische esthetica van haar ondemocratische neigingen te zuiveren ( 1 9 9 154-60).
~~
Laten we eerst ingaan op de generalisatie van de Verenigde Staten. Waar het hier
om gaat, is de kracht van een actieve, burgerlijke verantwoordelijkheid voor morele
identiteit en gelijke rechten. Kateh zou graag zien dat ons beeld van de Verenigde
Staten in grote trekken overeenkomt met de manier waarop de Toqueville zo'n 150
jaar geleden het land zag als welhaast uit elkaar springend van het gelijkheidsdynamisme. Ik durf niet met zekerheid te zeggen met welk bewijs Kateb, zou men hem
daartoe dwingen, zijn zo algemene en stellige hewering zou staven. Ik doe een gok.
Vraag een tiental willekeurig gekozen Franse toeristen wat zij een typisch aspect van
de Amerikaanse samenleving vinden. Hoevelen zouden onze dynamische verantwoordelijkheid jegens gelijkheid versus misdaad, extreem hoge armoede- en daklozencijfer, of onze relatief onegalirair gezondheidssysteem noemen? Om Katebs
bewering te weerleggen hoef je niet eens te betogen dar de Verenigde Staten allesbehalve een land van gelijkheid en rechtvaardigheid is - het is voldoende om te stellen dat de verantwoordelijkheid voor gelijke rechten tegenwoordig van alle kanten
belaagd wordt, en dat daarom de roep om haar weldadige kracht binnen het Amerikaanse leven meer verbergt dan blootlegt.
Er kleeft nog iets verwarrends aan Katebs motieven. Zelfs als hij met zijn empirische generalisatie van de Verenigde Staren gelijk heeft, verbindt hij deze op een
verkeerde manier met een zwakke ontologie. Kateb wil het liefst dat wij ons een
Whitmaniaanse ontologie aanmeten, maar zodra we het binnen die ontologie over
ethisch-politieke thema's hebben, verandert onze cultuur in een soort politieagent
die ons allerlei corrigerende ethische bevelen toeschreeuwt. Wat dit beeld zo vervormt, is het gegeven dat de morele boodschappen in ontologische zin niet duidelijk
genoeg zijn. Met andere woorden: er is een betere ontologische weergave nodig van
de waarden die in die boodschap vervat zijn. Kateb beseft dat de esthetische plooien
van zijn ontologie aanvulling behoeven, maar wat hij ons in dit geval schuldig is, is

meer dan een paar grove bevelen; de geldigheid daarvan berust al te gemakkelijk op
een onhoudbare generalisane van een cultuur. Hier kunnen we op zijn hoopt
- van
een kort circuit spreken. Kareb zou veelmeer op zoek moeten gaan naar een andere
ontologische plooi die de waarden van gelijkheid en wederkerigheid centraal stelt.
Misschien steekt zijn constructie slecht in elkaar; als dar zo is, zouden generalisaties
van een cultuur deel uitmaken van het bewijs dat dit negatieve oordeel staaft. De
ontologie daarentegen kan onze aandacht op kritischer wilze op de politieke praktijk en de politieke instellingen vestigen. Het lijkt erop dat Kateh pist aan dit laatste
moment van bezinning ~oorbijgaat.'~
Ik zeg dit nier om hem ervan te beschuldigen
dat hij ontoelaatbaar onkritisch is ten opzichte van het sociale en politieke leven.
Zijn boek bevat voldoende kritiek. Maar die kritiek betreft hoofdzakelijk de gevaren
van de collectieve subjectiviteit - van de staat, de partij, de natie. Soms noemt hij
andere zaken die de morele identiteit en wederkerigheid bedreigen, zoals de ongecontroleerde markt en economische ongelijkheid, maar zijn kritiek heeft altijd een
wat idiosyncratische vorm, en is niet altijd even goed uitgewerkt? Kortom, ze ontbeert de samenhang die een betere ontologische uitleg zou koesteren.
Ik wil nu kon afstand nemen van dit punt van kritiek en ingaan op een paar algemene inzichten die Katebs werk bieden als men zijn werk, zoals ik gedaan hebt, binnen
ontologisch gebied plaatst. Een opvallend aspect is de merkwaardige affinireit tussen
Kareb en her postmodernisme. Ondanks zijn expliciete, kritische opmerkingen over
her typisch postmoderne begrip van de ander', bestaan er tussen Kateb en het postmodernisme interessante overeenkomsten. Zowel Kateb als het postmodernisme
streven ernaar om de heersende ontologische gedachten te ontkrachten door middel
van meer esthetische alternatieven. En toch vinden Kateh zowel als het postmodetnisme het moeilijk om met behulp van hun alternatieven een weg te vinden naar specifiekere ethisch-politieke problemen.^ (Ik zeg niet dat hun problemen identiek zijn;
het gaat er alleen maar om dar ze met een gelijksoortig probleem te kampen hebben.)
Mijn onderzoek naar Kateb verwijst daarom naar kwesties die belangrijker zijn
dan men op het eerste gezicht zou aannemen. Ik wil besluiten met een paar overwegingen die het probleem waarnaar ik hierboven verwijs, kunnen helpen oplossen.
Her is waarschijnlijk het besre om hier het idee van de plooien in een zwakke
ontologie weer op te pakken. Mijn grootste bezwaar tegen Kateb zou ik als volgt
willen verwoorden. Hoewel zijn ontologie een interessante plooi vertoont, blijft die
hoofdzakelijk esthetisch, in die zin dat het de aandachr verlegt van de ene soort esthetische overweging naar de andere. Nu zou Kateh best kunnen laten zien hoe
sommiee
" ethische ideeen door middel van de twee ~luoikantenmet elkaar verbonden zijn, maar hij verzuimt de ethische wederkerigheid op gelijksoortige wijze te laten ontstaan. Tuist die wederkerigheid vormt het belaneriikste
onderdeel van een de- ,
mocratisch ideaal van rechtvaardigheid. Hetzelfde kan gezegd worden van het werk
van een aantal postmoderne denkers.^ Wat hier ontbreekt, is een onrologische plooi
van uitgesproken ethisch-pohneke snit. Een adequatere zwakke ontologie zou het
mogelijk maken de esthetische constellatie van ideeen te vervangen door een herorienrering op een ethisch-pohneke constellatie.
Met dit doel in gedachten wil ik de manier waarop Kateh zich zijn esthetische
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plooien voorstelt, gaan her-denken. In plaats van tussen het schone en het sublieme
een verschil aan te brengen zoals dat bestaat tussen de nauwkeurig aandacht voor de
details van het dagelijks leven enerzijds en de algemene observatie van de mondiale
onrijpheid van het 'bestaan daarvan' anderzijds, is her passender om een notie van
~ de notie
zowel het schone als het sublieme in het dagelijkse leven op te ~ e k k e n . 1Als
van oneindigheid, die Kateb zo graag op het bestaan als geheel betrekt, met mondiaIe onbevangenheid geobserveerd wordt, kan die notie nee zo goed in de dagelijkse
verschipmg van de ander opgewekt worden.Af en toe lijkt her alsof Kateb een eind
n die richting gaat, zoals wanneer hij het over het oneindig potentieel van de ziel
van de andere mens heeft.^ Desalniettemin vertroebelt hij zijn eigen inzicht door te
stellen dat deze potentialiteit m iedereen 'dezelfde' is Daarmee bedoelt hij niet dat
wij ons allemaal vanuit onze potent~aliteitnaar een beperkte actualiteit bewegen; hij
beweert dat deze potennaliteir uit een en dezelfde substantie bestaat: 'dezelfde verlangens, neigingen en passies zowel als aanleg en talent' (1992, 245). Ik vind dit een
angstaanpgend idee. Is de ene seculiere ziel echt een exacte kopie van alle andere?
Hier steekt de idenntarische neiging de kop op.
Het akernarief voor dit idee is niet de gedachte dat seculiere zielen op 'raadselachtige' wijze volkomen van elkaar verschillen, maar dat wat identiek of hetzelfde in
de ander is, altijd bijna onmerkbaar overgaat in het andere, het vreemde. Terecht
prijst Kateb Whitmans idee van de poetische ontvankelijkheid die dankzij de empathische projectie het anderszijn aan het licht kan brengen; maar tenzij men heel
bewust een corresponderende notie van sublimiteit in het dagelijkse leven invoert,
krijgt her identitarisme dezelfde grote invloed op ons als het binnen de heersende
moderne ontologie heeft.
Dergelijke overwegingen leiden als vanzelf naar een heroverweging van de esrhetische plooi. Deze heroverweging kan op haar beurt verbonden worden mee een
duidelijke manier van denken over een ethisch-politieke plooi. Ik laat mij, war dat
laarsre betreft, inspireren door Habermas' ideeen over communicatieve actie en
rationaliteit. Deze ideeen ontstaan uit wat hij een paradigmatische' omslag van
een subjectiviteitsmodel naar een ~ntersubjectiviteitsmodelof 'wederzijds begrip'
noemt.36Habermas lijkt hier het woord 'paradigma' in een nier al te strikte Kuhniaanse zin te gebruiken. Toch denk ik dat het geen kwaad kan om hier van verschÃ-l
lende onrologieen te spreken.
Habermas' poging om de moderne ontologie van subjectiviteit te ontdoen bevat
uiteraard de beroemde (of beruchte) $telling dat het begrip de 'telos' van de taal is."
Dit beroep op 'het' wezen van de taal is onvermijdelijk metafysisch van aard, zoals
menig criticus opgemerkt heeft. O p zichzelf beschouwd kan Habermas' perspectief
daarom geen zwakke ontologie genoemd worden. Mij interesseert echter hoe de zaken ervoor zouden staan als we de claim op een 'telos' laten vallen. Met andere
woorden: wat zou er gebeuren als we het project als deel van een zwakke ontologie
beschouwen - specifieker uitgedrukt: als een vermogen om eehisch-politieke waarden aan het licht te brengen.
Met de verwijdering van het teleologisch handvat kunnen de 70 dikwijls uitgesproken angsten voor de collectivistische gevaren van het discussiemodel - vooral
waar het de sterke herwaardering van een consensus betreft - gedeeltelijk worden

weggenomen. Desalniettemin zou zelfs een afgezwakte consensusfocus een te idenntarisch karakter hebben om aan de voorwaarden van zwakke ontologieen te voldoen en zo als model te Fungeren. Het belangrijkste echter is dat het onvoldoende
aandacht heeft voor de esthetische plooi die, mits opgevat zoals ik heb voorgesteld,
de identitarische kracht van de eenzijdige onto-logica van het model van de benodigde tegenkracht kan voorzien.
O p dit punt aangekomen zou men zich kunnen afvragen of de verbinding van
een esthetica van her dagelijkse leven met het discussiemodel met meer is dan een
zuiver mechanische operatie waarbij w e e volslagen verschillende ontologieen simpelweg in elkaar geschoven worden. Bestaat er werkelijk een vouw wiiarlangs een bepaalde gemeenschappelijke waarde te vinden is, die de voorgestelde tweevoudige
ontologische structuur een innerlijke samenhang kan geven'
Misschien bestaat er op deze vraag een antwoord dat enig licht werpt op het discussiemodel van een eersteklas democratische veranwoordehjkheid voor wederker~gheiden individuele vrijheid. De nadruk die het model op wederkerigheid legt,
hjkt redelijk onproblematisch. Die nadruk manifesteert zich in het idee van gelijke
veranrwoordelijkheid voor elkaar zodat we aan onze normatieve eisen niet betrekking tot validiteit kunnen voldoen " Het grootste probleem waarvoor zowel een liberaal als Kateb als ook de door Foucauk geinspireerde critici van Habermas zich
geplaatst zien, is waarschijnlijk hoe zij zich het begrip vrijheid moeten voorstellen.
Alhoewel de vnjheidbedreigende, identitarische impuls binnen dit model afgezwakt
kan worden door de verbinding met de esthetische plooi, stelt her critici nog steeds
n staat te zeggen dat dit onvoldoende is; omdat die afzwakking te uiterlijk en te mechanisch lijkt geeft zij onvoldoende vertrouwen in her vermogen een adequate voorstelling te geven van de cruciale plekvoor individuele vrijheid.
Er is echter een element van het discussiemodel dat dit wel kan. Die mogelijkheid heeft men lange rijd niet gezien, en terecht, zolang het model aan zijn metafysi'iche anker vast bleefzitten Maar nu stellen we ons dat model zonder anker voor; en
de mate waarin de verschillende elementen binnen het model belangrijker worden,
verandert dienovereenkomstig. Heroverweeg hier de nadruk die Habermas legt op
het verhogen van de geldigheidseis binnen de dagelijkse intemctie. De aandacht is
nu niet langer uitsluitend gefixeerd op het aanpassen van de eisen aan een argumentatiepatroon dat hun veralgemenisering en hun rationaliteit waarborgt. Opeens valt
het belang op van de notie dat iedere eis 'een moment van onvoorwaardeli]khed beDit moment dringt intrinsiek in alle contexten door en destabiliseert ze. Binnen de maatschappij kan het natuurlijk op een immens aantal verschillende manieren onderdrukt worden, maar daar gaat het nu niet om. Het cruciale punt is hoe het
model nu dit moment voor het voetlichr kan brengen, en hoe het gevolghjk een ontologisch beeld geeft van dat soort individuen naar wie we ons gesprek over vrijheid
en rechten het best kunnen richten, als zijnde precies die plek waar deze concepten
tegen de collectivistische gevaren aan schuren. Als dit beeld verbonden wordt met
de voorwaarden die binnen de communicatieve rationaliteit voor wederkerigheid
zorgen, dan biedt het ons precies het soort basisorientatie voor de fundamentele
ethisch-politieke waarden waarvoor Kateb, die er volledig op vertrouwt dat de opeen instandhoudt, terugschrikt
ratieve cultuur ze op adequate wijze helichiâ€¢an
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Een dergelijk beeld ontstaat uit een besch+ving van een aspect van de snblimiteit van het dagelijks leven. Deze sublimiteit, een ander aspect waarop ik bij mijn
schets van de esthetische plooi heb gewezen, kan nu als de algemene waarde gezien
worden die we nodig hebben om de vouw tussen deze plooi en de ethisch-politieke
plooi te overbruggen. Op die manier maken we het beeld van twee plooikanten
waartussen een spanning bestaat, maar die tegelijkertijd met elkaar verbonden zijn,
compleet. Samenvattend kan gezegd worden dat het dagelijkse sublieme de gemeenschappelijke waarde is, en dat binnen mqn zwakke ontologie de koestering van die
waarde de meest essentiele bron vormt voor het ontwrichten van de identitarische
beweging, of die nu de vorm van een inunderende esthetica van het schone aanneemt, of van een regulerende ethisch-politieke kansberekening.
Bovenstaande overwegingen werden door drie doelen geleid. Ten eerste stel ik dat
binnen de huidige politieke theorie een nieuw fenomeen is ontstaan: de toenemende
invloed van een duidelijke soort ontologische analyse. Ten tweede heb ik een aantal
voorwaarden voorgesteld waaraan vandaag de dag een goed uitgedrukte ontologische reflectie moet voldoen. Binnen de condities van de late moderniteit distantieert
een metafysisch gefundeerde sterke ontologie zich al te gemakkelijk van contmgentie en onbepaalbaarheid. Maar iedere politieke theorie bevat een 'funderingsmoment', of men dat nu toegeeft of niet. Het gaat erom hoe we dar tot uitdrukking
kunnen brengen, Een zwakke ontologie, zoals ik die hier heb uitgewerkt, worstelt
met precies deze vragen. Ten slotte heb ik geprobeerd door middel van de discussie
van Katebs liberale variant van de zwakke ontologie een schets te geven van een alternatieve versie die het beste uit de liberale traditie bewaart en tegelijkertijd aanvullende hulpmiddelen biedt waarmee aan bepaalde problemen van her huidige politieke leven het hoofd geboden kan worden.
Vertaling: Monica Soeting
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