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Bestaat er een 'postJnodernistische' geschiedbeoefening? 
Commentaar op F.R. Ankersmit 

Terecht heeft Ankersmit ter inleiding van zijn betoog op de begripsverwar
ring gewezen die bij gebruik van de termen 'modernisme' en 'postmodernis
me' ontstaat. Ik vrees dat die verwarring niet toevallig is maar samenhangt 
met de aard, waarmee het postmodernisme zich aanbiedt als exponent van 
een tijdgeest die de illusies van een lapidair als 'modernisme' gekwalificeerde 
achter ons liggende tijdperk en denktrant doorziet en zich ervan vrij heeft 
gemaakt. Op zich zelf is dat een normaal verschijnsel. Elke nieuwe stroming 
treedt op en moet optreden met dergelijke pretenties en de afrekening met 
oude denkpatronen of concepties bewijst slechts de oneindige vindingrijkheid 
en creativiteit van de menselijke geest. De opkomst van iets dat als 'postmo
dernisme' te boek staat, getuigt, hoe dan ook van het gevoel dat een periode 
voorbij is en aangezien in de geschiedenis het gevoel van een cesuur of wende 
identiek is aan die cesuur of wende zelf, is het vrij zinloos te ontkennen dat er 
een nieuwe geest is opgekomen die zich als 'postmodernisme' presenteert. 

Iets anders alleen is de vraag ofhier niet onder een wat al te ambitieuze en 
weinig gelukkige term zeer heterogene ideeën en bedoelingen worden samen
gebracht en sterker nog, of dit postmodernisme niet althans een deel van zijn 
intellectuele status en gewicht ontleent aan de toepassing van semantische 
alchemie, aan de tendens om gewoon bekende woorden anders te gebruiken. 
Een voorbeeld is al Lyotard met zijn theorie van het einde der grote 'ver
halen', waarbij 'verhaal' staat voor een bepaalde vorm van 'ideologie' of 
'vooruitgangsdenken'. Door iets 'postmodern' te noemen, voorziet men het 
curieus genoeg van precies dat aureool dat in het woord 'modern' lag en ligt: 
nieuw en daarmee attractief, opwindend eventueel, in elk geval het tegendeel 
van versleten, verstard-conventioneel en gedateerd. Het 'postmodernisme' 
dat zich afzet tegen het 'modernisme' doet dat dus door die suggestieve pre
tentie, die het wezenlijke kenmerk was van het begrip 'modern', over te 
nemen. 

Men moet weliswaar constateren dat de moeilijkheid al begint met de 
tweeslachtigheid van het hele begrip 'modernisme', waarbij het temporele 
met het kwalitatieve samenvalt: Uitgangspunt was een vooruitgangsgeloof 
dat een normale en tijdloze stilzwijgende veronderstelling koppelde aan een 
specifieke geschiedinterpretatie. Elke reactie immers impliceert altijd een 
verbetering of correctie te zijn, anders is zij overbodig. En daarmee slaat de 
term 'modernisme' logischerwijs formeel altijd op de jongste en laatste reac
tie, onbezien haar inhoudelijke strekking, terwijl hij, althans als algemeen 
gangbaar, opkwam en daardoor nauw verbonden werd met een bepaalde 
historische periode, stijl of stijlenfiguratie en geesteshouding. In zoverre 
moest het modernisme noodgedwongen zijn eigen doodgraver worden. Het 
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legitimeerde bij voorbaat elke qua stijl, geschiedinterpretatie en geesteshou
ding postmodernistische reactie als het ware modernisme. 

Postmodernisme als het jongste modernisme dus, dat een afwijzing bete
kent van enkele essentiële geloofsartikelen van het oorspronkelijke en nu 
gedateerde modernisme! Zoals het onderliggende vooruitgangsgeloof dat 
zijn neerslag vond in ideologieën, het geloof in theorievorming als middel 
om de werkelijkheid intellectueel in de greep te krijgen, autonomie van de 
menselijke rede en zelfverantwoordelijkheid voor zijn lot etc. In hoeverre hier 
POUT Ie besoin de la cause het toch altijd nog ietwat contourloze, polyinterpreta
bele en heterogene complex van stijlen, denkpatronen en normen, dat onder 
de paraplu 'modernisme' valt, tot een aanvechtbare eenheid aaneen wordt 
gesmeed om de eigen postmodernistische positie beter te profileren, laat ik 
hier nu even in het midden. 

Ankersmit richt zich op de vraag, wat dit postmodernisme nu aan de 
geschiedbeoefening te bieden heeft. Hij gaat er dus van uit dat we van een 
typisch modernisme ook in de geschiedwetenschap kunnen spreken. En hij 
beperkt zich, met het oog op de genoemde verwarring en polyinterpretabili
teit, tot de concrete kwestie van de 'historische ervaring': Hier schoot het 
modernisme te kort en het postmodernisme kan dat manco aanvullen door 
'de nostalgie' tot kern of uitgangspunt van geschiedbeoefening te maken. 

Zijn betoog roept dus twee vragen op: 1. Kunnen we van een modernisme in 
de geschiedwetenschap spreken, voorwaarde om het over postmodernisme te 
hebben? 2. Is de nostalgie een geschikte remedie om te ontkomen aan wat 
Ankersmit als de problematiek van de historische ervaring bij het zogeheten 
modernisme aangeeft? In wezen gaat het hier om twee geheel verschillende 
zaken. 

Ondanks zijn prijzenswaardige concentratie op één concrete en boeiende 
kwestie, ontkomt Ankersmit naar mijn mening ook niet aan de aan het post
modernisme eigen tendens om termen gewoon anders te gebruiken. Dat is 
zijn goed recht en hij laat ons ook niet in het ongewisse, wat hij ermee be
doelt. De vraag is alleen ofhet discours daarmee niet onnodig omslachtig en 
barok wordt. Om de intrigerende kwestie van de historische ervaring en de 
nostalgie te behandelen hebben we helemaal niet de nadrukkelijke tegenstel
ling modernisme-postmodernisme ter rechtvaardiging nodig. Ik weet name
lijk niet, wat ik mij onder 'modernisme' in de geschiedwetenschap moet 
voorstellen. Er is een doorlopend discours en een doorlopende verschuiving, 
soms omkering van historiografische concepties, modellen, methoden en 
vraagstellingen, een eb en vloed ook van onderling tegengestelde scholen en 
stromingen. Positivisme en historisme als twee typische varianten van het nu 
achterhaalde modernisme voor te stellen, zoals Ankersmit doet, lijkt me dan 
ook geforceerd; tenminste als met modernisme dat complex van vooruit
gangsdenken, nieuwe experimentele kunstvormen, afrekenen met (burger
lijke) normen en conventies, vertrouwen in techniek en wetenschap en in de 
vrije menselijke rede wordt bedoeld. In het positivisme vallen nog modernis-
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tische opvattingen en uitgangspunten te onderscheiden - dat vertrouwen in 
een zuiver wetenschappelijke geschied beoefening, in theorievorming die wet
matigheden zal kunnen bloot leggen en daarmee in dienst staat van maat
schappelijke vooruitgang. Bij de tegenvoeter, het historisme kan ik die moei
lijk herkennen. Alleen als de term 'modernisme' hier in puur temporele zin 
gebezigd wordt, als aanduiding van een bepaalde periode, grof gezegd twee
de helft negentiende en twintigste eeuw, heeft die etikettering enige zin, maar 
is dan ook overbodig en draagt niet bij tot de door Ankersmit aan de orde 
gestelde kwestie van de historische ervaring. 

Als een kardinaal verschil tussen de positivistische en de historistische 
benadering geldt dat de eerste vanuit haar wetenschappelijke pretentie de 
verklaring, de laatste de vereenzelviging centraal stelt. De positivist sluit in 
principe het transrationele, subjectivistische en imaginatieve element bij zijn 
speurtocht naar het verleden uit, dat bij het historistische ideaal van vereen
zelviging en herbeleving van het verleden onmisbaar is, maar daarmee ook 
de geschiedschrijving aan een intersubjectieve controle onttrekt. De voorstel
ling van het verleden van de historist kan overtuigen, maar nooit uitsluitend 
op grond van rationeel te achterhalen criteria. Het literaire element, verbeel
dingskracht en sympathie, die daarbij onmisbaar zijn, vormen echter volgens 
de positivist een onwetenschappelijke inslag. Ankersmit haalt als represen
tant van het positivisme constructivisten als Oakeshott en Goldstein aan, die 
elke geschiedvoorstelling een reconstructie noemen en het verleden zelf on
kenbaar achten. De historische ervaring van het levende verleden is immers 
voor de historicus niet meer mogelijk. Dat laatste is uiteraard een truïsme. De 
Rankeaanse wens het eigen ik uit te blussen om het verleden zuiver te kunnen 
zien, het historistische gebod zich te identificeren met het historische object is, 
letterlijk gesproken, een onmogelijkheid. De meeste historisten, ook Ranke, 
zullen dit overigens ook beseft hebben en het gebod was als ideaal en rich
tingwijzer bedoeld. 

Men kan de positivisten-constructivisten direct toegeven dat geschied
schrijving altijd een reconstructie blijft. Waarbij overigens tal van positivis
ten, evenals hun historistisch georiënteerde tegenhangers wel degelijk ervan 
uitgingen dat wat zij bij hun onderzoek vonden en zagen het verleden zelf 
was. Het besef slechts met een reconstructie bezig te zijn is altijd theoretisch 
en helpt de praktische historicus niet verder. Ankersmit wijst er terecht op dat 
zowel positivisten als historisten het verleden in zijn oorspronkelijke zuiver
heid wilden reconstrueren. Waarbij de positivist echter een andere voorstel
ling had van zuiverheid. Die lag niet in de ervaring en gevoelswereld van zijn 
object, de historische acteurs, maar in de bovenindividuele processen, mecha
nismen en structuren, die hij in en achter die acteurs meende te moeten zien. 
De historist zocht die zuiverheid daarentegen in de identificatie met zijn 
object. Ankersmit tekent hierbij aan, dat voor de ervaring van dat object 
zelf zo noch bij de een, noch bij de ander ruimte overbleef. Afgezien van de 
naar mijn smaak discutabele en verder nergens toe dienende typering van 
beide stromingen als 'modernistische discipline', lijkt mij die constatering als 
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zodanig aanvechtbaar. Natuurlijk heeft hij gelijk wanneer hij (o.a. aan de 
hand van Diltheys worsteling met het hermeneutische vraagstuk) vaststelt 
dat de historicus nooit meer dan een kopie van de ervaring van de acteur 
kan hebben. Waarbij ik wil aantekenen dat wij geen externe controle-instan
tie bezitten om over de gelijkenis van kopie en origineel te oordelen. Iedereen 
oordeelt vanuit zijn eigen kopie. Daarnaast echter betreft het hier een alge
meen vraagstuk van menselijke communicatie dat niet alleen voor de histo
ricus geldt. Wij zijn doorlopend ook in het dagelijkse leven aangewezen op 
informatie die op andermans ervaringen berust. Wij passen die in, selectief 
gewoonlijk, in onze eigen direct-zintuiglijke ervaringen. De lectuur van elke 
reportage of elk ooggetuigenverslag, het aanhoren van elk verhaal over an
dermans belevenissen betekent dat wij ons een beeld van zijn ervaringen 
vormen, een soort kopie. Maar zijn ervaring is daarmee natuurlijk nog niet 
onze bloedeigen ervaring. Ik zie hier geen principieel of kwalitatief verschil 
met wat de historicus overkomt als hij zich in de ervaringen van een histori
sche acteur poogt in te leven. Behalve onze eigen herinnering, die neerslag 
van onze persoonlijke ervaringen, van ons eigen leven dus, kennen wij alleen 
een verleden, dat via de getuigenissen van andermans ervaringen tot ons 
spreekt, in het beste geval gaat leven alsof wij er zelf bij waren geweest. In 
die zin ervaren wij ook het verleden, zij het altijd in de vorm van een kopie 
van andermans ervaringen die wij integreren in een omvattend beeld. En dat 
besef van een kopie-ervaring, in tegenstelling tot zij n eigen ervaring, zal geen 
historicus verlaten zolang zijn tijdsbewustzijn (dat hem een verschil tussen 
heden en verleden laat ervaren) nog enigszins normaal en in tact is. 

Daarmee kom ik bij het andere, ongetwijfeld originele punt van Anker
smits betoog: de rol van de nostalgie . Ook hier waarschuwt hij ons dat hij de 
term 'nostalgie' op zijn wijze hanteert. Het zij zo! De nostalgie zou ons een 
authentieke ervaring van het verleden kunnen schenken. Door de nostalgie 
als uitgangspunt te kiezen zou de 'postmodernistische' historicus over de 
greppel heen kunnen springen, die positivisten en historisten altijd van het 
levende verleden scheidt. Prototype van de nostalgie noemt Ankersmit de 
herinnering aan de jeugd- of kindertijd en die is tevens het prototype van de 
authentieke ervaring. Nu moet hier echter naar mijn mening worden onder
scheiden tussen ervaring, herinnering en nostalgie. Herinnering is niet iden
tiek aan ervaring in de directe zin, namelijk de wijze waarop een situatie op 
het moment zelf wordt ondergaan. Herinnering betekent inpassing van die 
directe authentieke ervaring in het levenspatroon; ordening en daarmee ook 
selectie. Slechts een deel van de authentieke ervaring wordt herinnering, en 
wel dat deel dat wezenlijk wordt geacht op grond van een waarschijnlijk 
bovenal transrationele onderbewust werkzame regulator. Nostalgie is ech
ter, als we het woord in zijn gangbare betekenis hanteren, geen gewone her
innering maar het verlangen naar een verloren paradijs, heimwee naar vroe
ger. Dat herinnering gemakkelijk in nostalgie verandert mag geen reden zijn 
om beide gelijk te stellen. Voor pijnlijke of afschuwelijke herinneringen is in 
de nostalgie immers geen plaats. Nostalgie, als heimwee naar vroeger, omvat 
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zowel persoonlijke herinnering, dus de verinnerlijkte ervaringen, als ook 
historische beeldvorming, dat wil zeggen verlangen naar een verleden dat 
men niet heeft meegemaakt, maar waarin men dankzij allerlei vormen van 
overleveringen zijn ware vaderland of een gelukkiger periode herkent. Het 
verschijnsel van prenatale herinneringen aan een vorig bestaan, bijvoorbeeld 
tijdens de Franse revolutie, laat ik hier als een allereerst parapsychologisch of 
metafysisch fenomeen nu maar verder buiten beschouwing. De voorbeelden 
die Ankersmit geeft van nostalgie naar een verleden, soms ver verleden tijd
perk bij Petrarca, Hölderlin of Michelet, kunnen gemakkelijk met talloze 
andere worden aangevuld. De kracht en oprechtheid van die nostalgie ont
ken ik evenmin als Ankersmit, die hier van een authentieke nostalgische 
ervaring spreekt. Maar was het niet deze ervaring, de identificatie met een 
verleden tijdperk, die de historisten zochten of ondergingen? Wat is het nieu
we en waarom zouden wij een postmodernisme nodig hebben om op deze 
wijze met het verleden om te gaan? Waarom is dat streven naar vereenzelvi
ging bij de oude historisten een illusie en in de gedaante van een nostalgische 
ervaring ineens een doorbraak? Ook dat identificatie-streven kwam immers 
voort uit nostalgie en anderzijds blijft het verschil met de oorspronkelijke 
ervaring van de historische acteurs, het 'object' van de historicus, hoe dan 
ook bestaan. Die greppel kan niet worden genomen. Ankersmit karakteri
seert nostalgie als ervaring niet van een 'herinnerd object' maar van 'een 
verschil' . Ik zou hier wel volledigheidshalve aan toe willen voegen dat ik 
zonder object geen verschil of afstand kan bespeuren, evenmin als ik verliefd 
kan worden zonder iemand die mijn verlangen opwekt. Die toevoeging is van 
kardinaal belang voor het volgende: De historist (of 'modernist', zoals An
kersmit het noemt) vergeet dat verschil, die 'nostalgische ervaring', zo horen 
we, en plaatst zich zelf als quasi godgelijk buiten de geschiedenis. De post
modernist wil dat verschil nu juist tot thema van onderzoek maken. Maar 
hoe kan hij een verschil of afstand (tussen heden en verleden) bestuderen 
zonder bestudering van de twee polen welke die afstand constitueren? Af
stand als zodanig bestaat immers niet. En hoe kan hij vervolgens de subject
pool - zijn eigen standplaats, het heden - daarbij betrekken zonder die stand
plaats dan weer onmiddellijk tot object te maken? 

De mentaliteitsgeschiedenis, die Ankersmit hier als een voorbeeld van deze 
postmodernistische geschiedschrijving ten tonele voert, kan ook niets anders 
doen dan een mentaliteit uit een vroegere periode analyseren en beschrijven 
vanuit hedendaagse normen, vraagstellingen en vooral taalgebruik. Zij kan 
niet tevens die eigen standplaats weer in haar verhaal betrekken zonder een 
nieuwe standplaats te kiezen en zo verder ad infinitum. Het oude kentheore
tische probleem! Haar behandeling van een vroegere cultuur of mentaliteit 
impliceert het besef van afstand, maar bij elke voorstelling die zij geeft of 
uitspraak die zij doet op grond van dat besef staat zij op dat moment even
goed 'buiten de geschiedenis', godgelijk of niet, net als elke historicus (posi
tivist of historist), zodra hij iets beweert. De verteller, toch door de postmo
dernisten weer in oude ere hersteld, is altijd een metahistorische god als hij 
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zijn verhaal doet. Er is een verschuiving van belangstelling en methodiek en 
misschien een grotere algemene theoretische bewustwording van de eigen 
subjectivistische bepaaldheid en beperking dan ten tijde van Ranke, die nog 
in de mogelijkheid van een onthulling van de definitieve historische waarheid 
geloofde, maar er is geen principieel verschil wat betreft de afstandsover
brugging. 

En is belangstelling voor het verleden niet altijd voortgekomen uit nieuws
gierigheid naar het andere, verre, dus: uit besef van een verschil met het hier 
en nu? Het is de basisimpuls van geschiedbeoefening en dat is het altijd 
geweest. Dit afstandsgevoel is echter niet ook meteen al nostalgie. Als ik mij 
probeer in te denken in de geloofswereld van de late middeleeuwers om hun 
gedrag in bepaalde situaties beter te begrijpen dan impliceert dat nog niet 
automatisch heimwee naar de 13e eeuw. Zelfs als nostalgie misschien de 
primaire impuls achter die genoemde belangstelling of nieuwsgierigheid 
mocht wezen. Juist omdat ze een elementaire menselijke ervaring is, is het 
niet zo dat zij het resultaat is van een ontmoeting met het verleden, maar 
omgekeerd is zo'n ontmoeting het resultaat van de nostalgie. Daarom blijft ze 
echter een gids waar de historicus telkens voor op zijn hoede zou moeten zijn 
omdat ze hem verleidt tot eenzijdige goudglanzende beeldvorming - wat ze 
overigens met veel andere reisgidsen gemeen heeft. 


