ENK E L E NOT I TIE S
Lr. ankersmit

Objectiviteit
1. Het gevoel voor objectiviteit, voor de mogelijkheid althans daarvan,
komt voort uit ons besef sterfelijk te zijn. Het is eerst daar,
dat wij ons realiseren, dat de wereld een bestaan leidt on~fhankelijk van ons zelf.
\ .
Waren wij onsterfelijk, dus catëgorieên van de werkelljkheid, dan
zou door hun a priori onscheidbaarheid het pro~,~eem subjectiviteit-objectiviteit zich nimmer voord09n.
T~talitair d~nken is pa3 mogelijk, wanneer men de mens als on- sterfelijk ziet, of wat in feite hetzelfde is, wanneer men hem
tot nul reduceert.
Zin
2. Des te meer wij zàf een zin a~n onze existentie en aan onz~ werkelijkheid willen geven, des te meer ook moet de wereld zèlf·van
zin ontledigd zijn •. De zin van het heden is de vijand van de zin
van de geschiedenis.
Marxisme
Met het vasthouden aan de gedachte van de revolutionaire rol van
het proletariaat weerlegt het Marxisme zichzelf. Het bewijst
namelijk hoe sterk een bepa~ld idee vastgehouden kan worden,
zonder dat het nog enig 'contact heeft met de sociaal-economische realiteit.

J.

Absurditeit van het historisch bedrijf

4. De geschiedenis is de geschiedenis van het intermenselijk "malentendu". Daarom ligt er aan het onderzoek der geschiedenis een fundamentaele absurditeit ten grondslag: het probeert te begrijpen
wat principieel onbegrijpelijk pas inhoud aan het woordgeschiedenis kan geven. Trachten~e begrijpen, waarom in de geschiedenis
de mensen elkaar niet "begrepen" hebben, is een voltooien van
wat in de geschiedenis zelf onvoltooid is gebleven.
Elkaar begrijpen
5. Merkwaardiger nog dan de oorsprongen en de aard van onze kennis is
wel het feit, dat wij nergens het over eens kunnen zijn. Imniers
het logisch a priori, dat er de voorwaarde van is, is slechts voorwaarde en geen verklaring. Zag men niet dagelijks om zich heen,
dat mensen het met elkaar eens zijn, dan zou men niet geloven,
dat het überhaupt gebeuren kon. Maar misschien is dat wel gezichtsbedrog.•
~en nuttige waarheid
6. Zij, die menen, dat in de geschiedenis alles zlJn verklaring
heeft, verliezen al te gemakkelijk:uit liet oog, dat het niet
constateren, dat een oorzaak aanwezig is, iets anders is, dan
het constateren, dat geen oorzaak aanwezig is.

332.

Wishfu~

thinking

7. De ideoloog van een zeer

we~nlg sympathieke stroming in de huidendaagse filosofie (Foucault, strQcturalisme) heeft voldoende apodictisch ver!:claard, dat de me'ns als individu. één van de meest re'cente
verschijningen is in de Westerse geschiedenis·, ;~n nu ·al weer aan het
verdwijnen is (va.n 1800 tot <834). Foucaul ~ mag dan wel in' de toekomst gel~k kr~gen, de zelfgenoegzaamheid waarmee h~ z~n onaangename
voorspellingen doet kan in ieder geval grote we~rstanden opwekken.
De groep is in laatste instantie een abstractie, is ·derhalve veroordeeld ëan z~n concept gel~k te bl~ven en kan daarom' zichzelf nooit
overwinnen, zoals een individu dat kan. Zowel voor individu? als.
-- voor de groep is het verdwijnen van het individu daarom een betreurens~aardige' zaak.

Zelfverlies

8. Er zijn avonden van een oneindig leed. Dat mO"1t voort uit hei;
dat het vergeten, dat wil zeggen
staat van alle z~n.

"zelfverlies~'

.b~~e:f,

aan de oorsprong

Politie

9. Misschien is het verlies van gevoel voor het begrip substantie één
van de ernstigste veT.sch~nselen van onze tijd. \oIe ,.eten zelfs van onze ei,ge:1 instellingen niet zeker meer waar voor zé' zijn, 'omda't 'I're- z'e
niet langer los kunnen koppelen van hun b~versch~nselen, die, logisch
gezien slechts het kwantitatieve aspect ervan vertegenwoordigen.
Zo de politie. Het misverstaan van het doel van politie kon de Nazi's
op hun gruwel~ke misdaden brengen; anderz~ds veroorzaakt een soortgel~k mis'verstand de overdreven r acties van ve] en' tegenwoordig oij het
horen van het vlOord. "politie" (ik spreek' hi er over }Tederland! ).
Oude koek

..

10. He:t blijft waar,. dat het liberalisme als eerste verantwoordelijk is

voor de geratior.aliseerde absurditeit van onze t~d •. Door het product
tussen de mensen in te schuiven, heeft het de mens weten te kwantif~ceren, hem van z~n menselijkheid beroofd: en hem tot een zuiver economische schijnwerkelijkheid geontologiseerdn Dit is des te triester,
omdq.t de bedoeling juist het omgekeerde was.
Bui ten-parlementaire oP'Posi tie
\~n vele regeringen van de Westelijke wereld blijkt
daaruit, dat zij de problemen niet langer zelf kunnen herkennen, maar
dat die van buitenaf aan hen voorgelegd moeten worden~ "Ie roi règne
mais ne gouverne pas n , Toepassing van de ge~kte,.door de routine
aangewende oplossingsmechanismen maakt door hun ontoereikendheid de
repressie nodeloos groter.
.n

11. De onbenulligheid

12. De veranderingen in onze huidige wereld

z~n een typisch voorbeeld van
...at Hegel "slechte 'oneindigr.eiu.J" noemde. Het gaat om gedaantGvGranderingen als tussen 1/2, 2/4, 3/6 etc. Het ziet er anders uit, maar
naar hetn wezen blijft alles hetzelfde. De geschiedenis is tot stilstand gekomen.

Rechtvaardigheid
13. Het heeft een diepe betekenis, dat de termen "rechtvaardig" en "onrechtvaardig" vriJl'Tel uit ons taalgebruik zijn verdwenen.
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