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Inleiding 

Bij alle verwarring en onduidelijkheid die voor het modernis
me-postmodernisme debat kenmerkend zijn, lijkt In ieder geval 
als een paal boven water te staan dat Habermas en Lyotard als 
de twee grote antagonisten In dit debat beschouwd kunnen wor
den. Habermas wordt doorgaans afgeschilderd als de hedendaag
se kampioen van de verlichtingsidealen, die verbeten vasthoudt 
aan de interne samenhang tussen rationaliteit en maatschappe
lijke vooruitgang en zodoende ook aan de filosofie en aan de 
sociale wetenschappen in principe een emancipatoriese funktie 
blij ft toekennen. Daartegenover staat Lyotard bekend als de f il 
soof die het failliet van de verlichtingsidealen voltrekt en 
onversaagd de postmodernistiese konsekwenties trekt uit de 
"défaillance de la modernité" en het in diskrediet raken van 
de 'grote verhalen' die tot voor kort bepalend waren voor het 
positieve zelfbeeld van de moderne tijd en van westerse in-
tellektueien. 

Deze simplistiese voorstelling van zaken is mede door Ha
bermas en Lyotard zelf in het leven geroepen. In meerdere van 
zijn publikaties gebruikt Lyotard het werk van Habermas als 
een kop van jut voor zijn postmodernistIese voorhamer, ter
wijl Habermas het werk van Lyotard op even ongenuanceerd wijze 
bij het verafschuwde kamp van de neo-nietzscheanen indeelt 
(1). Zo ontstaat een overzichtelijke en handzame schematise
ring van de kontroverse die samengevat kan worden in de slo
gan "Habermas en Lyotard: konsensus versus dissensus" (2). 

Ik wil in dit artikel aannemelijk proberen te maken dat 
deze voorstelling van zaken in hoge mate misleidend Is en het 
zicht verduistert op de eigenlijke inzet van het modernisme
postmodernisme debat. De overeenkomsten tussen de positie van 
Lyotard en die van Habermas zijn mijns inziens belangrijker 
voor dit debat dan de (overduidelijke en genoegzaam bekende) 
verschillen. Meer in het bijzonder wil ik betogen dat Lyotard 
vooral in zijn latere werk, essentiële elementen van het ver
lichtingsdenken op een hoger nivo van reflexief inzicht op
nieuw heeft geartikuleerd. De moreel-praktiese lading van het 
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verlichtingsprojekt wordt met andere woorden door Lyotard 
geenszins overboord gezet, maar juist hardnekkig verdedigd 
tegenover de 'terreur1 en de 'isomorfie * waarvan moderne 
maatschappijen doortrokken zijn. De eigenlijke tegenstelling 
tussen Habermas en Lyotard betreft dan ook niet de wenselijk
heid van het normatieve perspektief dat met de verlichtings
idealen verbonden is, zoals bijvoorbeeld geformuleerd door 
Habermas via de notie van kommunikatieve symmetrie en door 
Lyotard via het gebod hoe dan ook heteromorfie te eerbiedi
gen. De tegenstelling tussen Habermas en Lyotard betreft in
tegendeel de vraag of dit normatieve perspektief méér beli
chaamt dan één mogelijke normatieve keuze temidden van vele 
andere, tegengestelde maar in principe gelijkwaardige keuzes, 
zoals Lyotard suggereert. De tegenstelling tussen Habermas en 
Lyotard betreft met andere woorden uiteindelijk de vraag of 
het door hen gedeelde normatieve perspektief rationeel gefun
deerd kan worden. Lyotard staat absoluut afwijzend tegenover 
alle pogingen tot filosofiese of 'wetenschappelijke' funde
ring van dit normatieve perspektief in de natuur van de mens, 
de ontwikkeling van de geschiedenis, de struktuur van de kom-
munikatie of welk fundament dan ook, omdat een dergelijke fun
dering zijns inziens een vrijbrief voor terreur verschaft; 
maar tegelijkertijd staat of valt zijn hele analyse van de 
postmoderne situatie met de geldigheid van dit normatieve 
perspektief. Wanneer Habermas en Lyotard worden opgevoerd als 
de absolute tegenpolen in het modernisme-postmodernisme debat 
wordt met andere woorden aan het oog onttrokken dat de ener
gie die Lyotard besteedt aan het bestrijden van universalis-
tiese en rationalistiese perspektieven als die van Habermas 
en Apel, uit precies dezelfde normatieve bron afkomstig is 
als waaruit Habermas zelf put wanneer hij probeert om een ra
tionele fundering te vinden voor de normatieve lading van het 
verlichtingsprojekt. 

De pointe van Lyotards postmodernistiese positie vormt zo-
gezien niet zozeer een dramatics afscheid van de verlichting, 
alswel het kontinueren van het verlichtingsprojekt en van het 
daarmee verbonden normatieve perspektief op een hoger nivo 
van reflexief zelfinzicht, een nivo waarop ook de onderdruk
kende implikaties van het verlichtingsdenken zélf nog ratio
neel verdiskonteerd kunnen worden. Lyotard bestrijdt het ver
lichtingsdenken om de moreel-praktiese lading van het ver
licht ingsprojekt te kunnen redden: dat is de basis van het 
'geheime bondgenootschap' dat tussen hem en Habermas bestaat. 

Ik wil proberen om deze stellingen in twee stappen aanne
melijk te maken. Ik begin met een analyse en kritiek van La 
Condition postmoderne, Lyotards bekendste en tegelijkertijd 
slechtste boek. Op grond van de argumenten die Lyotard in de
ze bestseller aanvoert, komt de veronderstelde tegenstelling 
tussen de positie van Habermas en Lyotards postmodernisme nau
welijks uit de verf. Zoiets ais een postmodernistiese positie 
die radikaal van Habermas' modernisme zou verschillen valt in 
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dit boek eigenlijk niet te vinden. Pas in de latere publika-
ti.es van Lyotard, met name in zijn meest intrigerende boek, 
Le Differend, en in de artikelen die daarop voortbouwen, wor
den fundamentele verschillen met Habermas' positie zichtbaar, 
zij het dat hier evenzeer duidelijk wordt in welke mate Lyo
tard in normatief opzicht schatplichtig is aan de verlichting. 
Zogezien komen de verschillen tussen Habermas en Lyotard er 
uiteindelijk op neer dat zij een verschillende f ilosof iese 
strategie volgen om hetzelfde normatieve doel te bereiken. 
In het tweede deel van mijn betoog wil ik aan de hand van een 
gedetailleerde analyse en kritiek van Le Différend en een 
konfrontatie met Habermas' opvattingen aannemelijk proberen te 
maken dat de strategie van Habermas uiteindelijk veelbeloven-
der is dan die van Lyotard, hetgeen niet weg neemt dat Haber
mas' positie vanuit het werk van Lyotard op belangrijke pun
ten bekritiseerd en versterkt kan worden. 

De postmoderne situatie 

"Die ganze Lyotard-Kritik krankt ja daran, dass immer und Im
mer wieder nur "La Condition postmoderne" von 1979 herangezo-
gen wird" (3). Deze verzuchting van Wolfgang Welsh, een van 
de meest genuanceerde Lyotard-aanhangers in de hedendaagse 
duitse filosofie, is niet alleen zakelijk gezien terecht, maar 
Is vanuit het oogpunt van een Lyotard-aanhanger gezien ook 
zeer begrijpelijk. La Condition postmoderne vormt namelijk een 
met vaart geschreven pamflet, dat getuigt van het grote reto-
riese talent van de auteur, maar dat tegelijkertijd in argu
mentatief opzicht op een aantal punten behoorlijk rammelt. On
danks zijn kommerciële sukses is het als filosofiese artiku-
latie en verantwoording van de postmodernistiese positie al
lerminst geslaagd. Dat wil ik in het eerste deel van dit ar
tikel laten zien aan de hand van een vrij gedetailleerde weer
gave van het boek, waarin ik Lyotards betoog op de voet zal 
volgen, om zodoende de argumentatieve gebreken ervan zichtbaar 
te kunnen maken. Vervolgens wil ik de parallellen tussen Lyo
tards stellingen en Habermas' analyse in Technik und Wissen
schaft ais Ideologie aangeven om in aansluiting daarop te la
ten zien dat op basis van het betoog van Lyotard in La Condi
tion postmoderne nauwelijks van een tegenstelling tussen Ha
bermas en Lyotard gesproken kan worden. 

Lyotards uitgangspunt wordt gevormd door de stelling dat 
er diepgaande veranderingen opgetreden zijn in de status van 
het weten ("le savoir"), die in de tijd samenvallen met het 
ontstaan van een post Industriële maatschappij en een postmo
derne kuituur. In de loop van zijn betoog blijkt dat Lyotard 
met het begrip 'weten' alle vormen van talig bemiddelde wer-
kelijkheidsoriëntatie bedoelt, niet alleen kognitieve kaders, 
maar ook normatieve uitgangspunten, expressieve gezichtspun
ten, evaluatieve oordelen enzovoort. De veranderingen die zich 
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in de status van het weten voordoen analyseert hij echter 
primair vanuit een subklasse van het weten, namelijk de ken
nis, In het bijzonder de wetenschappelijke kennis. De herkomst 
van die veranderingen moet volgens Lyotard in de eerste plaats 
gezocht worden in de opkomst van de taal- en Informatieweten
schappen en de daardoor mogelijk gemaakte 'informatisering' 
van de kennis: de opkomst van nieuwe vormen van opslag, dis
tributie en manipulatie van kennis, die tot een hegemonie van 
de informatika leiden. Technies-wetenschappelijke vooruitgang 
en informatisering zijn tot twee kanten van dezelfde medaille 
geworden. Het idee dat kennisverwerving en 'Bi ldung ' onlosma
kelijk met elkaar verbonden zijn raakt zodoende steeds verder 
op de achtergrond. Kennis wordt losgemaakt van het kennende 
subjekt, verliest zijn gebruikswaarde en ontwikkelt zich tot 
louter koopwaar, tot een machtsobjekt èn een machtsmiddel: 
kennis is de voornaamste inzet geworden van de mondiale strijd 
om de macht. 

Het punt waar het Lyotard om gaat Is dan dat deze informa
tisering van de kennis gepaard gaat met de informatisering 
van de westerse samenlevingen en daarbinnen tot een verscherp
te legitimatieproblematiek leidt. Klemmender dan ooit te vo
ren in de geschiedenis van het Westen staat nu de vraag op de 
agenda: wie beslist er wat geldige kennis is en, in het ver
lengde daarvan: wie heeft de kennis op grond waarvan ekono-
miese en politieke beslissingen genomen kunnen worden. De 
vraag naar de geldigheid van kennis en de vraag naar de legi
timiteit van macht zijn volgens Lyotard altijd al verbonden 
geweest, maar zijn door de informatisering van de maatschap
pij tot één vraag versmolten: "La question de savoir a 1'age 
de 1'informatique est plus que jamais la question du gouver
nement" (4). 

De invalshoek die Lyotard kiest voor de beantwoording van 
die vraag is die van de pragmatiek. Hij vertrekt met andere 
woorden vanuit het wittgensteiniaanse inzicht dat een taal 
spreken en handelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
De taal is opgebouwd uit een groot aantal heterogene taalspe
len, zoals denotatie, deskriptie en preskriptie, die een re-
gelgeleid karakter hebben, zonder dat de regels ervan eens en 
vooral vastliggen. De regels van de verschillende taalspelen 
zijn onderwerp van diskussie en strijd. Spreken is volgens 
Lyotard identiek met strijden, in de zin van de geordende 
konkurrentie die voor een steekspel kenmerkend Is: talige kom-
munikatie wordt beheerst door een "agonistique générale". Dit 
antagonisme staat de sociale orde niet in de weg, maar bepaalt 
er integendeel het weefsel van. "Le lien social" is volgens 
Lyotard opgebouwd uit 'taaizetten', uit "coups de langage" 
In het kader van heterogene taalspelen. Daarmee is meteen al 
de vraag aangeduid die de belangrijkste inzet vormt van Lyo-
tards filosofiese inspanningen, de vraag namelijk vanuit welk 
(gezichts)punt de relaties tussen de verschillende taalspelen 
legitiem geordend kunnen worden. 
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In La Condition postmoderne probeert hij die vraag te be
antwoorden vanuit een pragmatiese analyse van het weten in 
hoog ontwikkelde maatschappijen. Als introduktie op zijn ei
gen antwoord behandelt hij eerst twee belangrijke analysemo
dellen met betrekking tot het weten en haar maatschappelijke 
funktioneren in moderne maatschappijen, namelijk de funktio-
nalistiese systeemtheorie en de marxistiese traditie. De sy
steemtheorie stelt efficiency, zelfhandhaving en evenwicht 
centraal. Zij Is volgens Lyotard gefixeerd op ?per formativi-
teit', dat wil zeggen: op de maximalisering van input/output-
relaties. Het marxisme richt daarentegen de schijnwerper op 
strijd, op kritiek en op emancipatie. Beide modellen schieten 
volgens Lyotard tekort. De systeemtheorie heeft een totalise
rend en een totalitair karakter, maar het marxistiese perspek-
clef biedt evenmin uitzicht, gezien de Integratie van de ar
beidersklasse In het hedendaagse kapitalisme en gezien de to
talitaire verwording ervan in het reëel bestaande socialisme. 

Op dit punt in Lyotards betoog duikt de eerste kritiese 
verwijzing naar Habermas op, in de vorm van de 'hermeneutiese 
oplossing' om twee soorten weten te onderscheiden: technies 
weten en prakties~emancipatori.es weten. Een dergelijk onder
scheid helpt ons weinig verder, omdat deze 'oplossing' de te
genstelling alleen maar reproduceert terwijl die tegenstel
ling bovendien niet meer relevant is voor hedendaagse maat
schappijen. Weliswaar gaan we toe naar een samenleving waarin 
geen helden meer bestaan, no*ch van links noch van rechts, 
naar een maatschappij die geleid wordt door anonieme élites 
die beslissingen nemen op grond van informatiestromen die hen 
door deskundigen van allerlei herkomst geleverd worden. Maar 
dat betekent niet dat de sociale kohesie ernstig wordt be
dreigd, zoals Habermas en Baudrillard (vanuit heel verschil
lende invalshoeken) suggereren. 

Weliswaar worden wij allen op ons zelf teruggeworpen nu de 
grote verhalen hun houvast verloren hebben en is dat 'zelf' 
tamelijk nietig, maar tegelijkertijd zijn wij opgenomen in 
komplexe betekenisnetwerken, waarbinnen wij allen een zekere 
invloed uit kunnen oefenen op de boodschappen die ons passe
ren: "Le soi est peu, mals il n'est pas isolé, il est pris 
dans une texture de relations plus complexe et plus mobile 
que jamais...Et il n'est jamais, même le plus défavorisé, dé-
nué de pouvoir sur ces messages qui le traversent.." (5). Bo
vendien heeft het systeem voor zijn eigen per formativiteit 
behoefte aan nieuwe, onverwachte zetten binnen gevestigde taal
spelen, aangewezen als het is op andere taalspelen voor doel-
definities en vernieuwingen. Ook het schrikbeeld van de buro-
kratiese overweldiging van de kommunikatie is onhoudbaar, om
dat zelfs de meest formele organisaties nog doordrenkt zijn 
van strijd om de regels die daarbinnen gelden: hun 'binnenste' 
kunnen zij nooit geheel formeel, regelen. Er is kortom volgens 
Lyotard geen sprake van dat het weten volledig instrumenteel 
dreigt te worden. Het weten valt niet samen met de kennis, en 
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al helemaal niet met de wetenschappelijke kennis, terwijl de 
wetenschap bovendien principieel aangewezen is op andere vor
men van weten, omdat zij niet in staat is haar eigen legitima
tie te bewerkstelligen. 

Deze stelling, die voor het hele betoog van Lyotard van 
doorslaggevend belang is en die tegelijkertijd een belangrijk 
punt van overeenkomst met Habermas vormt, werkt hij vervolgens 
nader uit aan de hand van een globale analyse van het narra
tieve weten. Dit narratieve of 'traditionele' weten, dat zich 
ook in moderne maatschappijen nog handhaaft, heeft in tegen
stelling tot de wetenschappelijke kennis een verhalende struk™ 
tuur. In het narratieve weten worden verschillende taalspelen 
en vormen van weten - normatief, expressief, evaluatief maar 
ook kognitief - tot een komplexe eenheid verbonden. De vertel
lingen of verhalen waaruit het narratieve weten opgebouwd is 
worden bovendien gekenmerkt door het feit dat de spreker en 
de toehoorder daarbinnen als pragmaties gelijkwaardig gelden. 
Iedereen kan in principe het verhaal vertellen of aanhoren; 
alle betrokkenen bevinden zich in een gelijke positie ten op
zichte van de gebeurtenissen in het verhaal. De pragmatiese 
regels die het maatschappelijke verband konstitueren, name
lijk weten te spreken, weten te luisteren en weten te doen, 
worden volgens Lyotard overgedragen èn in stand gehouden via 
de pragmatiese struktuur van het narratieve weten. 

Een derde belangrijk kenmerk van de verhalen die het nar
ratieve weten bepalen is hun bijzondere relatie tot de tijd. 
In hun metrum en in hun muzikaliteit zijn ze niet gericht op 
het vastleggen-voor-later-gebruik, maar op het hier en nu van 
het verhaal en van de beleving van gemeenschappelijkheid die 
daardoor tot stand komt. In kuituren waarin het narratieve we
ten centraal staat is volgens Lyotard ook geen noodzaak aan
wezig voor de legitimatie van het eigen weten: dat is er en 
wordt in de akt van het uitspreken zelf al gelegitimeerd. In 
dergelijke kuituren ontbreken dus de metaverhalen die de gel
digheid en de maatschappelijke betekenis van het weten legiti
meren . 

Op basis van deze schets van het narratieve weten konfron-
teert Lyotard vervolgens het narratieve weten en de weten
schappelijke kennis met elkaar. De pragmatiek van de weten
schappelijke kennis verschilt zijns inziens diepgaand van de 
pragmatiek van het traditionele, narratief gestruktureerde 
weten. Het wetenschappelijke weten wordt namelijk gekenmerkt: 
- door exklusieve koncentratie op één taalspel, het denota-
tieve, met uitsluiting van alle andere; 
- door verzelfstandiging ten opzichte van de maatschappelijke 
kontekst in aparte instituties; 
- door de veronderstelling dat de geldigheid van het weten
schappelijke weten op bewijs en argumentatie berust, in plaats 
van op het uitspreken en aanhoren ervan, zoals bij verhalen; 
- en tenslotte door het feit dat het wetenschappelijke taal
spel een diachronies tijdsaspekt impliceert, een verleden en 
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een toekomst, die In termen van vooruitgang en kumulatie wor
den gezien. 

Het punt waar het Lyotard om gaat is dan dat uit deze ver
schillen niets afgeleid kan worden over het relatieve belang 
van het wetenschappelijke kennen ten opzichte van het narra
tieve weten. In principe gaat het hier slechte om verschillen
de taalspelen, gekenmerkt door hun eigen funderende regels» 
In de ontwikkeling van het Westen is echter sprake van een 
bijzondere relatie tussen het narratieve weten en de weten
schappelijke kennis. Waar namelijk het narratieve weten de 
wetenschap tolereert als één variant temidden van de verschil
lende narratieve kuituren, daar geldt het narratieve weten 
vanuit de wetenschap gezien als minderwaardig en onderontwik
keld, als opgebouwd uit fabels en wensdromen, kortom als on
gefundeerd en irrationeel. Hier wordt ook het. imperialisme 
zichtbaar dat met de ontwikkeling van de wetenschappelijke 
kennis verbonden is. Het verhaal van dit imperialisme is te
gelijkertijd het verhaal van de legitimatie van de wetenschap
pelijke kennis. 

Hiermee is een belangrijk thema van Lyotards werk aange
roerd dat vooral in zijn latere artikelen centraal staat: het 
imperialistiese en uiteindelijk zelfs terror 1stiese karakter 
van de 'grote verhalen1 die tot voor kort een legitimatie bo
den voor de maatschappelijke betekenis van ware kennis (6). 
In La Condition postmoderne staan echter niet zozeer de terro-
ristiese implikaties van de grote verhalen centraal, alswel 
het feit dat zij hun legitimerende kracht verloren hebben. 
Samen met de informatisering van de maatschappij is dat het 
bepalende kenmerk van de postmoderne konditie. Het leegbloe-
den van de grote legitimerende verhalen heeft een legitima
tieprobleem voor de wetenschappen tot gevolg, want die zijn 
niet in staat om hun eigen legitimatie veilig te stellen: "Ie 
jeu de langage de la science veuille la vérlté de ses énoncés 
et...ne puisse pas la légitimer par ses propres moyens" (7). 
Kenmerkend voor de moderne tijd is dan ooi de opkomst van le
gitimerende verhalen die een mengvorm belichamen van het we
tenschappelijke taalspel en het narratieve weten. Deze verha
len hebben kenmerken van het traditionele weten, voorzover ze 
gecentreerd zijn rond een held wiens bijzondere eigenschappen 
en daden de legitimatiebron vormen. De held in kwestie is het 
volk, of de mensheid, die via onderling overleg tot konsensus 
komt over bindende normatieve regelingen en zich laat verlich
ten door de wetenschappen die zich binnen het kommunikatief 
vastgelegde normatieve perspektief ontwikkelen. Als helden
verhalen vertonen de legitimerende vertellingen dus kenmerken 
van het narratieve weten. Maar tegelijkertijd zijn ze betrok
ken op ideeën die van huis uit vreemd zijn aan het narratieve 
weten, namelijk kumulatieve vooruitgang, onderlinge delibera
tie en universaliteit. Zoedoende is van het begin af aan een 
spanning ingebouwd in de wetenschaps-legitimerende verhalen, 
die zich enerzijds manifesteert in een meer normatieve versus 
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een meer kognitieve legitimatiepoging, anderzijds in een on
oplosbare spanning binnen deze varianten zelf die mede verant
woordelijk Is voor hun uiteindelijke afbrokkeling. 

De kognitieve variant van de wetenschaps-iegit luierende 
verhalen is het bekende 'Verhaal van de Geest', het idealis
me, dat door Lyotard wordt toegelicht aan de hand van het 
1Bildungsideaal' van von Humboldt. Bepalend voor dit ideaal 
is het streven om kognitieve en esthetiës-politieke vorming 
met elkaar te verbinden vanuit een filosofies totaalperspek-
tief waarin wetenschappelijk inzicht en ethies-politieke ze
delijkheid begrepen worden als momenten van de zelfontplooi
ing van de Geest. In de normatieve variant van de wetenschaps-
iegit imerende verhalen staat een andere held centraal: niet 
de Geest maar de mensheid die zich emancipeert in de richting 
van demokraties zelfbestuur. Het wetenschappelijke weten 
wordt in dit verhaal ingelijfd in de realisering van een nor
matief projekt: wetenschappelijke kennis heeft geen waarde op 
zich, maar alleen voor zover zij dienstbaar is aan de emanci
patie (terzijde merkt Lyotard op dat de marxistiese traditie 
steeds geaarzeld heeft tussen deze twee varianten; in het 
Stalinisme bijvoorbeeld domineert het verhaal van de geest, 
terwijl bij de Frankfurters het emancipatieverhaal centraal 
staat). 

Het punt waar het Lyotard om gaat is dan dat beide verha
len inmiddels failliet zijn. Daarvoor is enerzijds de vergaan
de verwetenschappelijking van westerse maatschappijen verant
woordelijk en het feit dat zodoende techniese middelen en de 
produktie daarvan steeds centraler zijn komen te staan. Maar 
anderzijds moet de oorzaak daarvan volgens Lyotard gezocht 
worden in de dubbelzinnigheden en de 'nihilistiese kiemen' 
die deze verhalen van het begin af aan zélf bevatten. Het 
idealistiese verhaal wordt namelijk gekenmerkt door een inter
ne zwakte, die bestaat in zijn hulpeloosheid tegenover de 
vraag hoe het zijn eigen waarheidswaarde aannemelijk kan ma
ken. De behoefte aan legitimatie brengt delegitimatie met 
zich mee, doordat de eis waarheid te funderen op die eis zélf 
wordt toegepast, zoals Nietzsche als eerste overtuigend heeft 
gedaan. Ook het emancipatieverhaal wordt echter gekenmerkt 
door een 'intrinsieke ondermijnende kracht', die voortkomt 
uit de kloof tussen waarheid en juistheid, tussen deskriptie-
ve en preskriptieve uitspraken, een kloof die door het eman
cipat ieverhaal zelf verondersteld wordt. Deze kloof is in de 
twintigste eeuw alsmaar dieper geworden, onder andere onder 
invloed van een van Lyotards belangrijkste filosofiese inspi
ratiebronnen: het werk van Ludwlg Wittgenstein. Zodoende zijn 
het taalspel van de emancipatie en dat van het wetenschappe
lijke weten steeds verder uit elkaar geraakt en heeft het 
emancipatieverhaal zijn houvast verloren. 

Men kan daar diep dramatics over doen en zich verliezen in 
klaagzangen over fragmentering en over verlies van perspektief 
en samenhang, maar men kan volgens Lyotard deze stand van za-
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ken ook onder ogen zïen en als een feit van ons bestaan aksep-
teren. Dan staat men op de drempel van een postmodern bewust
zijn en van het inzicht dat de legitimatie van taalspelen 
slechts geput kan worden uit hun eigen talige praktijk, uit 
hun "pratique langagière" en hun "Interaction communicatie-
nelle" zoals Lyotard zegt (8). 

Wat hij daarmee precies bedoelt wordt pas aan het slot van 
zijn betoog (en in zijn latere publikaties) duidelijk. Voor 
het zover is stelt hij eerst nog de essentiële vraag aan de 
orde of de wetenschappelijke kennis, nu het niet langer door 
het Verhaal van de Geest of het Verhaal van de Emancipatie 
gelegitimeerd wordt, in termen van zijn performativiteit ge
legitimeerd zou kunnen worden. Die gedachte ligt voor de hand 
gegeven het feit dat het per formativlteitskriterium in het 
hedendaagse universitaire onderwijs en onderzoek steeds domi
nanter wordt. Een belangrijke rol wordt daarbij gespeeld door 
de omstandigheid dat het leveren van bewijzen voor theorieën 
steeds meer afhankelijk is geworden van de beschikbaarheid 
van geëigende instrumenten en steeds ingewikkelder techniese 
proefopstellingen. De 'interne techniekbetrokkenheid van de 
wetenschap' die daarmee gegeven is bevordert het oprukken van 
het performativiteitskrIterium binnen de wetenschap. De ont
wikkeling van adekwater technieken gaat namelijk langs de 
waarheidsvraag heen en is primair betrokken op grotere effi
ciency en effektiviteit, op de optimalisering van input/out
put relaties, op betere resultaten met minder kosten, kortom 
op grotere performativiteit. 

In de tweede plaats betekent dit dat de produktie van ware 
kennis mede gaat afhangen van de rijkdom die men bezit, het
geen de inlijving van de wetenschap In het kapitalisme bete
kent. Het verlangen naar winst wordt nu primair bepalend voor 
de druk tot vergroting van performativiteit, ook al financie
ren het kapitaal en de nationale staten óók fundamenteel on
derzoek met het oog op vergroting van performativiteit op 
langere termijn. 

In het verlengde van deze ontwikkelingen doemt een nieuwe 
vorm van legitimatie door performativiteit op, die door Luh-
mann is aangeduid als Legitimitat durch Verfahren. in dit 
licht moeten we volgens Lyotard ook de informatisering van 
westerse maatschappijen zien: grotere performativiteit is 
rechtstreeks afhankelijk geworden van de informatie waarover 
men beschikt en van de snelheid waarmee men die kan ontslui
ten. Voor het wetenschappelijke onderzoek betekent dit dat 
onderzoekssektoren die geen duidelijke bijdrage leveren aan 
de performativiteit van het systeem in toenemende mate van 
geldstromen uitgesloten zullen worden. Voor het onderwijs be
tekent dit dat het 'Bildungsideaal' helemaal van het toneel 
verdwijnt, om plaats te maken voor het klaarstomen van de 
professionele en techniese intelligentsia die het systeem no
dig heeft om zijn performativiteit in stand te houden en te 
vergroten. Dit betekent ook een ontwikkeling in de richting 
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van permanente edukatie en modularisering van het onderwijs, 
ten dienste van de flexibiliteit en de aktualiteit van de 
overdracht van Informatie en het bijbrengen van de nodige kom-
petenties. Zodoende wordt de vraag naar de waarheid van ken
nis ook voor de studenten zelf vervangen door de vraag waartoe 
de kennis in kwestie dient, welke promotiekansen zij biedt en 
hoe zij past in de eigen karrièreplanning. 

Zo volledig mogelijke aktuele informatie ter beschikking 
hebben en houden is echter niet voldoende om de per formativi-
teit te vergroten. Daarvoor zijn ook nieuwe kombinaties van 
bestaande kennis nodig, doorbraken en dwarsverbindingen. Maar 
daarvoor hoeft volgens Lyotard geen beroep te worden gedaan 
op een metaverhaal of op filosofies gefundeerde interdiscipli
nariteit. Het is voldoende om daarvoor speciale onderzoeksin
stituten in het leven te roepen, waar men los van universitai
re onderwijsverantwoordelijkheden interdisciplinaire brain
stormen kan laten waaien. Dit alles betekent waarschijnlijk 
het einde van de professor: die wordt geleidelijk vervangen 
door onderwijskomputers en door interdisciplinaire denktanks. 

Op dit punt aangeland introduceert Lyotard dan het laatste 
bouwsteentje van zijn betoog, dat hem in staat moet stellen 
een antwoord te geven op de vraag waarmee hij begon, de vraag 
hoe de kennis en de daarmee verbonden ontwikkeling van onze 
maatschappij gelegitimeerd en normatief begeleid kunnen worden 
in een postmoderne, geïnformatiseerde samenleving. 

Die laatste bouwsteen wordt gevormd door de these dat per
format Iviteit niet het enige principe vormt dat de ontwikke
ling van de wetenschappelijke kennisverwerving bepaalt. Vol
gens Lyotard tekent zich namelijk binnen de twintigste-eeuwse 
wetenschap een inhoudelijke ontwikkeling af die regelrecht in 
strijd is met het principe van de performativiteit. Dit prin
cipe, veronderstelt namelijk de aanwezigheid van stabiele sy
stemen, waarbinnen voorspelbare en beheersbare veranderingen 
optreden. Een dergelijk deterministles of op zijn minst pro-
babilisties beeld van de werkelijkheid is echter volgens Lyo
tard inmiddels wetenschappelijk achterhaald. In aansluiting 
op het indeterminisme van de kwantum-mechanika zijn nieuwe 
wiskundige modellen ontwikkeld zoals die van René Thom, waar
uit duidelijk wordt dat de stabiliteit van een systeem een 
betrekkelijk onwaarschijnlijke situatie vormt. 'Katastrofaal 
antagonisme' is de regel, waarbinnen dan kleine eilandjes van 
determinisme aangetroffen kunnen worden. Langs deze lijnen 
ontstaan nieuwe onderzoeksvelden waarin onbeslisbaarheden, 
paradoxen en katastrofes centraal staan en waarbinnen om zo 
te zeggen 'tegen-ontologieënf worden uitgewerkt tegenover het 
determi.ni.stie.se of probabilit ist iese universum dat aan het 
performativiteitskriterium ten grondslag ligt. Lyotard spreekt 
hier over paralogie, als tegenhanger van de op per formativi
teit betrokken logika van het wetenschappelijke kennen. Het is 
deze paralogie die zijns inziens de basis zou kunnen vormen voor 
een nieuw legitimatiemodel voor de wetenschappelijke kennis. 
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In het slothoofdstuk, getiteld Legitimation par paralogia, 
betoogt Lyotard allereerst dat konsensus als model voor de 
ontwikkeling van kennis verouderd is. Doorslaggevend voor de 
wetenschappelijke kennisverwerving zijn het verschil, de dis-
sensus, de katastrofe; doorslaggevend is het doorbreken van 
de gevestigde regels en het introduceren van nieuwe en onver
wachte wetenschappelijke taalspelen. Dit betekent volgens 
Lyotard dat. de systeemtheorie die de performativiteit centraal 
stelt zich niet kan baseren op de performativiteit van de we
tenschap als paradigma voor de maatschappij, want de pragma
tiek van het wetenschappelijke kennen wordt veel meer geken
merkt door paralogie dan door optimalisering van per formativi
teit. Bovendien volgt uit het hedendaagse wetenschappelijke 
inzicht dat stabiele systeemtoestanden sowieso onwaarschijn
lijk zijn, en daarom ook niet als uitgangspunt van een maat
schappijtheorie dienst kunnen doen. 

Aan deze stellingen voegt Lyotard vervolgens een normatief 
argument toe: het standpunt van de systeemtheoretiei is zijns 
inziens hoogmoedig en leidt tot terror 1stiese gevolgen. Dege
nen die de beslissingen nemen pretenderen te weten wat het 
systeem in zijn geheel nodig heeft voor zijn per formativiteit, 
op basis waarvan ze ook zouden weten welke behoeften de sa
menleving dient te hebben. Maar in de wetenschap is daar geen 
enkel houvast voor te vinden. Geen enkele wetenschapper kan 
pretenderen te weten wat voor de wetenschap in zijn geheel 
relevant is. Voorstellen met betrekking daartoe moeten krities 
onderzocht worden en zijn niet meer dan een verhaal temidden 
van vele alternatieven. De pragmatiek van de wetenschap is 
volgens Lyotard differentiërend: nieuwe zetten verzinnen, be
staande regels veranderen, nieuwe ideeën introduceren. Er be
staat geen metataal in de wetenschap waarin alle deeltalen 
beschreven en geëvalueerd zouden kunnen worden. 

De legitimatievraag die in Lyotards betoog centraal staat 
kan nu als volgt opnieuw geformuleerd worden: kan het paralo-
giese antimodel en het daarmee gegeven alternatief voor de 
systeemtheoretiese terreur ook van toepassing verklaard wor
den op alledaagse, niet-wetenschappelijke taalspelen? "Est il 
applicable aus inmenses nuages de matière langaglère qui 
forment les sociétés?" (9). Zou met andere woorden de legiti
matie van de wetenschappelijke kennis hierin kunnen liggen 
dat de wetenschappelijke pragmatiek een voorbeeld vormt voor 
de leefwereld? 

Lyotards antwoord op deze beslissende vraag is niet een
duidig, of precieser: hij lijkt een aarzelend jawoord te ge
ven, met dien verstande dat hij de paralogiese openheid van 
de wetenschappelijke pragmatiek die hij als konstateerbaar 
kenmerk van de hedendaagse wetenschap heeft opgevoerd, ver
volgens als norm voor de leefwereld gaat poneren. Daartoe be
wandelt hij eerst een omweg, die langs Habermas' konsensus-
theorie van waarheid en juistheid voert. 

Daar laat Lyotard geen spaan van heel. In de wetenschap is 
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al voortdurend diskussie over de geldigheid van heersende 
vooronderstellingen en over de wenselijkheid*om andere meta-
regels in te voeren, terwijl hier slechts één soort discours 
in het spel is, namelijk beschrijven en verklaren. De sociale 
pragmatiek is daarentegen opgebouwd uit vele soorten hetero
gene taalspelen. Metaregels die al die taalspelen tegelijker
tijd zouden omvatten zijn ondenkbaar. Het Idee van een alge
mene inhoudelijke konsensus, bijvoorbeeld over de wenselijk
heid van emancipatie, Is nonsensikaal. Het konsensusdenken 
van Habermas berust op fantasieën, hoe lofwaardig zijn inten
ties ook zijn. 

Desalniettemin kunnen we volgens Lyotard wel vasthouden 
aan de idee van rechtvaardigheid. De eerste stap daartoe is 
het erkennen van de heteromorfie avn de taalspelen, hun abso
lute diversiteit en onophefbare eigenheid. Dat impliceert ook 
een kategoriese afwijzing van de terreur, die immers de vorm 
aanneemt van he,t opleggen van isomorf ie aan de taalspelen. De 
tweede stap wordt gevormd door de erkenning dat konsensus 
over de regels van een taalspel alleen maar lokaal kan zijn 
en een tijdelijk karakter heeft. Men oriënteert zich zodoende 
aan een veelheid van eindige meta-argumentatles die niet uni
verseel maar tijdruimtelijk begrensd zijn en waarbinnen para
logies onderzoek altijd mogelijk moet zijn. 

Hiermee is het toneel in gereedheid gebracht voor de kon-
klusies uit Lyotards betoog. De informatisering van moderne 
maatschappijen, stelt hij, biedt in principe twee mogelijkhe
den. In de eerste plaats kan deze informatisering het droom-
instrument bij uitstek zijn voor het vergroten van de perfor-
mativiteit van het systeem en daarmee voor het vestigen van 
isomorfie en dat wil zeggen van terreur. Maar hij kan ook ten 
dienste staan van de diskussiegroepen die zich richten op het 
ter diskussie stellen van metaregels en hen voorzien van de 
Informatie die zij nodig hebben om met verstand van zaken be
slissingen te nemen. De handelswijze die daartoe gevolgd dient 
te worden is in principe bijzonder eenvoudig: het publiek 
dient vrije toegang te hebben tot de geheugens en de databan
ken. Dan zullen de taalspelen het karakter hebben van spelen 
op basis van volledige informatie en zal er steeds nieuwe ken
nis en informatie gekreëerd kunnen worden. 

De slotzin van La Condition postmoderne luidt dan: "Une 
politique se dessine dans laquelle seront également respectés 
Ie désir de justice et cela d'inconnu". 

Zwakke plekken in Lyotards betoog 

La Condition postmoderne Is zoals gezegd een vlot geschreven 
en bij tijden zelfs meeslepend pamflet, dat een groot aantal 
spitse formuleringen bevat en op een aantal punten een ver
helderend licht werpt op de positie van de wetenschap in onze 
tijd. Maar wanneer men Lyotards betoog beziet in het licht 
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van de vraag of de veronderstelde kloof tussen het verlich
tingsdenken van Habermas en het postmodernisme van Lyotard 
ook maar in de verte aannemelijk is gemaakt, dan kan het ant
woord alleen maar een verwonderd 'nee1 zijn. 

Om te beginnen wordt het betoog van Lyotard namelijk ont
sierd door merkwaardige argumentatieve kronkels en lakunes. 
Een eerste, direkt in het oog springende zwakte van zijn be
toog betreft de verhouding tussen het narratieve weten, de 
wetenschappelijke kennis en de paralogia. Bij zijn behande
ling van de verhouding tussen het narratieve wéten en de we
tenschappelijke kennis poneert Lyotard dat tussen hen een on
overbrugbare kloof bestaat: hun pragmatiek verschilt fundamen
teel, niet alleen doordat het wetenschappelijke taalspel be
perkt is tot denotatieve uitspraken en gebaseerd is op een 
diachronies tijdsperspektief, maar ook doordat het wetenschap
pelijke kennen in tegenstelling tot het narratieve weten niet 
In staat Is zichzelf te legitimeren. Doordat de grote legiti
merende verhalen hun houvast verloren hebben worden wij gekon-
fronteerd met de vraag waaraan het wetenschappelijke kennen 
In een postmoderne kuituur zijn legitimatie zou kunnen ontle
nen. Wanneer we de feitelijke gang van zaken bij het weten
schappelijke onderwijs en onderzoek in ogenschouw nemen lijkt 
de legitimatie door performativiteit de overhand te krijgen, 
of zelfs al te hebben. Maar tegen die feitelijke gang van za
ken, die door de systeemtheoretici ten onrechte als een struk-
tureel gegeven van moderne maatschappijen wordt opgevoerd, 
kunnen we dan een door hen buiten beschouwing gelaten maar 
minstens zo fundamenteel struktureel kenmerk van het weten
schappelijke kennen in het geweer brengen, namelijk de para-
logie. Kuhniaans geformuleerd reduceren de systeemtheoretici 
het wetenschappelijke kennen (en in het verlengde daarvan de 
maatschappij) tot 'normale wetenschap', tot stabiliteit en 
zelfhandhaving. Daarmee gaan ze voorbij aan wetenschappelijke 
revoluties en de daarvoor noodzakelijke metadiskussies als 
konstitutief element van de wetenschappelijke kennisverwerving 
en hanteren ze ook een achterhaald begrip van de natuur-zelf, 
die immers volgens de nieuwste inzichten eerder door instabi
liteit en chaos dan door orde en permanent ie wordt gekenmerkt. 

Aan deze beschouwingen verbindt Lyotard vervolgens een kon-
klusie die argumentatief gezien volledig uit de lucht komt 
vallen, de stelling namelijk dat het paralogiese karakter van 
de moderne wetenschap als voorbeeld zou kunnen dienen voor de 
pragmatiek van niet-wetenschappelIjke taalspelen, zodat de 
legitimatie van het wetenschappelijke kennen aan haar paralo
giese openheid ontleend zou kunnen worden. Deze stelling ver
schijnt als een deus ex machina op het toneel, omdat zijn be
toog immers voor een belangrijk deel gedragen wordt door de 
tegenstelling tussen het wetenschappelijke kennen en het nar
ratieve weten. Een centraal kenmerk van het narratieve weten 
is volgens Lyotard dat het niet naar de toekomst verwijst en 
niet betrokken is op verandering en vernieuwing, maar op het 
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hier en nu van het verhaal en van. de gemeenschappelijkheid 
die door middel daarvan tot stand komt. Dit betekent niet dat 
In het narratieve weten geen veranderingen op zouden, treden, 
want ieder 'zelf' is principieel in staat om veranderingen, 
hoe klein ook, aan te brengen in de boodschappen die 'langs
trekken' in de betekenisnetwerken waarin zij staat. Maar pa-
ralogiese vernieuwing is geen struktureel kenmerk van de 
pragmatiek van het narratieve weten. Toch is dat precies wat 
Lyotard aan het slot van zijn betoog als vanzelfsprekend ver
onderstelt. Voor alle taalspelen geldt nu: "On s'oriente alors 
vers des muitipllcités de méta-argumentations finies, nous 
voulons dire: d'argumentations portant sur des métaprescrip-
tifs.." (10). Deze uitspraak Is des te merkwaardiger omdat 
hij twee pagina's daarvoor heeft betoogd dat de paralogie in 
de wetenschap als funktie heeft om 'metavoorschriften' aan 
het licht te brengen met als doel "donner naissance a des 
idees, c'est-a-dire a de nouveaux énoncés" (11). Maar dat is 
een doel dat vreemd is aan het narratieve weten zoals hij dat 
in de rest van zijn betoog geanalyseerd heeft. Op een van de 
laatste pagina's van het boek komt dan ook de aap uit de 
mouw, waar Lyotard een koppeling tot stand probeert te bren
gen tussen de informatisering van de maatschappij en het le
gitimatieprobleem: de informatisering kan het droominstru-
ment vormen voor de beheersings- en kontrolebehoeften van de 
managers en de burokraten, maar hij kan ook ten dienste staan 
van "les groupes de discussion sur les métaprescriptifs en 
leur donnant les informations dont ils manquent Ie plus 
souvent pour decider en conaissance de cause". Op dit punt 
wordt de bonte veelheid van uiteenlopende taalspelen die het 
narratieve weten uitmaakt gereduceerd tot één specifiek taai-
spel, dat van de 'diskussiegroepen', een reduktie die Lyotard 
wei moet uitvoeren, omdat het paralogiese karakter van de we
tenschappelijke kennis alleen voor dergelijke groepen daad
werkelijk als voorbeeld kan dienen. Dat betekent echter dat 
konceptueel gezien de nieuwe legitimatie van de wetenschappe
lijke kennis die Lyotard voor ogen zweeft slechts van kracht 
kan zijn voor een beperkte deelverzameling van de "inmenses 
nuages de matière .langagière qui forment les sociétés", en 
wel die alledaagse taalspelen die op dlskussie en vernieuwing 
zijn ingesteld (12). 

Is hier al sprake van een beslissende zwakte in Lyotards 
betoog, nog zwaarder weegt een tweede argumentatieve kronkel 
die verband houdt met zijn analyse van de opmars van het per-
formativiteitskriterium. In hoofdstuk elf en twaalf presen
teert Lyotard een heldere beschrijving en analyse van de fei
telijke opmars van het per formativiteitskriterium met betrek
king tot de financiering en de organisatie van het universi
taire onderwijs en het wetenschappelijke onderzoek. De konklu-
sies die hij in die hoofdstukken formuleert zijn even stellig 
als overtuigend: "Les secteurs de la recherche qui ne peuvent 
pas plalder leur contribution, serait-elle indirecte, a 1'op-
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timisation des performances du système, sont abandonnés par 
les flux de credits et voués a la senescence...La question, 
explicite ou non, posé par l'étudiant professionaliste, par 
1'État ou par 1'institution s'enseignement supérieur n'est 
plus: est-ce vrai? mais: a quo! ga sert?" (13). Dat deze kon-
stateringen maar al te waar zijn kunnen velen van ons uit ei
gen ervaringen met bezuinigingen en herstruktureringen beves
tigen. Aan het slot van zijn betoog lijkt Lyotard echter ver
geten te zijn wat hij in de voorafgaande hoofdstukken zelf 
beweerd heeft. Wanneer hij namelijk de overmacht van het per
format iviteitskriterium aan de ene kant en de toegankelijk
heid van de databanken voor de kritiese diskussiegroepen aan 
de andere kant als gelijkwaardige mogelijkheden van de post
moderne situatie opvoert, moet hij ofwel veronderstellen dat 
de feitelijke overmacht van het per formativiteitskriterium 
die hij eerder in zijn betoog geschetst heeft bij nader in
zien toch wel meevalt, hetgeen gegeven de feitelijke ontwik
kelingen in westerse maatschappijen hoogst onwaarschijnlijk 
is, of hij moet aannemen dat aan de performativiteitseis óók 
of zelfs beter voldaan kan worden indien de kritiese diskus
siegroepen met de databanken van de managers en de burokraten 
mogen stoeien. Maar voor die gedachte biedt zijn betoog geen 
enkel aanknopingspunt, £oals toe te lichten valt aan de ma
nier waarop hij de systeemtheorie a la Luhmann bestrijdt. 

Daartegen brengt hij twee argumenten in het geweer, een 
normatief argument en een kognitief argument. Het normatieve 
argument houdt in dat de systeemtheoretici geen gelijk mogen 
hebben, omdat deze theorie een rechtvaardiging biedt voor het 
dwingend opleggen van systeemeisen aan welk taalspel dan ook 
en zodoende de reduktie van narratieve heteromorfie tot sys-
t eenkon f orine isomorf ie legitimeert. De systeemtheorie recht
vaardigt kortom terreur en terreur moet worden afgewezen. 
Naast dit normatieve argument brengt Lyotard ook een belang
rijk kognitief argument tegen Luhmann en de zijnen in stel
ling. De systeemtheorie berust op een achterhaald, determi-
nisties beeld van ons universum en op een sterk vertekend 
beeld van de wetenschappelijke kennisverwerving, omdat zij 
voorbijgaat aan de konstitutieve betekenis van de paralogie 
voor de wetenschap. Zodoende gaan systeemtheoretici voorbij 
aan het feit dat juist ook vanuit het oogpunt van performati-
viteit gezien paralogiese vernieuwingen van doorslaggevend 
belang zijn. Voor die vernieuwingen is het echter absoluut 
noodzakelijk dat wetenschappers vrije toegang hebben tot alle 
informatie, hetgeen volgens Lyotard heden ten dage inderdaad 
het geval Is. "Or il est permis de se représenter Ie monde du 
savoir postmoderne comme régi par un jeu a Information com
plete, en ce sens que les données y sont en principe acces-
sibles a tous les experts: il n'y a pas de secret sclent ifique. 
Le surcroit de per formativité, a competence egale, dans la 
production du savoir, et non plus dans son acquisition, dépend 
done finalement de cette 'imagination', qui permet soit d'ac-
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complir un nouveau coup, soit de changer les regies du jeu" 
(14). 

Nog afgezien van het feit dat strikte geheimhouding bij 
veel militaire en industriële research eerder regel dan uit
zondering is, blijkt hier zonneklaar dat de performativiteit 
van het systeem op zijn hoogst gediend Is met (een zekere) 
vrijheid van informatie voor de wetenschappelijke experts. 
Wanneer we Lyotards opvattingen over de paralogia aksepteren 
kunnen we hoogstens konkluderen dat de experts niet alleen 
toegang moeten hebben tot eikaars databanken, maar ook dat het 
voor hen van belang is impulsen voor paralogies^ vernieuwin
gen te kunnen putten uit alledaagse narratieve taalspelen. 
Dat het omgekeerd ook een systeembelang zou kunnen zijn om de 
databanken voor leken toegankelijk te maken blijft echter een 
volstrekt onbeargumenteerde these, die bovendien in het licht 
van de feitelijke ontwikkelingen die zich in dit opzicht voor
doen rijkelijk naïef aandoet. Daarmee valt echter de bodem 
uit Lyotards hele redenering, want zijn konklusie dat zich 
een politiek aftekent waarin het verlangen naar het onbekende 
en het verlangen naar rechtvaardigheid gelijkelijk tot hun 
recht komen, staat of valt met de empiriese gelijkwaardigheid 
van de alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden die hij 
schetst: overmacht van de performativiteit of demokratisering 
van de informatie. 

Dit betekent dat van Lyotards analyse tenslotte weinig an
ders overblijft dan een sympathieke maar nauwelijks beargumen
teerde normatieve aanbeveling, waarbij bovendien onduidelijk 
blijft of we die aanbeveling moeten oegrijpen als een oproep 
aan de managers en burokraten om vanuit het oogpunt van para-
logiese openheid en normatieve rechtvaardigheid de macht die 
in de databanken ligt opgeslagen te delen met de kritiese dis-
kussiegroepen die daar behoefte aan hebben, of omgekeerd als 
een oproep aan de diskussiegroepen om te proberen die macht 
aan het systeem te ontworstelen. Lyotards expliciete sugges
tie dat voor een dergelijk normatief perspektief in de post
moderne situatie evenveel aanknopingspunten te vinden zouden 
zijn als voor het alternatief: de overmacht van het performa-
tiviteitskriterium, blijkt aan het slot van het boek niet 
meer te zijn dan een retories opgepoetste slag in de lucht 
(15). 

Een karikatuur van Habermas 

Wanneer we zodoende tot de konklusie komen dat Lyotards ana
lyse van de postmoderne situatie in argumentatief opzicht een 
krakkemikkig bouwwerkje vormt, komt het volle gewicht van de 
veronderstelde tegenstelling tussen Habermas en Lyotard op de 
argumenten te liggen die hij rechtstreeks tegen Habermas aan
voert. Voor wie een beetje met het werk van Habermas vertrouwd 
is wacht hier echter een tweede teleurstelling. Niet alleen 
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blijkt Lyotards kritiek in La Condition postmoderne uitslui
tend gebaseerd te zijn op enkele artikelen uit de eerste fase 
van Habermas! ontwikkeling, maar vooral ook blijkt hij op 
grond daarvan een beeld van diens opvattingen te konstrueren 
dat weinig of niets te maken heeft met de positie die Haber
mas daadwerkelijk Inneemt. 

Lyotards kritiek koncentreert zich op twee punten. In de 
eerste plaats op het feit dat Habermas vasthoudt, aan het gro
te verhaal van de emancipatie .en zodoende blijft verlangen 
naar tijden die nooit meer terugkomen; in de tweede plaats op 
het feit dat Habermas een konsensusdenker is, die de hetero-
morfie van de verschillende taalspelen geweld aandoet, omdat 
hij normen en voorschriften probeert te ontwikkelen die. voor 
hen allen bindend dienen te zijn. Beide kritiekpunten berus
ten mijns inziens op onbegrip of op zijn minst op verregaande 
misverstanden. 

In de eerste plaats gaat Lyotard namelijk volledig voorbij 
aan het feit dat ook Habermas steeds opnieuw de grote verha
len waarnaar Lyotard verwijst aan een fundamentele kritiek 
onderwerpt: zowel het verhaal van de geest als het verhaal 
van de emancipatie blijven volgens Habermas gebonden aan de 
vooronderstellingen van de bewustzijnsfilosofie, aan het sub-
jekt-objekt denken en aan onhoudbare geschiedfIlosofiese voor
onderstellingen. Wat Habermas dan ook nastreeft is een ver
nieuwing van het emancipatieverhaal, geen ongewijzigde voort
zetting ervan. Dat lijkt Lyotard zich ook wel te realiseren, 
gezien het feit dat hij Habermas' intenties expliciet prijst: 
"La cause est bonne mais les arguments ne Ie sont pas" (16). 
De voornaamste reden waarom hij Habermas' argumentatieve stra
tegie verwerpt blijkt dan gevormd te worden door Habermas' 
veronderstelde konsensusdenken. Lyotard verzet zich tegen het 
geloof "qui anime encore la recherche de Habermas, a savoir 
que 1' human i té" comme sujet collectif (universel) recherche 
son emancipation commune au moyen de la regularisation des 
'coups' permis dans tous les jeux de langage, et que la légi-
timité d'un énoncé quelconque reside dans sa contribution a 
cette emancipation" (17). Dit konsensusverwijt behoort ook in 
ons land tot het vaste répertoire van de platte Habermaskri-
tiek en is mijns inziens gebaseerd op een verregaand onbegrip 
van de strekking van Habermas' onderneming. 

Het gaat Habermas namelijk niet om het vastleggen van uni
versele inhoudelijke uitgangspunten die voor alle taalspelen 
bindend zouden zijn, maar in de eerste plaats om een procedu
reel rationaliteitsbegrip. Het hart van dit rationaliteitsbe-
grip wordt gevormd door algemene procedurele voorwaarden die 
de mogelijkheid van dissensus dienen te garanderen. Rationali
teit is namelijk voor Habermas rechtstreeks verbonden met de 
mogelijkheid van alle betrokkenen om nee te zeggen tegen voor
gestelde werkelijkheidsdefinities, of die nu kognitlef, norma
tief of expressief van aard zijn. Zoiets als een 'plicht tot 
konsensus' valt dan ook met geen mogelijkheid uit Habermas' 
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rationaliteitstheorie af te leiden, laat staan dat hij inhou
delijke gezichtspunten bindend aan alle taalspelen op zou 
willen leggen. Machtsvrije konsensus Is bij Habermas het kri™ 
terium voor de rationaliteit van een inhoudelijke overeenstem
ming, niet het 'doel van alle kommunikatie' zoals vaak beweerd 
wordt. Niet konsensus maar Verstandigung vormt volgens Haber
mas het 'telos' van het kommunikatieve handelen. 'Verstandi
gung' kan echter evengoed uitmonden in een rationele dissensus 
als in een rationele konsensus, of in een van de vele grada
ties daartussenin, omdat het niet meer inhoudt dan het tot
standkomen van gemeenschappelijke werkelijkheidsdefinities die 
door de betrokkenen zonder dwang als geldig erkend worden. De 
Inhoud van die gemeenschappelijkheid kan echter evengoed zijn 
dat er tussen de betrokkenen in bepaalde opzichten fundamente
le en onophefbare verschillen bestaan, als dat er op bepaalde 
punten een inhoudelijke overeenstemming tussen hen bestaat. 
Het begrip 'rationele konsensus' moet dus niet inhoudelijk 
opgevat worden, maar zuiver procedureel: het wil simpelweg 
zeggen dat er een gemeenschappelijke situatiedefinitie is ont
staan die door alle betrokkenen zonder dwang onderschreven 
kan worden. Het zegt niets over de inhoud van die situatiede
finitie, en dus ook niets over de vraag of het een inhoude
lijke konsensus of een inhoudelijke dissensus betreft. 

Dit fundamentele punt, dat helaas door Habermas zelf niet 
altijd voldoende duidelijk is geformuleerd, kan nader toege
licht worden aan Habermas' argumentatietheorie en aan de ver
regaande overeenstemming die verrassenderwijs op dit punt 
tussen Habermas en Lyotard bestaat. Zoals bekend onderscheidt 
Habermas vier nivo's van argumentatieve radikaliserlng die 
doorlopen moeten kunnen worden opdat een rationeel verantwoor
de onderlinge overeenstemming in de zojuist omschreven proce
durele zin kan ontstaan. Daartoe moet men in de eerste plaats 
als vanzelfsprekend gepresenteerde beweringen in twijfel kun
nen trekken; vervolgens moet men voor of tegen die bewering 
kunnen argumenteren tegen de achtergrond van een als geldig 
voorondersteld begrippenkader; in de derde plaats moeten der
gelijke begrippenkaders zelf aan kritiek onderworpen en met 
alternatieven gekonfronteerd kunnen worden; en tenslotte moe
ten de kriteria die in het geding gebracht worden om derge
lijke alternatieven af te wegen nog eens op hun normatieve 
vooronderstellingen ondervraagd kunnen worden. Wanneer men 
deze analyse van de rationaliteit van kognitieve argumenta
ties vergelijkt met Lyotards beschrijving van paralogiese ver
nieuwingen, blijkt er een verregaande overeenkomst te bestaan. 
Het tot stand brengen van paralogiese vernieuwingen wil bij 
Lyotard zeggen dat men de geboden en verboden, die binnen een 
bepaald taalspel vastleggen wat daarbinnen als geldige 'zet
ten' beschouwd kunnen worden, zelf ter diskussie stelt en met 
alternatieven konfronteert: "L'activité différenciante, ou 
d'imagination, ou de paralogie dans la pragmatique scienti-
fique actuelie, a pour fonction de faire apparaitre ces méta-
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prescriptIfs (les presupposes), et de demander que les parte-
naires en acceptent d'autres" (18). Met voorbijgaan aan het 
eerste en het tweede, nivo van radikalisering van kritiek zo
als Habermas die beschrijft koncentreert Lyotard zich hier di-
rekt op het derde nivo*. de kritiek van vanzelfsprekende voor
onderstellingen en de introduktie van alternatieve 'metapres-
kripties', die andere zetten binoen een ander taalspel moge
lijk maken. Tegelijkertijd wordt hier duidelijk dat Lyotard 
althans voor de wetenschap wel moet veronderstellen dat aan 
bepaalde voorwaarden van kommunikatieve symmetrie metterdaad 
voldaan Is. Immers: aan de betrokkenen vragen dat zij andere 
vooronderstellingen aksepteren (in plaats van hen daartoe te 
dwingen of met latent-strategiese middelen daartoe te bren
gen) heeft slechts zin indien men er vanuit kan gaan dat de
genen tot wie men zich richt niet bij voorbaat al immuun zijn 
voor kritiek en zich tot op zekere hoogte door argumenten 
zullen laten beïnvloeden. Net als Habermas moet Lyotard hier 
met andere woorden uitgaan van zoiets als procedurele ratio
naliteit in de zin van de beschikbaarheid van de noodzakelij
ke kommunikatieve ruimte voor het artikuleren van dlssensus, 
opdat paralogiese vernieuwingen überhaupt mogelijk zijn. 

Lyotards kritiek dat bij Habermas de emancipatie van de 
mensheid gedacht wordt in termen van het regelen van de in
houdelijke bijdragen die in de verschillende taalspelen zijn 
toegestaan ("la regularisation des 'coups' permis dans tous 
les jeux de langage"), die kritiek slaat kortom als een tang 
op een varken. In een heel ander vokabulaire is bij Habermas 
precies dezelfde zaak aan de orde als bij Lyotard, namelijk 
het veilig stellen van de mogelijkheid tot dlssensus als voor
waarde voor het totstandkomen van gemeenschappelijke situatie
definities die niet op een afgedwongen konsensus, op een ge
dwongen isomorfie, maar op vrijwillige instemming berusten. 

Wanneer Lyotard met andere woorden poneert dat iedere kon
sensus lokaal moet zijn, "c'est a dire obtenu des partenaires 
actuals, et sujet a résiliation éventuel" (19), dan kan hij 
alleen maar bedoelen dat iedere inhoudelijke konsensus een lo
kaal karakter moet hebben. Want deze eis zelf, die voort
vloeit uit Lyotards verwerping van terreur en van gedwongen 
isomorfie, heeft slechts betekenis indien hij méér Inhoudt 
dan een lokale konsensus binnen een specifieke groep en als 
metanorm voor alle taalspelen geponeerd wordt. Deze eis impli
ceert namelijk dat alle spelers binnen de afzonderlijke taal
spelen dienen te erkennen dat zij niet kompetent zijn met be
trekking tot de regels die binnen andere taalspelen gelden: 
daarover mogen alleen de 'partenaires actuals' van die taal
spelen beslissen. Deze eis gaat zelfs zover dat bepaalde taal
spelen door een absolute normatieve veroordeling getroffen 
worden: fundamentalistiese en fascistiese taalspelen die zich
zelf het recht toekennen om de regels van andere taalspelen 
(bijvoorbeeld van nlet-gelovigen of niet-ariërs) vast te leg
gen, worden door dit gebod als terroristies gebrandmerkt en 
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buiten de gemeenschap der rechtvaardigen geplaatst. 
De grote vraag die daarmee opdoemt luidt natuurlijk hoe 

een dergelijk gebod tot lokale konsensus en de daaruit voort
spruitende veroordeling van terreur nog gerechtvaardigd kun
nen worden in een postmodernisties universum waarin alle grote 
verhalen hebben afgedaan. Het is hier van tweeën één: ofwel 
men erkent dat men zelf opkomt voor normen, met een universa™ 
listiese strekking waarvoor men betere, door meer betrokkenen 
te onderschrijven argumenten kan aanvoeren dan de verdedigers 
van partikularistiese posities, ofwel men erkent dat de eigen 
verwerping van terreur slechts een lokale positie belichaamt, 
die evenveel of even weinig recht van spreken heeft als tegen
gestelde posities, of die nu liberaal, systeemtheoreties of 
zelfs fascisties zijn. Kortom: als ook op procedureel nivo, 
op het nivo waarop Habermas zijn rationaliteitsbegrip probeert 
te ontwikkelen, het nivo van de struktuur van kommunikatieve 
relaties, alle katten even grauw zijn, dan bestaat er uiteinde
lijk geen argumentatief te rechtvaardigen en algemeen inzich
telijk te maken verschil tussen "Heil Hitler" en "leve de he-
teromorfie". 

Lyotards werk getuigt natuurlijk op alle mogelijke manie
ren van de overtuiging dat dat verschil wel degelijk inzichte
lijk, filosofies rekonstrueerbaar en van doorslaggevend be
lang is voor de kwaliteit van ons alles bestaan. Ik konklu-
deer echter dat in La Condition postmoderne zijn postmodernis-
tiese standpunt bijzonder slecht uit de verf komt, laat staan 
dat hij hier een positie ontwikkelt die als een enigszins 
overtuigende tegenpool van Habermas' verdediging van het Ver
licht ingsprojekt opgevat zou kunnen worden. Inderdaad: "Die 
ganze Lyotard-Krit ik krankt ja daran, dass Immer und immer 
wieder nur "La Condition postmoderne" von 1979 herangezogen 
wird". De betekenis van Lyotards opvattingen en de wel dege
lijk bestaande tegenstellingen tussen zijn positie en die van 
Habermas, komen pas goed uit de verf wanneer men zijn latere 
werk in de beschouwing betrekt, in het bijzonder zijn beste 
en meest intrigerende boek, Le Différend, dat in het tweede 
deel van dit artikel centraal zal staan. 

Noten 

vgl. bijvoorbeeld de schimpscheuten aan het adres van Habermas aan het slot 
van La Condition postmoderne en in het openingsartikel van Le postmoderne 
expliqué aux enfants en Habermas' verwijzing naar Lyotard in het voorwoord 
van Der phiiosophische Diskurs der Moderne en In noot 12 van zijn artikel 
over Die Krise des Wohlfahrstaates und die Erschöpfunq utopischer Energien, 
opgenomen in Die neue Unübersichtlichkeit. Op beide plaatsen gebruikt Ha
bermas Axel Honneth als buik spreekpop voor een ongenuanceerde afwijzing van 
Lyotards positie. 
Onder deze noemer heeft Manfred Frank onlangs de tegenstellingen en over
eenkomsten tussen Lyotard en Habermas behandeld. 
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Inleiding bij 'Heimat9 

Pieter Pekelharing 

Het kontrast tussen 'Gemeinschaft' en 'Geselischaft', vaak in 
een adem genoemd met dat tussen stad en platteland, behoort 
zo'n beetje tot het vaste repertoire van diskussies over de 
betekenis van het modernisme , de rationalisering of de 
opkomst van het moderne kapitalisme. In de filosofie speelt 

dit kontrast een belangrijke rol in het latere werk van Heid
egger. Het werkje Der Feldweg is daar een goed voorbeeld van. 
Elders in dit nummer bespreekt Ries van der Wouden twee re
cente uitgaven uit de Picaron-reeks, die geïnspireerd zijn 
door dit werk. In beide gevallen gaat het om een mengeling 
van kunstzinnige en filosofiese bespiegelingen over de heil
zame werking die de weg , de aarde en de plaats in het 
leven vervullen kunnen. Bezinning op dit soort thema's gaat 
vrijwel zonder uitzondering gepaard met verwijzingen naar de 
gevaren van de moderne techniek en het rationalistiese den
ken. De boodschap is duidelijk: wie het modern-techniese en 
rationalistiese denken te boven wil komen, moet zien wortel 
te schieten in het landschap en zich hechten aan een plaats. 

De elfdelige serie Heimat, die onlangs bij de VPRO werd 
vertoond, gaat over precies dezelfde problematiek. De film, 
die veel diskussle heeft losgemaakt, wordt hier op een prach
tige wijze besproken door C. Angier. Het thema van de film 
is snel verteld: een klein boerendorp, voor zijn bewoners 
eens het centrum van de wereld, verandert langzaam maar zeker 
in een anoniem gehucht op de landkaart. 'Schabbach' wordt 
een van die hinderlijke plaatsen waar je af moet remmen met 
je auto, omdat er helaas een stoplicht staat. Aan het begin 
van de modernisering, direkt na de eerste wereldoorlog, zijn 
de meeste dorpelingen gefascineerd over het toegenomen kon-
takt met de buitenwereld: geen enthousiaster 'modernen' dan 
de inwoners van Schabbach. Pas in de loop van de tijd wordt 
echter duidelijk tegen welke prijs: hoe meer Schabbach, via 
de radio, de snelweg, de telefoon en de tv, verbonden raakte 
met de buitenwereld, hoe doodser en stiller het werd in de 
eens zo drukke keuken van Kate en Maria, de hoofdfiguren van 
de film en als het ware Schabbach in eigen persoon. Eenzaam
heid en kontakt nemen tegelijkertijd toe en blijken twee kan-
tem van dezelfde moderne munt te zijn. 

Er zijn geen helden In Heimat. Zij die wortel hébben ge
schoten In het dorp bezitten, in de woorden van C. Angier, 
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de 'tekortkomingen van hun deugden' en zij die modern zijn 
geworden, de 'deugden van hun tekortkomingen'. Het enige wat 
je aan het eind van de film zeker weet, is dat 'Heimat' in 
de twintigste eeuw een metafoor is geworden voor een dorp 
waarvan de meeste bewoners hun verleden vaak letterlijk en 
figuurlijk aan de buitenwereld verkocht hebben. 

Waarom een bespreking als deze publiceren in een filoso-
fies tijdschrift? Zoals bekend achtte Heidegger het de taak 
van de filosofie, de "kracht" te bewaren "van de meest ele
mentaire woorden waarin het Dasein zich uitspreekt" (1). De
ze omschrijving heeft het voordeel dat het filosofen niet 
meteen dwingt, telkens weer het probleem te moeten oplossen, 
hoe je het inventaris van de wereld beschrijft. Afgezien daar
van vertoont ze echter het volgende mankement: wat Heidegger 
nooit duidelijk maakte was het verschil tussen de kracht van 
het oorspronkelijke woord en de kracht van neologismen. Wie 
het werk van Heidegger leest, merkt al gauw hoe miniem het 
verschil is tussen 'oorspronkelijkheid' en 'jargon', tussen 
de banden met het verleden herstellen en ze doorsnijden. Van
daar dat we uit Heideggers omschrijving van de filosofie niet 
veel meer kunnen halen dan het feit, dat oude inzichten op
nieuw lonend kunnen worden gemaakt als je ze een verrassende 
wending geeft. Op zich is dat al interessant genoeg. Het ver
klaart bijvoorbeeld waarom samenvattingen van filosofiese en 
literaire teksten vaak zo ongelofelijk onbenullig klinken. 
Wat echter telt bij dit soort teksten, is niet het abstrakte 
resultaat, maar de manier waarop het werk Is uitgevoerd. Het 
is de omweg die men bewandeld heeft, om bij dat resultaat te
recht te komen, die bekende inzichten opnieuw verrassend kan 
maken. 

Gegeven deze brede omschrijving wordt het duidelijk waarom 
een bespreking van Heimat een plaats verdient In de diskus-
sies over het modernisme, het post-modernisme, de rol van in-
tellektuelen, e.d. Door de aandacht waarmee het verhaal ver
teld wordt, door de wisseling van perspektieven, door beel
den, observaties en kleine dialogen, wordt een aloud thema: 
de tegenstelling tussen traditie en moderniteit, opnieuw preg
nant gemaakt. Het knappe van zowel de film als de bespreking 
is dat het mensen in staat stelt, te rouwen over het feit dat 
er geen 'Heimat' meer is, zonder dat de illusie wordt gewekt 
dat het aardse leven vroeger per se beter was dan de lichtheid 
van ons bestaan nu. 'Heimat' blijkt, om met Foucault te spre
ken, "a time like any other", maar helaas ook "a time which 
is never quite like any other". 

Noot 

1 Heidegger, Sein und Zeit, p. 220. 
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