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Sedert Lyotards LeDiffdrend(1983) is
de 18de eeuwse notie van het sublieme
een van de meest populaire thema's in de
hedendaagse, postmoderne esthetica. In
dit ophefmakende hoek stelt de Franse
filosoofdevraag hoe men in taal uitdrukking geeft aan een gebeurtenis (als de
holocaust) die o p de grens ligt van wat
zegbaar is Het sublieme wordt in deze
context de stilte die ons aanspreekt in het
conflict tussen de verschillende taalspelen
een conflict waardoor de singulariteit, of
materiele aanwezigheid, van iedere zin
hoorbaar maar niet begrepen wordt. Een
soortgelijke definitie vart het talige-SUbheme in termen van breuken en van het
materiele, niet-conceptuele, gebeuren van
teksten bestond al btj d e literatuurtheoreneus Paul de Man Ook in de beeldende
kunst (Barnett Newman, Clyfford Still)
was er at voor Lyotards doorbraak aandacht voor sublieme ervaringen; en dan
hebben we nog niets gezegd over het feministische sublieme van Julia Kristeva,
en het historische sublieme bij Hayden
White. O p 23 maart 1993 bereikte de
vraag naar de sublieme ervaring ook de
Nederlandse geschiedfilosofie.
n z i p prachtig uitgegeven inaugurale
rede, De Historische Ervaring, tast Frank
Ankersmit de grenzen af van de discipline
waarvoor hij zopas is benoemd De geschiedtheorie, aldus de spreker, is alnjd
blind geweest voor de empirische werke-

hjkheid die ons in de geschiedschrijving is
gegeven. Dat is te verklaren door het feit
dat, anders dan zijn collega in de natuurwetenschap, de historicus te maken heeti
met een onderzoeksobject dar er niet meer
is. Wat de geschiedwetenschapper ter beschikking heeft is niet zozeer het verleden
zelf, als wel de sporen daarvan. Hetonmiddellijke contact met het verleden is door
deeeuwen heen verloren gegaan, en het is
dieonmiddellijkheiddie Ankersmit in het
verdere verloop van zijn rede zal proberen
te hersrellen.
Met z i p filosofische reflectie over de
aard en de mogelijkheidsvoorwaarden van
de historische ervaring zet Ankersmit een
stap terug, weg van de historische zingeving, in de richting van het verleden zelf.
in de richting van die werkelijkheidservaring die aan interpretatie en narrativiteit
ontsnapt. Ankersmits inaugurale rede is
op zijn minst paradoxaal re noemen, aangezien hij op basis van zijn vroegere theoneen over narratieve logica en representatie als geschiedtheoreticus de hoogleraarsfunctie heeft verdiendvan waaruit hij
nu pleit voor een pre-linguistische benadering. Prozaisch gezegd: het lijkt erop dat
hij zijn leerstoel even bijstelt, met veelvakmanschap overigens, en op een uiterst com.
plexe manier Want Ankersmits archeologische opgraving van de historische realiteit voert hem tegelijk, via Gadamer en
Kant, naar het begin van de westerse metafysica: Aristoteles. Maar daarover straks
meer
De historische ervaring is uitermate
subjectief. Zo ervoer Huizinga het al meer
dan vijftig jaar geleden Ankersmit beroept zich in diâ verband o p Tollebeek en
Verschaffel, die in hun beschouwingen
over Huizinga's historische perceptie spreken van "authenticiteit," de sleutelterm

van Ankersmits betoog. We laten hem zelf
aan het woord

Authenticiteit is meer dan empirische
waarheid. We weten dat we ons kunnen
vergissen ten aanzien van wat wij empinsch voor waar houden. Authenticiteit
daarentegen brengt een contact met de
wereld tot stand dat zekerheidsgaranties
lijkt te bieden . We zullen zien dat de
verklaring hiervoor lipt, m het feit dat m
het authentieke contact met de wereld de
zelfervaring en de ervaring van de wereld
parallel lopen (p 12)
Voor Ankersmit laat de historische ervaring de wereld (het verleden) op een even onmiddellijke manier aanvoelen als
onszelf (de huidige tijd). In concreto betekent dit dat hu zal aantonen hoe het
contact met een historisch object resulteen in een zelf-ervaring van her historische subject, zodanig dat aan de waarschijnlijkheid of juistheid van de ervaring niet
kan worden getwijfeld De historische ervaring wordt in Ankersmits optiek een
zelf-ervaring in gang gezet door het verleden, dar op zijn beun pas realiteit wordt
n deze zelf-ervaring Een cirkelbeweging
dus, dieanders dan de hermeneutische cirkel van Dilthey of Gadamer, geen toegang
moet verschaffen tot historisch begrip
noch tot de werking van een interpretanegeschiedenis, maar tot een direct contact
met het verleden zelf Dat Ankersmit
spreekrvan paradox in plaats van cirkel, is
dus te verklaren vanuit zijn kritiek op de
traditionele hermeneunek, die in haar
aandacht voor het historisch proces er niet
in is geslaagd door te dringen tot de momentane realiteit van het verleden Dat
hij, verder, zijn visie op de (open) paradox
contrasteert met de (gesloten) metafoor,

wnst er dan weer op hoezeer hu zich verwijden van het narrativisme van Hayden
Whne: terwijl White in zijn analyse van
het metaforische karakter van de geschiedschrijving ZIJII aandacht richr o p de
integratie van het verleden tot een tekstueel geheel, staat bij Ankersmit de ervaring
van het conflict tussen heden en verleden
centraal. De paradox fungeert hier als een
onherleidbare spanning en herinnert ons
aan Kanrs kentheoretische opvattingen
Zo meteen wordt duidelijk waarom.
De aanleiding tot Ankersmits historische ervaring is een vrij onbekend schilderij van Francesco Guardi (1712-I793),
Arcade met Lantaarn. In een prachtige
micro-story' met diepgaande effecten beschrijft: hij de zogenaamde onwaarschijnlijke waarschijnlijkheid die hij herkent in
vorm en inhoud. Enerzijds gaat her hier
om een aantal compositorische fricnes
waardoor het doek onlogisch overkomt
Anderzijds correspondeert aan deze formele onwaarschijnlijkheid een serie semantische conflicten, die we kunnen samenvatten als een spel tussen inwendig en uitwendig, in letterlijke en figuurlijke zin de
drukdoenerij van de afgebeelde figuren
(de pulcinella's), in scherp contrasr met de
omringende, vredige en onverschillige natuur, is erop gericht de psychische leegte
van de pulcinella's re verhullen. In die zin,
nog steeds volgens Ankersmit, is Guardi's
18de eeuwse doek representatief voor de
gekunstelde levensstijl en het overheersende gevoel van leegte en verveling uit die
tijd. Verveling is de ervaringvan een verlies van cohract met de werkelijkheid, een
soort conflict tussen het individu en de
buitenwereld, dat leidt tot een gevoel van
inwendige leegte In d e verveling loopt de
ervaring van de wereld (het gebrek aan
contact) dus parallel met een zelf-ervaring

(het gevoel van leegte) Dat is zo op het
doek, maar ook daarbuiten. enerzijds gaat
het schilderij 'over' de klooftussen individ u en buitenwereld - het representeert de
landerigheid van de 18de eeuw; anderzijds confronteert het doek de toeschouwers, via ongrijpbare compositorische fricties, met zijn eigen onafhankelijkheid en
dramatische presentie, dat wil zeggen uiteiiidelqk met een kloofrussen zichzelf (als
reeel object) en het beschouwende subject
-het veruultons met een gevoel van vervei n g . Net als de pulcinella's voelen we ons
buitengesloten en aan onszelf overgeleverd: in een gebrek aan contact met het
schilderij wordt het levensgevoel van de
18de eeuw onmiddellijk voelbaar. De paradox van de historische ervaring is voltrokken- we staan tegelijk in het heden en
het verleden, voelen onszelfÃ©de historische wereld, ervaren onze eigen realitenen
die van het doek De onwaarschijnlqkheld, of onlogica, van het schilderij krijgt
in de zelf-ervaring van de historicus een
eigen realiteit of een eigen waarschijnlijkheid. Ankersmits uiterst ingewikkelde esthensche beschouwingen, die ik overigens
wel her meest geslaagde deel van zijn
boekje vind, eindigen alsvolgt: "Het boeiende van het schilderij is dar het van ons
verlangt deze paradoxen niet naareen synthese [metafoor, G.V.] ofoplossing tevoeren, maar ze te behouden en te onderkennen als deel van een [ruimtelijke Ã©historische, G.V.] realiteit waarin deze paradoxen kunnen bestaan " (p. 24)
Wat het schilderij van ons verlangt is
Ã©Ãvraag. Wat Ankersmii ermee doet is
een andere Lezen we de filosofische beschouwingen die Ankersmit naar aanleiding van her schilden) ontwikkelt, dan
wordt al vlug duidelijk dat het contrast
tussen ~ a r a d o xen synthese (of metafoor)

onhoudbaar is Begonnen met een analyse
van een concrete historische ervaring, belandt Ankersmit al gauw in een wijsgerig
discours dat de paradox van zijn ervaring
herleidt tot een conflict tussen twee grote
mera-narratieven uit de westerse filosofie:
die van Kant en Ar~sroteles.In deze verschuiving verliest het conflict tussen s u b
jecr (Ankersmit) en object (her doek) zijn
directheid, wordt de paradox van de historische ervaring uitgelegd in termen van
een spanning tussen de subjectfilosofie
van Kant en de objectfilosofie van Aristoteles In Ã©Ãoogopslag groeit Ankersmits
ervaringvan het verleden uit tot een metafoor die zich, tegen de loop van de geschiedenis in, uitstrekt van Kant tot Aristoreles. De ervaring van vervreemding
die Guardi's doek had bewerkstelligd wordt
hier op een comfortabele wijze uitvergroot tot een filosofie over het (al dan nier
alledaagse) sublieme: de concrete werkelijkheid is voorgoed verloren, we kunnen
onze aandacht richten o p meer verheven
zaken
Over Ankersmits voorkeur voor Kants
transcendentale subject wil ik al even kort
zijn als hij zelf is over de hele filosofie van
Kant Eerst en vooral biedt Kant hem het
concept waarmee hq kan verklaren hoe de
zelf-ervaring van het historische subject
tegelijk dienst doet als een onmiddellijk
contact met her verleden- we bedoelen het
sublieme, de ervaring van de paradox par
excellence. Vertrekpunt van Ankersmits
betoog is Kants vaststelling in de Kruik
der remen Ã¬fÃ©rnunfid
het menselijke vermogen om via de theoretische rede absolute totaliteit te denken, gebaseerd is op
een illusie: de rede bedriegt zichzelf door
de eenheid die het verstand aanbrengt in
de fenomenale werkelijkheid ookte willen
toepassen op het domein van het noume-

nale zelf-bewustzijn. Het is die paradoxale
spanning tussen rede en verstand die zich
herhaalt in Kants filosofie, en die zijn
hoogtepunt vindt in de ervaring van het
sublieme. Aldus Ankersmit. Dat het bij
Kants ervaring van het sublieme gaat om
een conflict tussen rede en verbeeldingskracht (en niet het verstand), laat ik hier
maar passeren: als een schoonheidsfout
die het onvermijdelijke gevolg is van
Ankersmits eigenzmnige - en vaak opperaandacht voor relatief onvlakkige
belangrijke elementen in Kants esthetica
(Om maar Ã©Ã
voorbeeld te geven, Ankersmit concentreert zich in zijn stuk over
Kanrs opvatting van het sublieme op de
kunst, hoewel deze van weinig belang is in
vergelijking met de aandacht die Kant
heeft voorde natuur).
Zoals bekend gaat het bij Kanrs ervaring van het sublieme om een ervaring van
het grootse - of angstwekkende in de natuur. Vormloze objecten confronteren de
verbeeldingskracht met de grenzen van
het waarnemingsvermogen en vervullen
ons daarom met onlust. Het is een gevoel
van onbehagen dat echter omslaat in een
gevoel van lust, omdat we datgene wat we
niet in zijn geheel kunnen aanschouwen
toch als een eenheid kunnen denken In
de ervaring van de ongrijpbare (noumenaIe) werkelijkheid manifesteert zich de
superioriteit van de rede, en die is voor
Kant onlosmakelijk verbonden met onze
ethische bestemming. De zelf-ervaring in
de ervaring van de wereld - her Janushoofd van Ankersmirs historische ervaring - betreft voor Kant eerst en vooral de
transcendentale werkelijkheid Hoe de
overgang van noumenale werkelijkheid
naar het transcendentale zelfzich concreet
voltrekt, kan binnen Kants epistemologie
niet worden verklaard Ankersmit doet
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daarom een beroep op die andere essentialist, aan de overkant van het spectrum:
Aristoteles.
Terwijl Kantzijnaandacht richt op het
subject, vertrekt Aristoteles bij het object
Kennis is voor deze laatste een natuurIijke
functie van het contact tussen de zintuigen en de werkelijkheid Dat conract is
meestal bemiddeld door een medium dat
subject en object met elkaar gemeen hebben - lucht, licht ofwater- en dat in beide
analoge verschijnselen bewerkt. Maar in
liet geval van het tastzintuig is het contact
onmiddellijk. onze hand neemt d e vorm
aan van het betaste object. En al even belangrijk: we voelen ookonzeeigen handen
wanneer we iets vasthouden. Met behulp
van Aristoteles kan Ankersmk verklaren
hoe de historische ervaring een proces is
waarin het subject zichzelf vormt (psychische Bildung) naar datgene wat hij in de
zintuiglijkeervaringondergaat Hiervindt
historische Bildung haar basis in een proces van letterlijke 'beroering'. Tegelijk krijgt
met de overgang van Kant naar Aristoteles
her sublieme iets alledaags, het conflict
van kenvermogens dat bij Kant wordt teweeggebracht door immense objecten,
doet zich bij Aristoteles voor bij het waarnemen van gewone dingen (een onopvallend schilderij in Ankersmits geval)
Meer dan een metafoor voor d e historische ervaring is Aristoteles' filosofie over
het tastzintuig niet. Zoals Ankersmit zelf
toegeeft, blijft onze beroering door Guardi's schilderij eerst en vooral een visuele
ervaring, die hij nu omschrijft als een'tastbaar' worden van het verleden, een 'tastend
zien'. een zien dat gekenmerkt wordt niet
zozeer door synthetische beeldvorming, als
wel door een zich verliezen in details een
schijnbaar overweldigende overgave aan
het verleden dus, die bij Ankersmit weinig

-

meer blijft dan een esthetisch gebaar. En
dat is jammer want door het verleden enkel te beschouwen vanuit een veilige, esthetische afstand mist Ankersmir, naar
mijn gevoel, een unieke kans om via het
paradigma van de concrete ervaring de
geschiedwetenschap niet alleen filosofisch
en esthetisch, maar ookmaatschappelijkte
her-definieren: met name in termen van
een subjectieve, ethische en politieke betrokkenheid. Gezien Ankersmits interesse
voor Kant was meer aandacht voor de
ethiek van de sublieme ervaring zeker
gerechtvaardigd geweest Wat indien het
historische object zich z6 onmiddellijk
aanbiedt dat de afstand tussen mij en het
andere, en daarmee ook de superioriteit
van het subject, onhoudbaar wordt? Wat
indien het verleden voelbaar wordt, niet
zozeer in de vorm van een 'objecr' dat ik
zonder gevaar voor zelf-verhes kan betasten, als wel in de vorm van een subject dat
m onmiddellijk aanspreekt in mijn
mens-zijn^ Kortom. wat indien de geschiedenis zich presenteert, niet in een
pulcinella, noch in de vorm van een vaas
ofeen schaal, maar in de blikvan een Bosnische vrouw, of een ansichtkaart uit
H i r o s h i d Ankersmits fundamentele gebrek aan interesse voor de historischmaatschappelijke werkelijkheid blijkt al
uit zijn keuze voor Guardi's doek over de
vervreemding, een keuze die bovendien
naar zijn eigen zeggen arbitrair is geweest
'Mijn voorbeeld is niet meer dan een
voorbeeld, en iksluit niet uit dar de historische ervaring ook op een andere manier
tot stand kan komens (p 14). Het lijdt
geen twijfel dat een historische ervaring
naar aanleiding van bij voorbeeld Picasso's
Guermca er totaal anders had uitgezien
Noodzakelijkerwijs, maar niettemin jammergenoeg, blijft degeschiedfilosoof hier

echter onverschillig voor de cultureelpolitieke implicaties van zijn (ongemotiveerde) keuze en rept hij met geen woord
over die 'andere' misschien minder vervreemde manier van historisch ervaren.
Bq Ankersmu Inkt het allemaal re
gaan om 'een' historische ervaring, die
naarmate ze duidelijker wordt steeds meer
a-historische trekjes vertoont, tot er van
de oorspronkelijke ervaring weinig meer
overblijft dan een formele structuur. Denken we in dit verband maar aan de manier
waarop zijn gevoel van vervreemding allereerst eigen lijkt K zijn aan de 18de
eeuw, maar in een minimum van tijd loskomt van de historische context en uitgroen tot een gevoel dat hu herkent in zowel de 19de als de 20ste eeuw van Freud
tot Stanley Kubrick. Niet alleen filosofen
en schilders, maar ook historici, schrijvers,
regisseurs, en psychologen, worden op deze
wijze in grote getale uit hun context
gelicht, om de vreemdheid in het hare van
zijn ervaring gestalte te geven. Zo'n antihistorische aanpak past natuurlijk binnen
Ankersmits esthetisch-filosofische benadering van de werkelijkheid, en leidt vooral in heteerste deel vanzijn betoog totverrassende inzichten Maar het ondermijnt
de opzet van zijn rede, namelijk het herstel van het directe contact met het verleden Dit is dan ook m i p belangrijkste
kritiekop deze nietteminuitdagende tekst
Ankersmits vrijblijvende spel met paradoxen mag dan wel tot doel hebben ons
tor een meer onmiddellijke ervaring van
de geschiedenis aan te zetten, of het iets
meer schept dan een indruk van zijn
opmerkelijke eruditie valt te betwijfelen
Mijn ervaring bij het lezen is dan ook
terecht: achting.
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