
' H e t  tef lon-subject bestaat niet '  

Gesprek m e t  S f e p h e n  W h i t e  

Wat Stephen White miste, was de dood. De dood bij Habermas. Hij was verrukt 
over diens analyses van het kennisconstituerend belang en de rationaliseringsproces- 
sen die de samenleving in hun houdgreep hielden. Hij gelooft nog altijd in de ethiek 
van het gesprek en het uitgangspunt dat ieder mens in staar is te zeggen (en ruimte 
moet krijgen om te zeggen) wat hem aangaat. Maar er schortte iets aan her mens- 
beeld dat hij bij Habermas aantrof. Diens subjecten stieiven niet; ze leken te verke- 
ren in een converserende eindeloosheid, alsof slijt en eindigheid geen var op hen 
haddeil. Dat bracht hem in het vaarwater van het postmodernisme. Want, zo zou 
hij later leren van Edmund Burke, een mensheid die zich de oneindigheid toeeigent, 
verslingert zich aan de meest schrikwekkende illusie die de moderniteit heeft voort- 
gebracht. 

Voor Stephen White was die kritiek op Habermas en zijn roewending rot post- 
moderne denkers niet de eerste koersverandering. In de jaren zescig studeerde hij 
politieke wetenschappen m Virgmia, waar hij nu politieke theorie doceert aan het . . U , . 
I'olytechmc Institute en de State University. Amerika voerde oorlog in Vietnam en 
werd inwendig verscheurd door onbehagen over de politieke cultuur en de maat- " U 

schappelijke dwang van carriÃ¨r en welstand. Er leek iets te kraken in het bestel dat 
zich als een zachte deken over de samenleving had uitgespreid, maar deze langzaam 
aan ook dreigde te smoren. Rationalisering en technocratie hadden het evidente ge- 
l ik  aan hun zitde, nier in de laatste plaats omdat de rol die zii van de samenlevine 
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eisten in de taal van hun succesverhaal niet eens kon worden uitgedrukt. Te midden 
van dat onbehagen werd Marcuse de man van de dat, en in zijn kielzog ontdekte 
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Whne het denken van de Frankfurter Schule, dat woorden en begrippen had voor 
fenomenen die voor het gangbare Amerikaanse sociaal-politieke denken ongrijpbaar 
bleven: de perverse kanr van de technologisermg, de prijs van de berekening, de dia- 
lectiek van de Verhchting. 

Bij Habernias vond White zijn voorlopige eindpunt: een 'continentaal' denker 
die niettemin in actieve dialoog trad met de Angelsaksische tradities. Hij voelde zich 
aangetrokken tot deze ethische en politieke benadering die niet simpelweg een 
voortzetting van de logica van kapitalisme en bureaucratie vormde, maar zich even- 
mm liet verleiden door de aantrekkingskracht van het radicaal andere alternatief, de 
marxistisch-socialistische belofte van een volstrekt nieuwe, van de grond afaan her- 
opgebouwde samenleving. In 1980 promoveerde hij op Habermas (Rationahty and 
the foundations ofpolitics JÅ¸rge Habemas'communzcatiue eihics and lts implicattons 



K R I S I S  68 forpolitical theoy), maar intussen begon de twijfel al binnen te sluipen. Was die ra- 
tionaliteit wel zo onaanvechtbaar, &Ã© en ondeelbaar? Hij las feministische auteurs 
en Foucault, en werd door hen diepgaand heinvloed. Het resultaat werd ruim tien 
a a r  later zichtbaar in zijn kleine maar - ondanks de bescheidenheid die zowel het 
boek als de persoon van Stephen Whue uitstralen - ambitieuze studie Politicaltheo- 
ry andpostmodemism (Cambndge University Press, 199i), die modernisme en post- 
modernisme misschien niet met elkaar tracht te verzoenen, maar in ieder geval wel 
probeert binnen Ã©Ã politiek en maatschappelijk ethos samen te denken. 

H i k k e n d  van  de lach  

Dat klinkt, geeft hij toe tijdens een gesprek aan de Rotterdamse Erasmus Universi- 
teit, waar hij een maand als bezoekend docent verbleef, nogal aanmatigend. Alsof je 
het postmodernisme daarmee niet net zo onschadelijk zou maken als de door Mar- 
cuse aangeklaagde 'repressieve tolerantie' het maatschappelijk protest in de jaren 
zestig deed. 'Ik heb bij het schrijven ervan wel eens gedacht dat iedereen die het 
postmodernisme ook maar een beetje goed hart roe draagt hikkend van de lach over 
de grond moest rollen bij het zien van w&& zo'n binaire tegenstelling,' zegt hij. 'Je 
zet modernisme tegenover postmodernisme, en dat heet dan "het postmodernisme 
serieus nemen". Een vriend van me heeft me dat later ook verteld. toen ik dat las, 
begon ik vreselijk te lachen. Maar ik denk niet dat dat probleem werkelijk verlam- 
mend hoeft te zijn. Want hoe postmodern we onszelf ook mogen vinden, we blijven 
tenslotte m heel veel opzichten moderne mensen. We hebben nog altijd graag een 
comfortabele auto, een prettig kantoor, een leven dat min of meer aan kant is. Dat 
verhindert ons niet om tegelijk, vanuit een postmoderne optiek, de problemen en 
beperkingen daarvan te onderkennen.' 

Die dualiteit heeft voor de ethisch-Politieke denker White allereerst de vorm van 
een dubbele ethische houding, die hij onder twee vormen van verantwoordelijkheid 
var. Allereerst is er de verantwoordelijkheid om te handelen (~esponsibi/ity to act), 
waaronder de klassieke voorschriften van emancipatie en gerechtigheid vallen Zo'n 
ethiek veronderstelt een wereldbeeld (White spreekt liever van 'ontologie') waarin 
het zin heeft te handelen. De wereld moet daarin vatbaar zijn voor verandering en 
verbetering; al handelend moeten we een greep op haar hebben en haar naar onze 
inzichten en oogmerken kunnen manipuleren. 

Dat dit ethos zijn schaduwzijden heeft, leerden hem niet alleen Adorno en 
Horkheimer met hun analyse van de dialectiek van de Verlichting, maar ook Hei- 
degger die - aldus White - op ongeveer hetzelfde moment als deze twee en (on- 
danks al hun verschillen) vanuit eenzelfde malaise met de moderniteit wees op de 
uiterst eenzijdige manier waarop daarin de verhouding tussen het subject en dewe- 
reld wordtvoorgesteld. Het is alsof die twee geheel los van elkaar staan, in plaats van 
met elkaar verweven te zijn. Het subject treft tegenover zich een wereld aan, waarin 
het ingrijpt en van alles en nog wat in het rond SJOUWT om zijn denkbeelden te reah- 
seren, maar dat het zelfzijn bestaan aan die wereld dankt en alleen maar binnen haar 
denkbaar is, raakt gaandeweg op de achtergrond. In zo'n opvatting van de wereld als 
Gestefl, zoals Heidegger het noemde, is het subject ten slotte nier meer in staat zijn 



eigen beperktheid re onderkennen en teaanvaarden dat de wereld zich soms aan zijn INTIWIEW 

wil onttrekt. Alles is aan de laatste ondergeschikt en alles wordt ook gereduceerd tot 
materiaal dat er slechts voor het handelen van dit subject is. 

Dat heeft een dubbel gevolg. Aan de ene kant verliezen mensen zo het besef dat 
er aan de reikwijdte van hun handelen grenzen zijn gesteld. Die vergetelheid heeft 
nier alleen geleid rot grote persoonlijke tragedies, maar ook tot maatschappelijke en 
polineke rampen. De fiasco's van de massale politieke experimenten van deze eeuw 
(communisme, fascisme, nazisme) die vanuit een absoluut nulpunt en met een alles- 
omvattend polieek-maatschappelijk onrwerp een geheel nieuwe werkelijkheid wil- 
den realiseren, geruigen van de rampzaligheid van een dergelijke zelfoverschatting. 
Aan de andere kant reduceert deze ook de werkelijkheid tot een homogeen geheel, 
waar maar Ã©Ã wet heerst en Ã©Ã logica geldt. Als de wereld materiaal is voor het sub- 
ject, dan valt TA} geheel onder zijn dictaten. Dat de wereld daar op een bepaald ogen- 
blik nier aan wil beantwoorden, of ook: dat er nog andere dictaten - andere subjec- 
ten met hun andere logica - kunnen bestaan, wordt dan volstrekt ondenkbaar. 

En toch toont de wereld zich regelmarig 'anders' dan we haar zouden wensen: 
onwillig regenover ons streven en - wanneer we tegenover andere mensen komen te 
staan - zelf weer verdeeld over een groot aantal verschillende strevingen waarin elk 
mens zich steeds weer anders (van karakter, van afkomst, van traditie, van orienta- 
tie) toonr Die ontdekking kan voor het zelfbewuste subject dat zich meester van de 
wereld waant slechts een frusrratie zijn, die (zo hij zijn inzicht niet verandert) roept 
om een nog daadkrachtiger - lees: nog gewelddadiger - ingrijpen in de materiele of 
sociale wereld die zich zo onwillig toont. Of ze kan - zoals White ten aanzien van 
Habermas ontdekre- de vergetelheid betekenen van de ultieme onmacht en betrek- 
kelijkheidvan het subject: de dood. 

De subl ieme revolutie 

Die blindheid is niet van vandaag of gisteren. Ze lijkt gegeven te zijn met het project 
van de moderniteit, dat met de Verhchtmg zijn beslag kreeg. Wbite verwijst graag 
naar de Franse Revolutie, die een godsdienst van de Mensheid op de troon verhief 
waarvoor elke maat en beperktheid leek te zijn opgeheven. 'Dat was het wat Burke 
zo beangstigde,' zegt White. 'De Revolutie verheerlijkte de macht en mogelijkheden 
van mensen als iets oneindigs. Voorheen was her oneindige altijd iets goddelijks ge- 
weest. Hei had de mens altijd herinnerd aan zijn breekbaarheid en beperktheid. 
Burke zelf had daarvoor het begrip het sublieme geijkt. Maar nu leek dat sublieme 
door de mens te worden geusurpeerd, in een onbeperkt geloof de contingentie te 
kunnen domineren. Burke zag dat weerspiegeld in de enorme festiviteiten en cere- 
monies die de Republiek ter ere van zichzelf en de Mensheid op de been bracht. Dit 
hoezemde hem uiteindelijk veel meer angsr in dan alle horrorscÃ¨ne van tevolut~o- 
nair geweld, waarover hij niettemin smakelijk kon schrijven. Hij zag die beweging 
als een enorme historische bulldozer op zich af komen en heeft geprobeerd dat in 
zijn Refiexwns on the revolution in France te analyseren. Het opmerkelijke was dat hij 
daarbij gebruikmaakte van esthetische termen. Hij beschreef dat verschijnsel als het 
"valse sublieme".' 



K ~ i m  6x In die beweging eigende de mens zich het sublieme toe, en daarmee legde de mo- 
derniteit voor zichzelf een oneindigheid open die geen grenzen meer kende. De in- 
terface tussen eindigheid en oneindigheid verdween, zegt White, en daarmee kon- 
den ook de pretenties van het menselijk handelen tor in het oneindige toenemen. 
Voortaan zou er niets meer zijn dan voor de mens onmogelijk was. Burke bekriti- 
seerde deze ontwikkeling in een uiterst reactionaire en, volgens White, zelfs seksisti- 
sche sfeer, maar dar betekent volgens hem niet dat we ons de wijsheid van diens in- 
zichten nier ter harre zouden moeten nemen. Hij wijdde er een paar jaar geleden een 
heel boek aan: Edmund Burkr Modernity, polities, and arsthetics (Sage Pubhcations, 

1994). 
Tegenover de escalatie van de moderne handel~n~swil, die m de beweging van de 

Franse Revolutie haar rriomfen vierde, roept White op tot een tweede ethische atti- 
tude die JUIST dit verschil (tussen subject en wereld, tussen subject en andere suhjec- 
ten, en zelfs - psychologisch -van her subject ren opzichte van zichzelf) nadrukke- 
i j k  beaamr. Het is deze verantwoordelijkheid voor de alteriteit (responsibiLzty to 
otherness) die hij ontleent aan de postmoderne kritiek, zoals die zich in het voetspoor 
van Heidegger heeft ontwikkeld. Deze verantwoordelijkheid schuwt niet alleen het 
imperialisme van het denken van het autonome subject, door het in de wereld terug 
te plaatsen en door deze laatste re laren begrenzen, maar draagt ook actief hij roe het 
scheppen van zoveel mogei~jk verschillen op persoonlijk, sociaal en politiek vlak. 
Persoonlijk in zoverre het subject in zichzelf vele 'subjectscentra' leen te ontdekken 
en te cultiveren, elk met hun eigen inslag, verlangen en streving; en maatschappelijk 
en politiek door de acceptatie van de veelvormigheid van het maatschappelijk weef- 
sel en de ontdekking dat deze pluraliteit denkbaar is als een samenhangend geheel en 
niet de vorm hoeft aan re nemen van een srnjd van allen tegen allen. 

Die tweede ethiek gaar er niet langer van uit dat het subject leeft in een volstrekte 
autonomie die een allesbeheersende greep op de wereld heeft. Dat 'teflon'-subject, 
zoals White het heeft genoemd, heeft her moderne denken lang beheerst. De droom 
van een volstrekte kenrheorensche greep op alles war is, heeft hardnekkig de illusie 
kunnen voeden dat er aan de reikwijdte van het menselijk handelen in principe geen 
grenzen zijn gesteld. Daarom kon de verantwoordelijkheid die de mens binnen dat 
bestel had ook principieel een verantwoordelijkheid om te handelen zijn. De mens 
bestond in zoverre hij zich liet gelden en hij kon zich laten gelden omdat de wereld 
er voor hem was 

De beschikbaarheid van de wereld voor het subject wordt in de ethiek van deal- 
teriteit principieel ter discussie gesteld. De wereld is er niet zonder meer voor ons; ze 
onttrekt zich in belangrijke mate aan ons kennen en het bereik van ons handelen. 
Een 'sterke ontologie' maakt hier - in de terminologie van White - plaats voor een 
'zwakke ontologie', waarin de wereld niet louter een instrument van ons kennen en 
handelen is, maar - in een omgekeerde volgorde van voorrang - zelf het kader van 
her kennen en handelen, en dus van het feitelijke bestaan van het subject zelf, 
vormt. 

'Andersheid toont zich daarbij op alle niveaus van het bestaan,' zegt hlj. 'In de 
verhouding van het "ik" tot zichzelf, in de verhouding roe andere mensen, groepen, 
nationaliteiten, maar bijvoorbeeld ook in zoiets alledaags als het gezin. Wat betekenr 



het een kind op re voeden? Een typische ondeugd van opvoeders, die nog geheel in INTERVIEW 

termen van ma~i~uleerbaarheid denken, is dat ze hun kinderen willen vormen naar 
hun beeld. Terwijl goed opvoeden ook betekent dat je kinderen op bepaalde mo- 
menten moet kunnen laten gaan. Ik heb heel veel gehad aan de term "moederlijk 
denken" van Sara Rudderick, die daarop overigens heel fel en unfair is aangevallen, 
.â€¢is ze daarmee alleen maar een typische ouderwetse, slechts voor vrouwen gelden- 
de ethische notie nieuw leven zou willen inblazen. Daar gaar het helemaal nier om. 
JIEISE "moederlijk denken" belichaamt het actieve verzet tegen onze neiging onze 
kinderen volledig binnen ons eigen raamwerk te trekken.' 

'Een dergelijk vermogen om te laten gaan is wezenlijk voor onze zorg voor ande- 
ren, of dat nu onze kinderen zijn, andere volwassenen of de wereld als geheel. Die 
hghmess of care, zoals ik het graag noem, sluit goed aan bij wat Heidegger over Sorge 
en Sem-lassen heeft geschreven En bij diens notie van nabijheid (Nahe), die door 
Derrida ren onrechte als een rudiment van de klassieke aanwezigheidsmetafysica is 
bekritiseerd. Ik denk niet dar Heidegger daarmee een nabijheid bedoelde die een 
controlerende blik en een beheersende greep op de dingen of de ander mogelijk 
maakte Hij gebruikt het woord eerder in de betekenis van nabuurschap: een ont- 
moetingsruimte waarin de ander zijn eigen plaats heeft; een plek die ook ruimre 
biedt aan vrq-makende afstand.' 

A a n s c h u r k e n  t e g e n  d e  o n e i n d i g h e i d  

Zo vraagt de altenreit haar eigen rulmre. Maar ze vraagt niet alleen; ze dringt zich 
ook voortdurend als een onontkoombaar ontologisch feit aan ons op. 'In her leven 
van alledag' aldus White, 'kom je voortdurend in situaties terecht waarin je plan- 
nen worden doorkruist. Daar kun je heel kwaad over worden, maar je kunt het ook 
opvatten als een reminder dat de wereld uireindelijk niet gemaakt is voor jouw plan- 
nen. We njn  nu eenmaal ingebed in een wereld die een soort onhandelbare presen- 
tie heeft. Wat daarin rot spreken komt is een ervaring van eindigheid, die wezenlijk 
tot de verantwoordelijkheid voor de alteriteit behoort. Daarentegen zou je kunnen 
zeggen dat de verantwoordelijkheid om te handelen, in haar meest harde en com- 
proniislo7e vorm, eerder gemakkelijk Tegen een ervaring van oneindigheid aan- 
'ichurkt.' 

Heel duidelijk merk je dat verschil in de wijze waarop in elk van beide gevallen 
de taal wordt opgevat, meent White. In de 'sterke ontologie', waarvan Habermas 
een voorbeeld schetst, is taal allereerst een instrument voor her oplossen van proble- 
men. 'Die ontologie gaat ervan uit dat het telos van de taal ligt in het begrip. Met 
andere woorden, dar de taal alleen maar bestaat om ons allemaal op &n lijn te bren- 
gen, waardoor we uiteindelijk in staat zullen zijn een 'goede samenleving op poten 
te zetten. Daarmee krijgt de taal een wezen aangemeten dat precies omgekeerd is 
van war je bij veel postmoderne denkers ziet. Bij de laatsten ligt het wezen van de 
taal veelal in wereld-oinsluiting, Welt-Erschhessung zoals Heidegger het noemde, 
Dan gaat het er niet om de hand aan de ploeg te slaan en de wereld te regelen, maar 
getuigenis af re leggen van haar bijzondere kwaliteiten, die zich nu eenmaal in be- 
langrijke mare aan onze beslissingsmacht onttrekken.' 



K R I S I S  68  'Het probleem is natuurlijk wel dat in zo'n laarste opiiek het alledaagse handelen 
en de politieke praktijk een "mindere" status krijgen. Bij Heidegger zag je dat heel 
duidelijk. Dat praktische handelen heeft dan eigenlijk niet het "niveau" dat men van 
het authentieke mens-zijn zou mogen verwachten. Bij Heidegger heeft dat, zoals be- 
kend, tot grote problemen geleid. Waar her mij om ging, was te proberen die Twee 
wijzen van zien en handelen samen te denken, zonder dat de een aan de ander wordt 
opgeofferd. Dat de gangbare illusie van menselijke dominantie en meesterschap 
werd verstoord, was - denk ik - een goed ding. Maar het gaat niet aan vervolgens in 
een volstrekte passiviteit en wanhoop over onze eigen mogelijkheden re verzinken; 
dat zou het andere extreem zijn. Met andere woorden: how do youpzckyourselfup 
andstart walktugagazn? 

Zijn dubbele ontologie kwam hem daarbij te hulp, en hij illustreert dar met een 
voorbeeld uit de waarneming. 'Wanneer je kijkt naar een object, is dat voorwerp 
scherp en de achtergrond vaag. Je kunt ook je blik anders richten; dan wordt de 
voorgrond vaag en de achtergrond scherp. We kunnen ze niet heide tegelijk m focus 
krijgen, en toch hebben we er geen enkele moeite mee dat het uiteindelijk over een 
en hetzelfde gezichtsveld gaat. Zo kun je ook die twee vormen van verantwoorde- 
hjkheid, en de twee visies op onze mogelijkheid van en ons recht op handelen, sa- 
men denken naar analogie van deze focuswisseling, waarin beide kunnen bestaan 
maar geen van beide rot de ander kan worden herleid.' 

Het gevolg van zo'n oscillatiemodel is dat zelfs de 'sterke ontologie', die de pre- 
tenrie heeft de wereld re reflecteren zoals zij is, van begin af aan van een voorbehoud 
is voorzien. Ze is niet meer dan Ã©Ã moment in een wisselbeweging, die altijd kan 
omslaan in een ontologie die tegenover haar eigen realisme een veel groter voorbe- 
houd koestert. Daarmee is dus ook de 'sterke ontologie' altijd door een dergelijk 
voorbehoud omkaderd, ook al kan ze dat voor zichzelf niet thematiseren. Het een- 
voudig realisme van de moderniteit en het door onbeperkt zelfvertrouwen ge- 
schraagde radicalisme van het handelen zijn daarmee onherroepelijk omgrensd. 

Op  een dergelijke mise-en-abyme beroepr White zich echter niet, wanneer hij de, 
ogenschijnlijk zo on-postmoderne, dualiteit van zijn ethiek en ontologie verdedigt. 
Het gaar er uiteindelijk om hoe we de heide houdingen van binnenuit kunnen le- 
ren ontspannen,' zegt hij. 'Daarbij ligt er zeker geen harmonie tussen die twee in het 
verschiet. Je kunt ze niet combineren, maar je kunt wel leren ze beide te handhaven 
in een zekere onderlinge spanning, die juist kan bestaan doordat we ze elk binnen 
zichzelf op een wat meer omspannen manier ervaren.' Onverwachte steun vond hij 
bij Derrida, in wiens politieke meditatie L'uut~e cap (1991) eveneens sprake is van 
twee betekenissen van 'veranrwoordelijkheid', die daar zelfs tegengesteld worden ge- 
noemd. Dat laatste gaat White zelfs te ver: contradictie suggereert een dualiteit van 
wederzijdse uitsluiting, en daarom is her hem nu juist niet te doen, benadrukt hij. 
Een zekere opluchting, Derrida hier links te hebben ingehaald, klinkt - met de vrees 
van postmoderne hoon op de achtergrond - in zijn woorden heimelijk door. 

Postmoderne omarming  

White erkent dar er een grens gesteld is aan het tolereren en zelfs actief bevorderen 



van de alteriteit, vooral op het vlakvan politiek en maatschappij. Er zijn praktijken INTW.WLW 

die we, hoe cultuteel-correct ook, niet wensen te tolereren, ook niet wanneer ze uit 
naam van een groepsidentiteit of religieuze traditie worden verdedigd. Natuurlijk is 
ieder mens, en de staat in het bijzonder, eraan gehouden de specificiteit van afzon- 
derlijke groepen en individuen zoveel mogelijk te ontzien en zelfs actief mogelijkhe- 
den te scheppen voor de bloei daarvan. Met tevredenheid stelt hij vast dat de Ameri- 
kaanse federale overheid, ondanks haar felle strijd tegen alle verdovende middelen, 
het gebruik van peyotl (de grondstof van mescaline) inmiddels heeft toegestaan bij 
de religieuze ceremonies van name Americans. Als godsdienst er maar aan te pas 
komt, wil men nog wel eens een uitzondering maken, mompelt hij ironisch. Dat de 
staat volstrekt neutraal zou staan ten opzichte van de waarden die in de samenleving 
gelden, zoals het die-hard liberale politieke denken wil, wordt - meent hij - eigen- 
lijk door niemand meer onderschreven. 

Heeft zo'n 'geSngageerde' staat daarmee ook niet een wapen in handen om uit- 
drukkelijk ongewenste uitingen van groepsculturen te verbieden? White antwoordt 
voorzichtig. Hij schuwt in dat debat de grote, algemene uitspraken. Liever verwijst 
hij naar Charles Taylor, die waarschuwde tegen een uitzichtloze discussie tussen par- 
rijen die zich elk voor zich op hun 'onvervreemdbare' rechten beroepen. Laten we de 
fundamentele vrijheden, die onaantastbaar zijn, niet al te ver oprekken, suggereerde 
Taylor. En laten we de vrijheden en privileges die groepen voor zich opeisen respec- 
teren, maar niet verabsoluteren. Met andere woorden: laten we daarover met strij- 
den in een juridisch, maar in een politiek strijdveld, waarin niet de eis maar het 
compromis, niet het fundamentalistisch beginsel maar de pragmatiek van het rom- 
mongood de dienst uitmaakt. 

Toch blijft ook dan de vraag uit naam waarvan dat politieke debat gevoerd wordt 
en hoe de criteria die daarin als doorslaggevend gelden worden gerechtvaardigd. Is 
ook het discussiemodel van redelijke argumentatie en logische bewijsvoering geen 
particulier cultureel verschijnsel, zelfs al is die cultuur inmiddels over een groot deel 
van de aardbol vaardig geworden? Dievraag roept in White opnieuw de Habermasi- 
aan naar voren die soms bijna achter de postmodernist lijkt te verdwijnen. 'Ik heb er 
geen enkel probleem mee dat in een overlegdemocrat~e uiteindelijk de discursieve 
ethiek de doorslag geeft,' zegt hij. 'De kwaliteit van dit soort discussies is geworteld 
in de deliberatieve processen die zich daarin afspelen. Natuurlijk kun je volhouden 
dat door elk subject heen iets anders dan hijzelf spreekt, wat Heidegger het Zijn en 
sociologen de culturele bepaaldheid van die persoon zullen noemen. Maar naast al 
die geconditioneerde elementen zit er in elke taaluiting ook een onvoorwaardelijk 
moment van het individu dat zich uitspreekt Dat volstrekt individuele wil ikgraag 
behouden. Daarin wortelt de mogelijkheid van de discussie om werkelijk een zaak 
van iedereen te zijn, en dus ook een zaak die iedereen aangaat.' 

De moderniteit van die overtuiging is onmiskenbaar, en dat geeft de positie van 
White een fraaie dubbelstructuur. Eerder stonden zwakke en sterke ontologie tegen- 
over elkaar, om ren slotte - alleen al op grond van dit tegenover-elkaar staan - in de 
pluraliteit van een zwakke ontologie te verzinken. Nu staan cultureel relativisme en 
rationeel-discursief universalisme tegenover elkaar, om hun laatste grond te vinden 
in een modern-rationele geloofsbelijdenis. Ook die twee constellaties, die de gehei- 



K R I ~  68 me structuur van Whne's poging tot modern-postmoderne dialoog lijken uit te ma- 
ken, zijn nier tot elkaar te herleiden. Ze kunnen elkaar alleen maar omarmen, en af 
en toe, relaxed, naar elkaar knipogen. Postmoderner kan een dergelijke entente in elk 
geval niet z~jn. 
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