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Op dit moment is postmodernisme de absolute tophit, zowel in 
akademiese diskussies als in de wereld van kunst, kuituur en 
journalistiek. Tot voor kort bleef het postmodernisme beperkt 
tot terreinen als de architektuur en de moderne literatuur, 
maar via o.a. filosofen als Lyotard en (als fervente anti
postmodernist) Habermas is het postmodernisme inmiddels tot 
filosofiese stroming uitgeroepen. Het woord zelf zegt het al: 
het postmodernisme komt na het modernisme. Het heeft daarmee 
dezelfde breedheid, dezelfde algemene kulturele lading: moder
nisme en postmodernisme zijn posities of stromingen, die uit
gaande van een algemene diagnose van de aktuele kulturele si
tuatie tot zekere programmatiese keuzes komen. Op grond van 
die breedheid onttrekt het (post)modernisme zich aan een in
deling in termen van politiek, wetenschap of kunst. 
Dit debat tussen modernisten en postmodernisten, met als be
langrijke vertegenwoordigers Habermas en Derrida, loopt als 
een rode draad door de verschillende bijdragen aan dit 22e 
nummer van Kris is. 
Het artikel van Rudi Laermans introduceert de problematiek aan 
de hand van een kritiese bespreking van de tot nu toe meest 
omvattende en zwaarwegende bijdrage van filosofiese zijde aan 
de diskussie: Habermas1 Der philosophische Diskurs der Moder
ne, waarin de jongste telg van de Kritiese Theorie zich ex
pliciet waagt aan een evaluatie van de franse rationaliteits-
kritiek van o.a. Bataille, Derrida en Foucault. Haber as ver
wijt deze nietzscheaanse kritici van Rede en Subjekt, dat zij 
op oneigenlijke wijze de moderne rationaliteit over boord 
gooien en breken met wat Habermas het projekt van de moderni
teit (van verlichting en emancipatie) noemt. Laermans gaat 
uitgebreid in op Habermas1 argumentatie, vooral met betrekking 
tot Derrida en Foucault. Hij bespeurt vele juiste punten van 
kritiek maar evenzovele eenzijdigheden. Bovendien plaatst hij 
intussen de nodige kanttekeningen bij Habermas1 eigen poging 
het projekt van de moderniteit te vernieuwen en te verbreden 
middels zijn theorie van het kommunikatieve handelen. 
René Boomkens voert naar aanleiding van een aantal recente 
nederlandse publikaties rond modernisme en postmodernisme ar
gumenten aan voor de stelling dat het hele debat uitzichtloos 
en misschien zelfs zinloos is. Hij keert zich met name tegen 
de postmodernisten, die hij een halfslachtig en verhuld voort-
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zetten van een onhoudbare positie als 'avantgarde' verwijt. 
Tevens lokaliseert hij de eigenlijke steen des aanstoots in 
het debat in de rol van moderne massamedia, van massakultuur 
en massakonsumptie. 

Rondom deze artikelen zijn drie andere bijdragen geplaatst 
waarin we (post)modernisten 'aan het werk1 zien met betrek
king tot konkrete filosofiese, politieke en kulturele kwesties. 
Een gesprek dat Veronica Vasterling in de VS voerde met de 
franse filosoof Jacques Derrida resulteerde in 'Une carte 
postale de ifAmerique, interview met Derrida'. Achtergrond 
van haar vragen vormt de relatie van het werk van Derrida met 
Heidegger's teksten. Door beide filosofen wordt het 'diffe
rent iedenken' ingezet tegen de dominante ekonomie van het wes
terse denken dat een eerste of laatste 'zijnde' of 'waarheid' 
beoogt. 
Allereerst spitst Vasterling Derrida's kritiek op het wester
se denken toe in de vraag naar de implikaties ervan voor de 
stijl en methode van filosoferen. Vervolgens komt het kern
probleem in Derrida's lezing van Heidegger aan de orde, name
lijk de verhouding tussen ontologiese en seksuele differen
tie. Derrida interpreteert Heidegger's 'neutralisatie-geste' 
als niet gericht tegen de seksualiteit op zich, maar tegen de 
seksuele differentie als dualiteit. Tenslotte gaat het inter
view in op de relatie tussen (m.n. komputer)techniek en taal. 
Derrida deelt op dit punt Heidegger's pessimistiese apokalyp-
tiese visie op de moderne techniek niet. Zijns inziens is de 
taal altijd al door techniek aangeraakt. 
Aan de modernistiese kant van het debat vinden we Jürgen Ha-
bermas, met een artikel over burgerlijke ongehoorzaamheid. 
Aan zijn theorie van het kommunikatieve handelen ontleent hij 
gezichtspunten en kriteria die het hem mogelijk maken ook de
ze problematiek op haar rationaliteit te toetsen. Habermas 
verdedigt de stelling dat burgerlijke ongehoorzaamheid een on
misbaar element vormt van een volwassen politieke kuituur. 
Burgerlijke ongehoorzaamheid is - aldus de ondertitel van het 
artikel - een 'toetssteen voor een demokratiese rechtsstaat'. 
Naast deze principiële kwestie gaat Habermas ook in op de kon
krete vraag of burgerlijke ongehoorzaamheid een aanvaardbaar 
aktiemiddel is in de strijd tegen de stationering van kernra-
ketten. Bij zijn antwoord op die vraag betrekt hij de argumen
ten van de bekende vredesaktivist en SPD-politikus Erhard Epp-
ler en zet hij, mét Claus Offe, de nodige vraagtekens bij het 
funktioneren van de meerderheidsregel in dit soort kruciale 
kwesties. 
Als introduktie op het artikel geven Uta Schützendorf en Jo
zef Keulartz een korte samenvatting van de nederlandse diskus-
sie over burgerlijke ongehoorzaamheid en signaleren zij de 
bangheid en braafheid waarmee dit aktiemiddel in (m.n. het 
parlementair-)linkse kamp benaderd wordt. 
IJslandse kunst, duitse filosofie en een nederlands gedicht 



vormen de niet-alledaagse ingrediënten van Jos de Muls 'Be
vroren metaforen'. Deze drie ingrediënten worden door de au
teur met elkaar in verband gebracht via hun verhouding tot 
de metafoor. Enkele teksten van Nietzsche, twee kunstwerken 
van Sigurdur Gudmundsson en een gedicht van Peter Delpeut 
hebben met elkaar gemeen, dat zij niet alleen zélf sterk me-
tafories van aard zijn, maar dat zij tevens reflekteren over 
de metafoor. Hun visie op de metafoor staat lijnrecht tegen
over de in de platoonse metafysika wortelende metafoor-opvat
tingen. Zij pleiten voor een herstel van de plaats van de 
kunst 'in de ruimte van het weten'. Daarmee bevinden ze zich 
overduidelijk in postmodern vaarwater, waarin immers de door 
modernisten veronderstelde kloof tussen kennis en kunst sterk 
gerelativeerd, zo niet gedicht, wordt, 
Eén ding is zeker: deze artikelen zullen zeker niet het laat
ste woord vormen in het debat tussen modernisten en postmoder
nisten. (In dit verband willen we verwijzen naar het Crea-pro-
jekt 'Afscheid van de rationaliteit?'; zie de aankondiging el
ders in dit nummer.) De bedoeling van de redaktie is in komen
de nummers de diskussie verder voort te zetten langs de hier 
uitgezette lijnen. Dat wil zeggen dat naast de theoreties-fi-
losofiese problematiek ook de praktiese (wetenschappelijke, 
politieke of kulturele) betekenis van de verschillende posi
ties een belangrijk onderwerp van diskussie zal zijn. 

We sluiten dit nummer van Krisis af met een bijdrage van Jan-
ny Vorstenbosch. Zij signaleert het 'Zesde jaarboek voor vrou
wengeschiedenis', dat handelt over de eerste feministiese golf. 
Last but not least bevat ook het kolofon enkele wijzigingen. 
Om te beginnen de eerste aanzetten tot de oprichting van een 
belgiese Krisis-werkgroep over het onderwerp 'kritiese maat
schappijtheorie' . En tenslotte: Peter van den Besselaar heeft, 
na ruim vijf jaar van aktieve betrokkenheid bij Krisis, de re
daktie verlaten; zijn plaats is inmiddels ingenomen door Guus 
Meershoek. 


