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l. Inleiding 

Het karnaval van Romans, de katharen van Montaillou, de Benan- 
danti, de kaas en de wormen van Menocchio, de naam van de 
roos, zijn inskripties van een nieuwe intellektuele mode, van 
een theoretiese verschuiving en van een recente populaire li- 
tersire stroming; en het draait allemaal om geschiedschrij- 
ving. Eco's Naam van de Roos is al maanden 66n van de best 
verkochte boeken in Europa, het is een zwaar gedokumenteerde 
sleutelroman over monniken, ketterij en misdaad in de middel- 
eeuwen. Bij de non-fiction deed Montaillou van Le Roy Ladurie 
het heel goed, een minutieuze rekonstruktie van het alledaag- 
se leven in een middeleeuwse katharendorpje in de PyreneÃ«n 
Menocchio, de 'held' uit De kaas en de wormen was eveneens 
een ketter, een molenaar uit de zeventiende eeuw, die de we- 
reld beschouwde als een rottende kaas, waar de engelen als 
wormen uitkropen. Hij eindigde op de brandstapel, zijn bio- 
graaf, Cario Ginzburg, werd een bekend historikus. 

Maar er is meer aan de hand. Achter deze plotselinge popu- 
lariteit van ketters en historici kunnen we de kontouren ont- 
waren van een theoretiese revolte, aangevoerd door historici, 
die tot dan toe theoretiese, filosofiese debatten uit de weg 
waren gegaan of zich op z'n minst nogal bescheiden opstelden. 
Enkele voorbeelden van deze ontwikkelingen, die zich de laat- 
ste twee decennia, soms onopvallend, soms met veel theoreties 
wapengekletter, voltrokken. 
l. Daar waar aanvankelijk de wetenschapsfilosofie de dienst - 
uitmaakte, treffen we nu tevens de wetenschapsgeschiedenis en 
wetenschapssocioloqie aan, niet langer als hulpdiscipline, 
maar als volwaardige broertjes en zusjes van de 'Methoden- 
leer' . 
2. Veel aandacht krijgt het historiese werk van Michel Fou- 
cault, die aanvankelijk verwant werd geacht met het struktu- 
ralisme. Nu echter ontwikkelt hij zljn 'archeologiese metho- 
de', zijn 'genealogie', als een "nominalistiese kritiek, die 
in en door een historiese analyse wordt geformuleerd" (l) en 
die zich expliciet richt tegen "de remmende werking ( . . . )  van 
de omvattende, op totaliteit gerichte theorieÃ«n (2). 
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3 .  In de schoot van de Kritiese Theorie schreven Negt en Kluge 
hun Geschichte und Eigensinn, waarin ze op zoek zijn naar de 
geschiedenissen van onderaf. "De theorie groeit naar een de- 
tektive-funktie toe: eigenzinnig zoeken in sferen van verhor- 
gen werkelijkheid. (...) Ze kiest partij voor het nog niet 
gewordene, dat naar werkelijkheid, uitdrukking dringt" ( 3 ) .  
Foucault zou het zb niet gezegd hebben, maar deze formulering 
komt nogal in de buurt van zijn definitie van genealogie als 
de verbinding van eruditie en allerlei lokale, verborgen en 
onderdrukte vormen van weten. 
4. Uit het marxistiese kamp, waar de geschiedenis al een eeuw - 
lang als d& wetenschap wordt gekoesterd, komt Althusser's 
stelling, dat een goede, d.i. materialistiese filosofie zich 
onderscheidt van een slechte door baar 'appoint ext6rieur', 
d.w.z. door haar praktijk te baseren op een histories-weten- 
schappelijk begrip van de werkingsvormen van die filosofiese 
praktijk. Je kan de deur naar de geschiedenis niet ongestraft 
open zetten: dezelfde Althusser riep de krisis van de marxis- 
tiese theorie uit. 
5. Van historiese zijde worden de laatste jaren meer offensief - 
pogingen gedaan de filosofiese diskussie te beÃ¯nvloeden niet 
alleen de Anales-historici uit Frankrijk zijn aktiever dan 
voorheen waar het gaat om een theoretiese uitwerking van hun 
baanbrekende wijze van geschiedschrijving, de al genoemde 
italiaanse kunsthistorikus Carlo Ginzhurg deed in zijn essay 
Sporen een opvallende poging "ons ( . . . )  uit de impasse (te) 
helpen van de tegenstelling tussen 'rationalisme' en 'irratio- 
nalisme' " ( a ) ,  door op zoek te gaan naar een paradigma, dat 
in het vakgebied van de menswetenschappen tegen het einde van 
de negentiende eeuw ongemerkt is opgekomen: het indikatie-pa- 
radigma, dat is gebaseerd op een duidend, gissend, op 'aan- 
wijzingen' en 'sporen' gehaseerd weten. Alweer zijn de over- 
eenkomsten met Negt/Kluge en Foucault in het oog lopend. 
6. Daarnaast moet de groeiende aandacht voor de mondelinge 
geschiedenis worden genoemd, zowel in de wetenschap, in de 
journalistiek als in kringen van 'amateur'- of lekenhistori- 
cl, die de geschiedschrijving van hun eigen familie, dorp of 
buurt ter hand nemen. Deze oral history, die een belangrijk 
aspekt vormt van b.v. de engelse History Workshops, speelt in 
Nederland een aanzienlijke rol in de rekonstruktie (alweer) 
van vergeten of onzichtbaar gemaakte kulturen en leefwijzen, 
met name van arbeiders en vrouwen (5). De opkomst van de mon- 
delinge geschiedenis kan niet los gezien worden van een onder- 
zoekshouding, waarin identifikatie met het leven van de onder- 
zochten (zij het in politieke, sociale, seksespecifieke, kul- 
turele zin) doorgaans een belangrijke, positieve plaats krijgt 
toebedeeld, tegenover het gedistiantieerde 'objektivisme' van 
de gangbare sociale wetenschap en geschiedwetenschap, Een ver- 
gelijkbare houding is aan te treffen bij diverse linkse soci- 
ale wetenschappers, die methodologies uitgaan van een 'parti- 



ciperende' of 'aktivistiese' onderzoekshouding. 
7. Tenslotte: het is niet toevallig, dat een tweetal theore- 
tiese tijdschriften, New Left Review in Engeland, en Te Elfder 
Ure in Nederland, die in de laatste decennia een toonaangeven- 
de rol speelden in de initiÃ«rin en verbreiding van diskussies 
rondom de (marxistiese, strukturalistiese en poststrukturalis- 
tiese) maatschappijtheorie, vanuit een min of meer gramsciaan- 
Se kultuurpolitieke houding, de laatste jaren meer aandacht 
zijn gaan besteden aan de geschiedenistheorie en de geschied- 
schrijving. New Left Review besteedde haar 120e jubileumnummer 
geheel aan de engelse historiografie en Te Elfder Ure wijdde 
twee nummers aan franse en engelse debatten over de geschie- 
denistheone. Zowel op de positie van New Left's hoofdredak- 
teur Anderson als op enkele bijdragen aan Te Elfder Ure zal 
ik nog nader ingaan (6). 

Wat zijn de oorzaken van de groeiende aandacht voor de ge- 
schiedschnjving? 
Welke aspekten van de geschiedschrijving spelen daarbij met 
name een rol? 
Is het mogelijk in het werk van 'nieuwe historici' als Fou- 
cault, Ginzburg, Annales-historici e.a. een eenduidige poli- 
tieke dan wel theoretiese gerichtheid te ontdekken? 

Op deze drie vragen zal ik trachten een antwoord te geven. 
In paragraaf 2 zal ik beargumenteren, dat de oorzaken van de 
theoretiese revolte niet op het terrein van de geschiedschrij- 
ving in het bijzonder liggen, maar wortelen in een groeiende 
kritiek op en wantrouwen jegens het kr i t iese  gehalte van de 
maatschappijtheorie, i n  het bijzonder het marxisme. De Nieuwe 
historici' breken wat dit betreft met een in de zestiger en 
zeventiger jaren overheersend politiek optimisme m.b.t. de 
betekenis van sociaalwetenschappelijke theorievorming. 

In paragraaf 3 ga ik nader in op de belangrijkste theoretiese 
kenmerken van het werk van de nieuwe historici, 'archeologen' 
en speurders naar wat zij noemen 'de  onuitgesproken vormen 
van kennis ' ,  waarbij ik de nadruk leg op de positie van Fou- 
cault en Ginzburg. 

In paragraaf  4 tenslotte doe ik een voorlopige poging de ken- 
nisstrategiese positie van deze historici te beoordelen in 
verband met het vraagstuk van maatschappelijke macht en socia- 
l e  verandering. 

2. 'Kennis en leven' 

a. maatschappijtheorie 

De diskussie, die het recente werk van Michel Foucault heeft 
losgemaakt, heeft vooral betrekking op de betekenis en inzet 



van een intellektuele traditie, die zichzelf verbonden acht 
met de strijd tegen onderdrukkende machtsverhoudingen, zoals 
die door de arbeidersbeweging, en daarnaast door uiteenlopen- 
de andere bewegingen wordt gevoerd. Deze traditie, waarin het 
marxisme een vooraanstaande rol speelde, stelde een begrip 
van de maatschappelijke verhoudingen als een onmisbare voor- 
waarde voor iedere suksesvolle veranderingsstrategie. Fou- 
cault e.a. representeren een breuk met de wijze, waarop deze 
begripsvorming tot stand wordt gebracht. Zij breken met een 
type maatschappijtheorie, dat tot voor kort min of meer het 
patent had op maatschappijkritiek en politiek-strategles denken 
binnen (in brede zin) de linkse beweging. 

Onder maatschappijtheorie versta ik hier al die sociale filo- 
sofieÃ« of theorieÃ«n die vanuit een theoretiese verwerking 
van sociaalwetenschappelijk onderzoek de relatie tussen het 
handelen van sociale aktoren en de maatschappij als totali- 
teit en eenheid doordenken. Twee elementen zijn hier van we- 
zenlijk belang: allereerst de notie van maatschappij als to- 
taliteit en als eenheid. Daarnaast het epistemologiese uit- 
gangspunt dat wetenschappelijke begripsvorming een breuk im- 
pliceert met de alledaagse ervaring en kennis. 

Tegenover deze hoekstenen van de maatschappijtheorie stellen 
Foucault e.a. een opvatting van de maatschappij als een veel- 
heid, Waarin wel samenhangen zijn aan te wijzen maar waarbij 
iedere omvattende totaliteit en eenheid altijd uitsluiting 
van uiteenlopende posities betekent. In samenhang hiermee 
wijzen ZIJ een epistemologiese breuk tussen waarheid (weten- 
schappelijke theorievorming) en ideologie (alledaagse ervaring 
en kennis) van de hand. Sociaal-wetenschappelijke kennis 
breekt weliswaar ten dele met allerlei bestaande perspektie- 
ven op de sociale werkelijkheid, maar is zelf ook slechts een 
perspektief op die werkelijkheid. Haar kennis kan niet los 
van dat perspektief worden beschouwd. 

De kritiese maatschappijtheorie, in het bijzonder het marxis- 
m e  wortelt in het achttiende eeuwse verlichtingsdenken dat 
het ontstaan van het kapitalisme en de ondergang van de feo- 
daal-agrariese verhoudingen tracht te doordenken. In het kiel- 
zog van grote maatschappelijke en technologiese omwentelingen 
worden de meest uiteenlopende sociale utopieÃ« uitgedokterd, 
vanuit een optimisties geloof in de maakbaarheid van de maat- 
schappij. Fourier's falanxen, Proudhon's arbeidersgemeenschap- 
pen, Bentham's Panopticon, Comte's diktatuur van intellektue- 
len en technologen vormen enkele van de meest bekende voor- 
beelden. In het utilisme en het positivisme van de 19e eeuw 
gaan maakbaarheid/beheersing van het 'sociale organisme' en 
geluk, voorspoed en gelijkheid voor allen samen, op een voor 
ons naÃ¯ev wijze. 

Het werk van Marx en Engels kan dan gezien worden als het be- 



gin van de moderne maatschappijtheorie, die zich onderscheidt 
van haar utopiese 'voorgeschiedenis', door de maakbaarheid 
van de maatschappij afhankelijk te stellen van het wetenschap- 
pelijke begrip van de historiese 'wetten', die het ontstaan 
van maatschappelijke verhoudingen bepalen. De maatschappij 
als eenheid was nu niet langer een willekeurig toekomstbeeld, 
maar het produkt van wetenschappelijke konstruktie, en daar- 
mee het objekt van technologies ingrijpen. Met Marx en Engels 
begint een tot nog toe onafgesloten geschiedenis van weten- 
schappelijk geleide sociale technologie, gericht op de kon- 
struktie van de maatschappij als kontroleerbare planbare een- 
heid en orde. Waar het marxisme de mogelijkheid van planning 
en orde fundeerde op de uitkomst van de strijd tussen bour- 
geoisie en proletariaat en daarmee op een sociaal konflikt, 
daar laat de twintigste eeuw de opkomst van maatschappijtheo- 
retiese tradities zien, die het idee van planning, sturing en 
orde juist baseren op het beheersen of oplossen van konflik- 
tueuze relaties, zoals de systeemtheorie en het funktionalis- 
me. Hoe belangrijk ook de verschillen zijn, een gemeenschappe- 
lijk nieuw element is de gedachte van een wetenschappelijk 
geleide of begeleide inrichting en sturing van het maatschap- 
pelijke leven als beheersbare eenheid. 

Het probleem, dat door Foucault e.a. nu aan de orde wordt ge- 
steld, betreft de verhouding tussen de 'waarheidspolitiek' 
van deze maatschappijtheorieÃ« en de uiteenlopende kennisbe- 
standen en aspiraties, die in samenlevingen bestaan. Hun kri- 
tiek geldt het gegeven, dat de maatschappijtheoretiese waar- 
heid (en daarmee haar sturingskonceptie en planningsideeÃ«n 
het resultaat is van een breuk met de inhoud van die alle- 
daagse kennisbestanden en de sociale ervaringen, waarop zij 
teruggaan. De moderne maatschappijtheorie is dus gebaseerd op 
wat we kortweg een breuk tussen kennis en leven kunnen noemen. 
Ik gebruik hier bewust de notie 'leven', om me af te schermen 
van de gangbare sociaalwetenschappelijke benoemingen van dit 
vraagstuk. In plaats van leven wordt daar vaak gesproken van 
praktijk, of handeling. In die termen zit een impliciete oppo- 
sitie met theorie of reflektie, die zowel de theoriegeladen- 
held van het sociale leven als de praktiese 'daadkracht' of 
werking van wetenschappelijke theorieÃ« neigt te verontacht- 
zamen. Met de term leven tracht ik een eenheid van omgeving 
(leefwereld), handelen (praktijken) en kennis (diskursief en 
niet-diskursief geartikuleerde ervaring) uit te drukken. 

Traditioneel vormde de samenhang tussen kennis en leven geen 
probleem voor de wetenschappelijke praktijk, geÃ«n als deze 
is op het sukses van de natuurwetenschappen, dat slechts kon 
worden volgehouden door een scherpe breuk tussen imaginatie 
en ratio, tussen (christelijk) bijgeloof en rationele kennis, 
te handhaven. Ook de sociale wetenschap eiste een duidelijke 
demarkatie tussen de bronnen van sociaalwetenschappelijke 



kennis en de bronnen van de common sense. In zeker zin brak 
het marxisme met dit demarkationisme, door zijn 'waarheid' te 
relateren aan de strijdervaringen van het proletariaat. De 
samenhang tussen kennis en leven bestond in het marxisme als 
een politieke eenheid tussen proletariaat (als histories- 
maatschappelijk subjekt) en histories materialisme (als kennis 
van de maatschappij). Tegelijkertijd ontwikkelde het marxisme 
deze samenhang grotendeels via een epistemologiese verontacht- 
zaming van de konkrete ervaringen en kennisbestanden, d.i. 
van het leven, van de proletariÃ«rs De scheiding tussen ima- 
ginatio en ratio werd ook door het marxisme gehandhaafd, ZIJ 
het halfslachtig (want histories ophefbaar), in b.v. de ver- 
vreemdingstheorie. 

De huidige kritiek op de maatschappijtheorie is duidelijk het 
gevolg van de feitelijke resultaten van de sociaalwetenschap- 
pelijke 'waarheidspolitiek'. Zowel het marxisme als zijn 
theoretiese alternatieven worden in die kritiek gekonfronteerd 
met de konkrete resultaten van sociale ordening en sturing. 
Het centrale verwijt geldt de verontacbtzaming of erger de 
uitsluiting en 'disciplinering' van allerlei sociale ervarin- 
gen. De inzet van de kritiek is een waarheidspolitiek, die wel 
in staat is die ervaringen te artikuleren. Tot voor enkele 
jaren werd de mogelijkheid van een dergelijke kennisproduktie 
in linkse kringen vooral opgevat als een methodologies vraag- 
stuk: i.p.v. positivisme, sciSntisme en het objektivistiese 
marxisme werden 'zachte', 'subjektieve' of participerende, 
zich met strijd en lijden van de onderzochten identificerende 
onderzoeksmethoden ontwikkeld. Daarbij bleef men doorgaans 
wel vasthouden aan het maatschappijtheoretiese kennisideaal 
van de maatschappij als geplande eenheid en orde (7). 

De huidige kritiek, die van de 'nieuwe historici', genealo- 
gen, etc., richt haar pijlen veeleer op het ontoloqiese vlak 
van de rnaatschappijtheoretiese waarheidspolitiek. Het beeld 
van de maatschappij als systeem, dat begrepen wordt als een 
organisme, dat gestuurd en geordend kan worden als men de 
wetten van zijn funktioneren kent, wordt in deze kritiek be- 
grepen als een bijzondere waarheidspolitiek, die 'de maat- 
schappij' als waarheid oplegt aan de verschillende sociale 
klassen en groepen. Strijdige, marginale, 'onderontwikkelde' 
vormen van weten of 'kulturen' zijn in die problematiek 
slechts thematiseerbaar als dysfunktionaliteiten, of in het 
beste geval, bij een dynamiese maatschappijtheorie als het 
marxisme, als konfliktstof, als motor voor een alternatieve 
sociale planning. 

Je zou het een list van de geschiedenis kunnen noemen, dat de 
'nieuwe historici' de aloude inzet van de maatschappijtheorie 
(de ordening van de maatschappiJ tot een eenheid, als voor- 
waarde voor vrijheid, gelijkheid en voorspoed van allen) los- 
laten op een wijze die vooral schokkend is voor de marxisten. 



Zij waren het, die deze inzet verbonden aan een begrip van de 
geschiedenis en aan de maatschappelijke positie en strijd van 
het proletariaat. Ditzelfde marxisme wordt nu genegeerd (of 
minstens gerelativeerd) als wetenschap, en gekritiseerd als 
politieke konceptie, zowel door Foucault en de zijnen, als 
door vele van de Annales-historici, door Negt en Kluge, en 
tenslotte ook in vele opzichten door de mondelinge historici 
uit de kringen van de engelse History Workshops. 
Wat doen de marxisten zelf? 

In de zeventiger jaren heeft het offensieve marxisme, dat 
zich in grote theoretiese debatten stortte, plaats gemaakt 
voor een bescheidener en vooral defensief marxisme (of marx- 
ismen). In feite zien we in die periode (als resultaat van de 
strijd van de progressieve studentenbeweging) de realisatie 
van een vrij kleine akademies-marxistiese kultuur, die zich 
vooral toelegt op het opvullen van theoretiese lakunes en het 
uitwerken van het histories-materialisme naar relatief nieuwe 
en minder grootschalige onderzoeksterreinen. De specifieke 
identiteit van het marxisme (de samenhang van geschiedweten- 
schap en strijd van het proletariaat) verdwijnt stilzwijgend 
naar de achtergrond, en daarmee ook de voor het marxisme ken- 
merkende spanning tussen het maatschappijtheoretiese ideaal 
van een geplande maatschappelijkheid en de alledaagse kennis 
en ervaring (van de proletariÃ«rs).Wa overblijft is een naar 
de 19e eeuw ruikend staketsel waarbinnen men algemeen be- 
schaafd empirie5 sociaalwetenschappelijk onderzoek verricht, 
dat in de inleiding en het nawoord bezwerend blijft wijzen op 
de lange historie van strijdbaarheid, die kenmerkend was voor 
het marxisme. Het marxisme tendeerde zo meer en meer naar een 
'radikale' variant van zijn 'burgerlijke' tegenhangers als de 
systeemtheorie en het funktionalisme. Het marxisme is zijn 
traditie van politieke strijdbaarheid en verzet tegen onder- 
drukking kwijtgeraakt. Marxisten, die dit nog wel inzagen, 
zijn zich niet voor niets gaan bezighouden met het begrip van 
'de politiek', dat in het marxisme werd gehanteerd. Hun kon- 
klusies vallen ten dele in feite al buiten 'het marxisme' als 
theoreties-politieke eenheid ( 8 ) .  

De laatste twintig jaar hebben in feite slechts twee serieuze 
pogingen opgeleverd tot 'vernieuwing' van het marxisme als 
strijdbare traditie: het franse marxisme van Althusser c.s. 
en het engelse van de New Left Review van Ferry Anderson. 
Beider werk drukt het groeiende isolement van het marxisme 
pregnant uit, zij het op verschillende manieren. Bij wijze 
van kontrast en ter illustratie van de 'sciÃ«ntisties opslui- 
ting', waar het marxisme in verzeild geraakt is, zal ik hier- 
onder op hun posities ingaan. 

h. Struktuur en waarheid: Althusser (9) -- 
Althusser was in nederlandse politiek-theoretiese diskussies 
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korte tijd even een absolute 'must', even snel was hij verge- 
ten. Zelf gaf hij de theoretiese aanzet tot deze vergetelheid: 
hij sprak wat hij noemde de 'krisis van het marxisme' uit: 
waarmee hij bedoelde, dat het marxisme politiek g66n faktor 
van betekenis meer was. Dat was in 1978. Een kleine vijftien 
jaar daarvoor schreef hij Lire Ie capital en Pour Marx, waar- 
in hij een poging deed tot een rekonstruktie van het marxis- 
tiese wetenschaps- en geschiedenisbegrip. 

Althusser wil de konstruktie van het wetenschappelijke begrip 
van de geschiedenis afschermen naar twee zijden: enerzijds 
naar de 'ideologiese tijd' (het alledaagse tijdshesef), an- 
derzijds naar de tijd van de geschiedsfilosofen, in het bij- 
zonder het idealisme van Hegel. Zowel Hegel's filosofie als 
ons alledaagse 'ideologiese' tijdsbesef sluiten ons volgens 
Althusser op in het heden. Beide begrijpen de geschiedenis 
als een homogeen en kontinu gebeuren, dat slechts vanuit het 
heden denkbaar of te beleven is. Deze opsluiting in het heden 
maakt volgens Althusser een wetenschap nodig die ons boven 
het heden uittilt en ons vertelt, dat dit heden is samenge- 
steld uit uiteenlopende tijden, die op verschillende 'verle- 
dens' teruggaan en over ons heen tot in diverse toekomsten 
reiken. 

Het gaat er Althusser vervolgens om een kenwijze te ontwikke- 
len, die ons een begrip levert van de komplexe strukturering 
van historiese relaties en praktijken (10). Daartoe introdu- 
ceert hij een nieuw begrip van de (maatschappelijke) totali- 
teit als een komplex, geleed geheel. We mogen daarbij de een- 
heid van het geheel niet vooronderstellen, maar moeten juist 
onderzoeken, hoe, en of, die eenheid tot stand komt (A 446). 

Tegenover gangbare interpretaties (11) wil ik de stelling ver- 
dedigen, dat Althusser's rekonstruktie van het geschiedenis- 
begrip in veel opzichten in de buurt komt van een systeem- 
theoretiese maatschappij-opvatting. Allereerst de wi.)ze, waar- 
op hij met het bestaan van specifieke historiciteitsstruktu- 
ren omgaat: deze zijn bi.) hem louter het bestaan van bepaalde 
maatschappijformaties (b.v. de franse kapitalistiese verzor- 
gingsstaat), die op hun beurt 'in het teken staan van' speci- 
fieke produktiewijzen (de kapitalistiese, b.v.), geleed als 
gehelen; deze historiciteitsstrukturen hebben geen betekenis 
dan in funktie van het wezen van de maatschappelijke totali- 
teit, d.w.z. van het wezen van hun specifieke samengesteld- 
heid. (A 403). 

Voor deze totaliteit hanteert Althusser diverse metaforen: 
de klassieke basis-bovenbouw-metafoor, een 'geleed lichaam', 
een organisme, een 'gehiÃ«rarchiseer geheel', tenslotte een 
gelijkstelling van 'organies geheel' met 'systeem' (A 389, 
401). Strukturering van sociale praktijken wordt zo door Alt- 
husser altijd als reproduktie van de bestaande organiese to- 



taliteit (maatschappijformatie, produktiewijze) begrepen. De 
begrijpelijkheid van maatschappelijke praktijken en processen 
is gelegen in de beantwoording van de vraag hoe zij bijdragen 
aan de reproduktie van de maatschappelijke totaliteit. 

De struktuur van de totaliteit gaat ook bij Althusser vooraf 
aan het bestaan van specifieke maatschappelijke strukture- 
ringen. Bovendien tendeert zijn geschiedeniskonceptie duide- 
lijk naar een teleologie van systemen, in de spinozistiese 
zin van samengestelde lichamen, die vanuit hun wezen naar vol- 
harding (reproduktie, funktie van het gehee1)in hun bestaan 
streven. In Althusser's ideologiebegrip, dat hij in het essay 
'Ideologie en ideologiese staatsapparaten' ontwikkelt, wordt 
zijn marxistiese systeemtheorie geperfektioneerd (12): ons 
alledaagse begrip (voorstellingen) van onze bestaansvoorwaar- 
den vat hij daar op als een vorm van 'herkenning/miskenning', 
die linea recta wordt verbonden met de histories-specifieke' 
noodzaak bepaalde maatschappelijke verhoudingen in stand te 
houden, te reproduceren. Zo 'funktionaliseert' Althusser ons 
alledaagse 'bewustzijn', onze subjektiviteit, als 'reprodu- 
cent' of 'drager' van de bestaande sociale verhoudingen. Waar- 
mee de noodzaak van een breuk met dit ideologies bewustzijn 
des te meer lijkt gegeven. Resultaat: alles, d.w.z. al wat 
histories' is, behoort toe aan de struktuur van het geheel 
(van de maatschappij), behalve de wetenschap, die dit alles 
'verklaart'. 

Althusser lost de vele geschiedenissen, die ook volgens hem 
tezamen 'de' geschiedenis vormen, op in een bovenhistories 
Struktuurbegrip, dat samenvalt met het maatschappelijke als 
hiÃ«rarchie geordende totaliteit, waarmee het specifieke 
vraagstuk van de strukturering van sociale praktijken uit het 
zicht verdwijnt. Dat wil zeggen: het vraagstuk van de histo- 
riese verandering wordt een welhaast ondraaglijke last voor 
de geschiedenistheorie, en precies dat vraagstuk vormt de 
kern van die theorie. 
Niet voor niets is het enig vaststelbare historiese feit voor 
Althusserdestrukturele mutatie of breuk geworden, een haast 
geheimzinnige breuk met de Struktuur van de voorgeschiedenis, 
zoals in het geval van de russiese revolutie en vooral van 
het marxisme. 

De struktuur (de synchronie) is de waarheid: Althusser lost 
het probleem van de samenhang tussen wetenschap, politiek en 
maatschappelijk leven in sciÃ«ntisties zin op, d.w.z. hij ne- 
geert het. In spinozistiese zin eigenlijk: de waarheid open- 
baart zichzelve, maar bulten deze, onze tijd. Die waarheid is 
een onmogelijke, stelt Marin Terpstra terecht (A 448), want 
wat gebeurt er als de geschiedenistheorie zichzelf tot objekt 
neemt? Waarom, aldus Terpstra, was het niet voldoende geweest 
te wijzen op de andersoortige historiciteit van de taal van 
de wetenschap? Anders dan de historiciteit van de door die 



wetenschap beschreven praktijken (A438) 

In het marxisme van Althusser wordt politiek handelen zo ge- 
reduceerd tot de waarheid van de geschiedwetenschap; omdat de 
marxistiese maatschappijtheorie de samenhang tussen haar ken- 
nisvorming en 'het leven1 van de 'sociale aktoren' niet anders 
dan als een breuk of cesuur kan begrijpen, vervalt ze voort- 
durend in het dualisme van een ahistoriese waarheid en een 
begripsloos histories handelen. 

c Anderson's kruistocht van de Rede 

Perry Anderson is de zelfbenoemde hoofdredakteur van het wes- 
terse marxisme. Om de zoveel jaar schrijft hij een boekje 
waarin de stand van zaken in de marxistiese theorie uit de 
doeken wordt gedaan (13). 
Anderson's ontwikkeling kan model staan voor die van duizen- 
den andere marxisten, die na de revolutionaire 'boom' van de 
jaren zestig, zich genoopt zagen de schema's en programma's 
van de 'revolutionaire overgangseisen' allengs om te buigen 
in de richting van wat Lenin 'revolutionair defaitisme' zou 
noemen: een je, stug en volhardend in het uiteindelijke doel, 
tijdelijk neerleggen bij de noodzakelijkheid van de geschie- 
denis. 
Zo ging Anderson er in 1974 (B 392) nog vanuit, dat de marxis- 
tiese theorie slechts in een direkte verhouding tot een revo- 
lutionaire massabeweging haar adekwate vorm aanneemt; twee 
Jaar later (je zou kunnen zeggen: na het mislukken van de An- 
jerrevolutie) relativeerde hij dit standpunt nogal: nu komt 
de nadruk op de zelfstandigheid van het histories materialis- 
me te liggen: 'Er zal dus altijd een inherente scheiding blij- 
ven tussen kennis en handelen, theorie en praktijk, voor wel- 
ke wetenschap van de geschiedenis dan ook'. 

In zijn laatste publikatie, In the tracks of historical mate- 
rialism, uit 1983 (14), loopt Anderson's relativering van die 
direkte verhouding met de massabeweging uit op het dood ver- 
klaren van het klassieke westerse marxisme, dat al te esote- 
ries en filosofies was. Tegelijk schermt hij zich af van de 
zijns inziens zuideuropese gedachte, dat dit betekent, dat 
het marxisme in krisis verkeert. Integendeel: met name in de 
angelsaksiese wereld signaleert hij "the rise of Marxist his- 
toriography to lts long overdue salience within the landscape 
of socialist thought as a whole" (15). Dat had hij in 1974 al 
voorspeld. Een andere vobrspelling kwam echter niet uit: "The 
reunification of Marxist theory and popular practice in a 
mass revolutionairy movement signally failed to materialize" 
(16). Anderson bezegelt hiermee, zonder dat te bedoelen, de 
akademisering van de marxistiese onderzoeksprogramma's, die 
ongetwijfeld nuttige kennis voortbrengen, het echter zonder 
kontakt met 'de beweging' moeten stellen. Geen moment komt 



het bij hem op, deze blijvende isolering te verklaren uit de 
theoretiese struktuur van zijn marxistiese theorie zelf. Zou 
het niet kunnen zijn, dat hetgeen hij 'revolutionaire massa- 
beweging' noemt, al leen een theoretiese konstruktie is, die 
de maatschappijtheoretiese behoefte uitdrukt, de diverse 
maatschappelijke ervaringen (van b.v. onderdrukking of uit- 
buiting) te relateren aan de notie van de (theoretiese en po- 
litieke) konstruktie van de maatschappij als orde en totali- 
teit? De marxist Asor Rosa heeft er op gewezen, dat dit type 
marxisme in feite een vorm van burgerlijk theoreties avant- 
gardisme is, dat de intellektuele behoeften en aspiraties van 
kritiese intellektuelen als het ware in de mond legt van een 
imaginair proletariaat, dat 'objektief belang' heeft b13 de 
realisatie van een nieuwe, socialistiese maatschappelijke to- 
taliteit (17). 

Anderson's evaluatie van de ontwikkelingen in het marxisme en 
de moderne 'critica! theory' in het algemeen in "In the tracks 
of historica! materialism" ontaardt dan ook in een polemiek 
met uiteenlopende niet-marxistiese theoretici (Foucault Der- 
rida, e.a.) of 'ex'-marxisten (als Poulantzas, "once a pillar 
of leninist rectitude"), vanuit de wat tragies aandoende vast- 
stelling, dat het marxisme het kontakt met de beweging al heel 
lang kwijt is, theoreties geen oplossing heeft voor het vraag- 
stuk van de relatie tussen struktuur en subjekt, maar blijk- 
baar wel 'waar' is. De hartstocht voor de rede van Perry An- 
derson heeft hem opgesloten in een rationalisties en intellek- 
tualisties politiek en theoreties program, dat politiek falen 
en onvermogen blijft interpreteren als tijdelijke windstilte 
in de onvermijdelijke opmars naar de revolutie. 

a. Vele geschiedenissen: de Annales-school 

Het werk van de Annales-historici kan ten dele begrepen wor- 
den als de voorgeschiedenis van de huidige opleving van de 
geschiedschrijving. Vanaf de dertiger jaren tot nu toe ont- 
wikkelen zich in de boezem van de Annales-school allerlei 
elementen, die nu kenmerkend zijn voor het werk van de 'nieuwe 
historici'. Piet Spilt (A 328-379) geeft een helder overzicht 
van intellektuele achtergronden en theoretiese ontwikkeling 
van de Annales-school, waaruit ik zal putten om die elementen 
nader aan te duiden. Aanvankelijk ging het bij de 'Annalisten' 
om een breuk met het 'wie es wirklich gewesen war' van een 
historiografie, die alle nadruk legde op een evenementiiile, 
individualiserende, positivistiese 'oppervlaktegeschiedenis'. 
De opkomst van de sociale wetenschappen bood hen een nieuw 
instrumentarium om de diverse lagen,waaruit 'de' geschiedenis 
zou bestaan, te bewerken. Uit de verdere ontwikkeling van de 



Annales-school blijkt een opvallende epistemologiese openheid 
en een al even opvallend gebrek aan betrokkenheid hij de gro- 
te debatten uit de maatschappijtheorie. Zowel bij het lezen 
van Braudels 'Kanttekeningen' bij zijn studie Civilisation 
materielie et capitalisme als bij Spilts inleiding krijg je 
de indruk, dat voor de Annales-historici wetenschapstbeore- 
tiese en filosofiese problemen zich slechts laten stellen in 
de konkrete geschiedkundige praktijk zelf, en daar ook opge- 
lost dienen te worden. 
Twee voorbeelden. Alhoewel het volgens Spilt duidelijk is, 
dat iemand als Braudel g&n subjekt-loos geschiedenisbegrip 
hanteert (zoals b.v. Althusser en Foucault), houdt deze zich 
tevens verre van ieder debat over 'noodzakelijkheid en mense- 
lijke vrijheid' (A 348). Tevens leggen de Annalisten de na- 
druk op de stelling, dat geschiedschrijving strikt genomen 
fiktie blijft (A 358), zonder romantiese bijbedoelingen, ter- 
wijl ze tegelijkertijd sterke nadruk leggen op exaktheid in 
het hanteren en bewerken van bronnenmateriaal. 

Aan het eind van zijn artikel tracht Spilt, de diversiteit 
van de Annales-historici indachtig, de kontouren van het An- 
nales-paradigma te schetsen. Het gaat daarbij om vier centra- 
le kenmerken: histoire problAme, een probleemgerichte, kon- 
struerende en analytiese praktijk. Op dit punt is de verwant- 
schap met de franse wetenschapstheorie van Bachelard, Can- 
guilhem, en Althusser duidelijk. Daarnaast: gelaagdheid van 
de tijd: het onderscheiden van meerdere tijdsnivo's doorgaans 
drie (longue durAe/structure; conjoncture en bvenements), 
waarbij het nivo van de zeer trage ontwikkelingen, de longue 
dur& in het algemeen de meeste nadruk krijgt. 
Vervolgens: histoire totale, d.w.z. dat alle elementen van 
het maatschappelijk leven in principe in de analyse betrokken 
moeten worden. Tenslotte: histoire globale: geschiedenis is 
in principe wereldgeschiedenis, wat een breuk met het ethno- 
centrisme impliceert, alsook met een nationalistiese histo- 
riografie. 

Bij de pretentie van een histoire totale ligt bbn van de cen- 
trale theoretiese problemen van het Annales-paradigma. Aller- 
eerst bleek de pretentie van een dergelijke omvattendheid niet 
altijd even makkelijk waar te maken, zoals o.a. blijkt uit de 
kritiek op Braudels studie La M6diterannÃ©e "Braudel komt er 
inderdaad zelden toe te analyseren hoe in een bepaald geval 
al die elementen op die verschillende tijdsnivo's (geografie- 
se situatie, bevolkingsomvang, produktie, materiÃ«l kultuur, 
opvattingen en politieke daden) nu precies op elkaar hebben 
ingewerkt" (A 348). Meer in het algemeen dringt zich bij een 
histoire totale de noodzaak op, aan te geven hoe de diverse 
tijdslagen' onderling in elkaar grijpen. Het specifieke van 
de Annales-benadering is de grote nadruk op de inerte fakto- 
ren in het historiese verloop, op de longue dur6e, waarmee 



demografiese, geografiese elementen en elementen van 'materi- 
ele kultuur', een bijzondere verklarende kracht lijken te 
krijgen. Abstrakt gerelateerd aan het evenementiele nivo 
krijgt de longue durbe erg makkelijk de kracht van een deter- 
minisme, waardoor opvallende diskontinuiteiten verloren drei- 
gen te gaan. 

In de zeventiger jaren ontwikkelt de Annales-school zich in 
verschillende richtingen. Braudels nadruk op ekonomiese the- 
ma's verdwijnt, en met name zijn pretenties van een totale en 
globale geschiedenis worden sterk gerelativeerd, hoewel het 
uitgangspunt van een integrerende en konstruerende analyse 
gehandhaafd blijft. Vooral op het punt van de kwantitatieve 
geschiedschrijving treedt een verdere systematisering op: de 
seriÃ«l benadering' gaat uit van de konstruktie van statis- 
tiese reeksen, uitgaande van homogene data die zich over een 
zeer lange tijdsperiode voordoen, en die zich, bil bepaalde 
regelmatige intervallen, onderling laten vergelijken. Nieuwe 
bronnen dienen zich zo aan: doop-, trouw-, en begraafboeken, 
testamenten, boedelbeschrijvingen, ongeschreven bronnen als 
ikonen, ex voto's, archeologiese vondsten. Het zal duidelijk 
zijn dat een dergelijke benadering alleen zin heeft, als lan- 
gere periodes onderzocht worden en men voor een strikt ana- 
lytiese aanpak kiest, bedoeld om verschillende ontwikkelings- 
ritmes op de diverse nivo's aan het licht te brengen. 
In dit kader wordt tevens de gedachte afgewezen dat een sarnen- 
leving zich als &n geheel zou ontwikkelen, een belangrijk 
element in het kader van de in de eerste paragraaf geschetste 
problematiek (18). 

In een tweetal opzichten lijkt het werk van de Annales-school 
op gespannen voet te staan met centrale kenmerken van 'de' 
maatschappijtheorie. 
Allereerst de gekombineerdenotiesmaatschappelijke eenheid en 
evolutie: veel maatschappijtheorie (we kunnen denken aan uit- 
eenlopende theoretici als Comte, Weber, Marx en de marxisten, 
de Frankfurter Schule en haar erfgenamen) hanteert impliciet 
of expliciet de notie van het maatschappelijke als organiese 
eenheid-in-ontwikkeling. In die ontwikkeling wordt vaak de 
&&n of andere evolutionaire logika geprojekteerd. Voorbeelden 
daarvan zijn Weber's rationaliseringsproces, diverse moderni- 
seringstheorieÃ« en de marxistiese klassenstrijd-als-motor. 
Zowel de 'globale' als de 'regionale' geschiedschrijving van 
de Annales breekt met dergelijke noties: de histoire globale 
breekt met een lineaire geschiedsopvatting, die inherent is 
aan het westerse evolutionisme en legt nadruk op specifieke 
'kultuurgebonden' temporalÃ¬teite en op het ontwikkelen van 
een theoreties instrumentarium, dat in staat is 'niet-westerser 
bistoriese 'talen' te verstaan. De regionale gescbiedschrij- 
ving vereist eveneens een instrumentarium, dat uiterst gevoe- 
lig is voor tekens en talen, die in vergelijking met het ABN 



van het wetenschappelijke vertoog, op z'n minst dialekten met 
een hÃ©6 eigen eenheid en tijd zijn. Om het specifieke van 
een regio op te sporen, moet gezocht worden naar decentreren- 
de tendenzen. 

Het tweede punt is de schijnbare epistemoloyiese onverschil- 
liefheid van de Annales-historici. Bi3 hen geen pogingen tot 
demarkatie van de wetenschappelijke waarheid in een breuk met 
'het ideologiese', de alledaagse 'praktiese' ervaring, geen 
breuk tussen theorie en leven. Het sciÃ«ntism wordt bepaald 
niet ingeruild voor een vitalistiese kentheorie, die op zoek 
gaat naar de authentieke ervaring of beleving. Eerder wordt 
'stilzwijgend' en in de praktijk gebroken met de notie van de 
eenheid en het primaat van het diskursieve: maatschappelijke 
praktijken zijn 'veeltalig' en maatschappelijke ervaring is 
niet bij uitstek of in het bijzonder diskursief. De taal van 
de histonkus ontwikkelt wel een nieuw perspektief t.o.v. de 
perspektieven van de talige en niet-talige ervaringen in de 
geschiedenis, maar kan dat slechts doen door de 'waarheid' 
van de geleefde ervaring te erkennen. Dit vereist een geheel 
andere benadering van 'de ideologie' of de 'ideologiese tijd' 
dan bij b.v. Althusser het geval is; het idee van een ideolo- 
giese tijd, die homogeen en kontinu is, wordt afgewezen. Of- 
schoon de tijdslagen van de historici uiterst kunstmatige 
konstrukties zijn, die een strikt analyties doel dienen, kun 
je stellen, dat hun konstrukties, in plaats van een absolute 
breuk te vormen met 'de ideologiese tijd', voortbouwen op de 
maatschappelijke realiteit van verschillende tijden: "De ge- 
leefde tijd was traditioneel de dag en de nacht, de winter en 
de zomer, de zaai- en de oogsttijd, de vette en de magere ja- 
ren, de tijd die verstreek tussen geboorten, het wachten op 
de dood van verwanten. (...) De tijd van de mens die op zeven- 
tig jaar mag rekenen, is niet die van de mens met een levens- 
verwachting van slechts dertig jaar, zomin als de tijd van de 
caribiese indiaan die van de eskimo is. ( .  ..). Gebeurtenissen, 
regeringsperioden, tijdperken: dat zijn weliswaar ideoloyiese, 
maar geen 'homogene' konstrukties" (19). 
Op grond hiervan krijgt datgene dat als histories feit kan 
gelden, bij de Annalisten een heel andere invulling. Met zijn 
nadruk op de struktuur van de totaliteit, hanteert Althusser 
b.v. een uiterst restriktief en in feite zeer naÃ¯e begrip 
van 'histories feit', dat aan de veldslagengeschiedenis van 
het slechtste soort doet denken: histories feit is slechts 
datgene wat een mutatie teweeg brengt in bestaande strukture- 
Ie verhoudingen. Althusser's geschiedenis sleept ons dan ook 
van de ene revolutie naar de andere en eindigt in de hoop op 
nog Ã©Ã zo'n revolutie. Deze 'dramatisering van naief bijeen- 
geraapte geschiedenis*, zoals Vilar het noemt (A 464) ,  staat 
in schril kontrast met Braudels begrip van de lange duur in 
de geschiedenis, waarmee hij het histories feit een diepte- 
struktuur verleent, door het onderzoek naar 'de dingen, die 



niet gebeuren' als voorwaarde te stellen voor een historiese 
analyse van maatschappelijke processen en 'individuele', bij- 
zondere gebeurtenissen. Vilar noemt Braudels longue durbe 
prachtig: "de grenzen, die de ruimte aan de tijd stelt" (A 
480). Het gaat Braudel dan ook niet zozeer om de 'struktuur 
van het geheeli als wel om de 'strukturering van het sociale 
leven', om de materiÃ«l ruimtes en bronnen, de kulturele re- 
gels en normen, etc., die tezamen een leefwijze reguleren, 
initiÃ«re en begrenzen. 

Pierre Vilar merkt het volgende op: "hoe onvolmaakt de inter- 
pretatie van de statistieken thans ook mag zijn, alleen de 
objektivering van het subjektieve door de statistiek maakt 
een materialistiese geschiedwetenschap mogelijk" (A 465). 
Hier is de aanduiding 'objektivering van het subjektieve' van 
belang, in verband met de 'strukturering van het sociale le- 
ven'. Los van de objektivistiese konnotaties in de uitdruk- 
king, staat hier centraal, dat de struktuur (zo men wil die 
van 'de totaliteit') niet denkbaar is zonder zich rekenschap 
te geven van 'het subjektieve'. Anders gezegd, en ik hanteer 
nu de terminologie van de engelse theoretikus Antbony Giddens: 
'struktuur' is de algemene benaming voor de strukturerende 
eigenschappen van produktie en reproduktie van sociale syste- 
men, eigenschappen die bestaan als regels en bronnen, die als 
'zich herhalend' zijn geimpliceerd bij die reproduktie. 
'Struktuur' vooronderstelt zo de aanwezigheid van a) kennis 
(geheugensporen) van 'hoe dingen gedaan, gezegd, geschreven 
worden' bij de sociale aktoren; b) sociale praktijken, die 
zijn georganiseerd door de herhaalde mobilisatie van die ken- 
nis en tenslotte c) kapaciteiten, die de produktie van die 
praktijken vooronderstelt (20). 

Struktuur is slechts denkbaar als strukturering. Strukturering 
is niet denkbaar los van de kennis, praktijken en kapacitei- 
ten van de sociale aktoren, waarbij wat Giddens 'prakties be- 
wustzijn' noemt, een centrale funktie vervult als de niet-dis- 
kursieve, zwijgende kennis, die de aktor deel laat uitmaken 
(op een aktieve wijze) van bepaalde levensvormen, sociale for- 
maties en systemen (21). Bij de Annales-historici vinden we 
dit prakties bewustzijn terug in de notie outillage mental, 
waarmee de nadruk gelegd wordt op de plaatsen waar, en de mid- 
delen waarmee mentaliteiten om zo te zeggen geproduceerd wor- 
den, en die tezamen de (een) longue durbe van een dergelijke 
samenhang vormen. Een dergelijke benadering ontsnapt zowel 
aan het onvruchtbare 'synchronie-diachronie1-onderscheid, 
waar ook Althusser zo mee worstelt, en dat steeds uitloopt op 
een uitspelen tegen elkaar van struktuur en praktijk, als aan 
het daarmee samenhangend oppositionele paar determinisme-men- 
selijke vrijheid/bewustzijn. 

De Annales-school is, wars van de grote filosofiese debatten, 
gewoon begonnen de geschiedenis opnieuw te schrijven. Niet 



zoals 'stalinisten' dat deden, door de traditionele held te 
vervangen door de held van de proletanese revolutie, niet 
door een nieuwe jaartelling af te kondigen, maar door een 
de-heroÃ¯serin van de geschiedenis. Haar geschiedschrijving 
rekonstrueert in feite dat, wat niet gebeurde, geschiedschrij- 
ving op basis van het traagheidsprincipe, het verhaal van wat 
aan de veldslag voorafging en erna gewoon doorging. Op die 
wijze tracht zij te breken met de vanzelfsprekendheden van de 
heersende succes-stones. 

De 'gewone' geschiedenis van de Annales-historici mist het 
element van heroiese en romantiese strijdbaarheid van b.v. 
Edward Thompsons geschiedenis van het engelse proletariaat en 
is daardoor ook minder tragies: wie Montaillou leest ( 22 ) ,  
krijgt een gedetailleerd beeld van leven, liefde, bedrog en 
alle spanningen, die bij het alledaagse gebeuren in een Pyre- 
nees bergdorp in de 13e eeuw boren, van wat het betekent her-. 
der, boerenvrouw of burchtvrouw in Montaillou te zijn. Tege- 
lijk staat Montaillou symbool voor het laatste bastion van 
een eigenzinnige, ketterse volksbeweging. Door niet de nadruk 
op de ondergang van het Katharisme te leggen, op het al dan 
niet heldhaftige maar hopeloze verzet tegen de oppermachtige 
Inquisitie, wordt het beeld van de bewoners van Montaillou 
niet opgeofferd aan een eenduidige identiteit van verzets- 
strijder en..slachtoffer. 

De geschiedenissen van de bewoners van Montaillou, en ook die 
van de boeren en burgers van Romans, waar het plaatselijke 
karnaval in 1580 uitliep op een immens bloedbad (23) worden 
niet ingeschreven in het bekende verhaal van beschaving, eman- 
cipatie en bevrijding, eenvoudig omdat ze daar niet thuisho- 
ren. Hun verhaal is wel dat van de permanentie van konkrete 
gevechten, van de strijd om materieel overleven, van een 
strijd tussen verschillende specifieke kulturen en levenswij- 
zen tenslotte. 

b. Evenement en indikatie: Foucault en Ginzburg 

Op dit punt gekomen, is het mogelijk de stap te maken van de 
'nieuwe geschiedenis' van de Annalisten naar de genealogie 
van Foucault en het indikatieve weten van Ginzburg. 

In &n opzicht is die stap een grote: belijden de laatste 
twee evenals de Annalisten de breuk met de vanzelfsprekendhe- 
den van een heersend discours, waaraan traditionele geschied- 
schrijving en de 'grote' maatschappijtheorieÃ« hun bijdragen 
leveren, de wijze waarop ZIJ deze belijdenis in de praktijk 
brengen verschilt sterk van die van de Annales-school. Tegen- 
over de longue durÃ© pleit Foucault in een gesprek met histo- 
rici (24) juist voor een evenementaliserinq van de geschiede- 
nis. Tegenover de kwantitatieve, 'ohjektiverende' methodes 
van de Annalisten (hun gebruik van statistiek!) stelt Ginzburg 



wat hij noemt een indikatieve aanpak: eeh interpretatieve me- 
thode die gebaseerd is op overblijfselen, marginale gegevens, 
die men kan beschouwen als onthullende details (25). 

Om te beginnen Foucault: zijn evenementalisering wil laten 
zien, dat iets 'helemaal niet zo noodzakelijk' was, het gaat 
erom "een 'singulariteit' zichtbaar te maken op plaatsen waar 
men eerder geneigd is zich te beroepen op een historiese kon- 
stante, een onmiddellijk antropologies kenmerk of een eviden- 
tie die zich op dezelfde wijze aan allen opdringt" (B 503). 
Ten tweede houdt evenementalisering een 'verveelvoudiging van 
de oorzaken' in: de analyse van een gebeurtenis overeenkomstig 
de veelvuldige processen die haar tot stand brengen. Op deze 
wijze wordt oorzakelijkheid in de geschiedenis gerelateerd 
aan de 'gehele omgeving', waarin een gebeurtenis plaatsvindt; 
die omgeving wordt weer begrepen als een veelheid ("veelvlak 
van kenbaarheden" - B 504) van praktijken en regiems van prak- 
taken, en daarmee als een veelheid van rationaliteiten. Die 
rationaliteiten of rationaliteitsregiems, hun relaties, ver- 
bindingen of konfrontaties vormen het eigenlijke objekt van 
Foucaults onderzoek: de gebeurtenis wordt uiteengelegd en op- 
gevat als 'komplex' resultaat van een samenkomen of uiteen- 
vallen van relaties tussen praktijken met hun eigen 'ratio- 
naliteitsregiem'. Dit regiem schrijft regels voor en legt ge- 
dragsmogelijkheden en middeleh vast &n bakent een veld van 
objekten af, waarover ware en onware proposities kunnen wor- 
den gevormd (B 507 e.v.). 

Foucaults 'methode' keert zich zo tegen de monikausale ver- 
klaringswijze, waartegen ook de Annalisten zich afzetten, 
maar evenzeer tegen de strukturele hiÃ«rarchiserin van de ge- 
schiedenis in lange duur, konjunktuur en evenement, die nog 
teveel de suggestie van een eenduidige rationale in zich 
draagt. Verder herdefinieert hij het begrip rationaliteit. 
Rationaliteit begrijpt hij als een door ruimte en tijd inge- 
sloten, lokaal en histories gegeven; rationaliteit (eigen- 
lijk: rationaliteiten) is een specifiek instrument, eigen 
a a n  maar tegelijk vormgevend aan een bepaalde praktijk (b.v. 
de door Foucault beschreven 'opsluiting', de geschiedenis van 
de gevangenis). 
Rationaliteiten zijn de organisatievormen van specifieke prak- 
tijken: zij sturen gedrag en leveren redenen en beginselen, 
die rechtvaardigen, waarom bepaalde praktijken, handelwijzen 
bestaan. Foucault wil onderzoeken "hoe de mensen (zichzelf en 
anderen) besturen via de produktie van waarheid" (B 507). 

Op de politieke dimensies hiervan kom ik in de slotparagraaf 
terug. Hier wil ik even stil staan bij de geschiedenisopvat- 
ting van Foucault. Schijnbaar verdwijnt bij hem de histonese 
verklaring als zodanig van het toneel: zelf geeft hij toe, 
dat de historici hem waarschijnlijk een 'teveel aan lijnen', 
d.w.z. een willekeur in keuze van verklaringslijnen zullen 



verwijten. Iedere poging in de geschiedenis meer te zien dan 
een verzameling konkurrerende, samenhangende, overheersende 
en verdrukte 'praktijken' lijkt bij Foucault te worden begre- 
pen als kapitulatie voor een (ahistoriese) noodzakelijkheid. 
De Annalist Pierre Vilar ziet in Foucault dan ook een empiris- 
tiese charlatan, wat Deleuze ertoe verleidde Foucault te prij- 
zen als een romanties empirist. Dergelijke kwalifikaties dra- 
gen er slechts toe bij het dualisme verklaren-beschrijven in 
stand te houden, dat het specifieke probleem van de taak van 
de historikus herleidt tot het vraagstuk van de waarheid van 
een wetenschappelijke verklaring. Hieraan wil Foucault, m.i. 
terecht, ontkomen. 

Het eigenlijke probleem ligt niet in zijn veronderstelde em- 
pirisme, maar vooral in zijn 'diskursivisme'. Hiermee doel ik 
niet op de onvruchtbare diskussie over de vraag, of er 'iets 
buiten het discours is', een diskussie die onvermijdelijk ook 
uitloopt op het oude materialisme-idealisme-debat. Foucault 
ontloopt die diskussie door te wijzen op de materialiteit, de 
macht en de effekten van diskursieve strategieÃ«n die niet be- 
staan dan in praktijken. 
Waar ik w61 op wil wijzen, is het eerder in deze paragraaf 
geÃ¯ntroduceerd begrip prakties bewustzijn in verband met bet 
vraagstuk van de strukturering van maatschappelijke praktij- 
ken en 'regiems' van praktijken. In hoeverre zijn 'rationalx- 
teiten', diskursieve strategieÃ« van waarheidsspreking, waar- 
onwaar-verdeling, niet slechts het uiteinde van een veel die- 
perliggende regelgeving en 'regelbeleving' van sociale prak- 
tijken en verbanden, zonder welke precies de StrategieSe in- 
tentionaliteit van wat Foucault 'rationaliteitsregiems' noemt 
niet begrepen kan worden? 

We zouden Foucault met andere woorden kunnen verwijten veel 
te veel nadruk te leggen op de werking van 'bewuste', d.i. 
intentionele strategieÃ«n programma's, 'rationaliteitsregiems', 
die tezamen de 'Macht' vormen, waarvan de vanzelfsprekendheid 
moet worden doorbroken. Datgene waarop die macht inwerkt, 
blijft bij hem teveel een amorf buiten, een willekeurig 
plooibare stof. Mijn nadruk op bet element van strukturering 
beoogt een historisering van die stof: het komt erop aan, die 
matene los te maken uit de waarheidsregiems, die op haar 
zijn losgelaten, maar die tegelijkertijd ook 'van haar leven'. 

Niet voor niets blijft dit alles in onduidelijke benamingen 
steken: stof, materie. Toch ligt bij deze aanduidingen de mo- 
gelijkheidsvoorwaarde van een kritiese geschiedschrijving, 
die niet wil vervallen in antropologiese konstanten of een 
evolutionair bescbavingsparadigma. Foucault beschrijft, ana- 
lyseert de werkingen van 'de macht'. Daarnaast is het vooral 
noodzakelijk de werkingen te beschrijven van datgene, dat 
door die 'macht' wordt aangegrepen, vervormd, gekonstitueerd 
en vernietigd. Dit is slechts mogelijk, als er iets aan 'de 



macht', d.w.z. aan de waar-onwaar-verdelingen, ontsnapt, iets 
dat niet in die verdelingen opgesloten raakt en blijft. 

En omdat 'de macht' niet alomvattend is, bestaat dat iets. 
Bij Foucault (hoezeer hij in lezingen ook zijn genealogie ver- 
dedigt als een samengaan van eruditie en allerlei 'onuitge- 
sproken vormen van weten') blijft dat iets onaanraakbaar, 
wild en buiten de geschiedenis staan: de niet-man/niet-vrouw 
(26) Herculine Barbin pleegt zelfmoord (en elimineert daarmee 
de hermafrodisie uit de geschiedenis). Het autobiografiese 
verhaal van de moordenaar Pierre Rivibre wordt door Foucault 
gepubliceerd, maar blijft onbekommentarieerd. Zijn wilde den- 
ken ontsnapt aan (ook Foucaults) kodificering (27). 

Om het kritiese gehalte van de historiese analyse vast te 
houden, mag 'het wilde' van Foucault niet buiten de geschiede- 
nis worden gehouden. Tegenover de totaalgeordende maatschap- 
pelijkheld staat niet de chaos; tegenover de 'gekodeerde' sek- 
sualiteit staat geen ars erotica, die ergens 'in het oosten' 
gezocht moet worden. Tegenover 'normalisering* staat geen ro- 
mantiese normloosheid, ook geen 'vrolijke wetenschap' van 
huiskamernomaden. Je bestrijdt 'de macht' niet door de pro- 
duktie van neologismen. 

De bistorikus zal, naast de beschrijvingen van de werkingen 
van de bestaande 'netwerken van macht-weten' van Foucault, de 
rekonstruktie van de veel moeilijker grijpbare 'netwerken' 
van kulturen, die niet in de machtsnetwerken zijn opgenomen, 
ter hand moeten nemen, om niet in de simpele oppositie macht- 
wildheid of kultuur-natuur te blijven steken. Tegenover, naast 
of onder de 'genormaliseerde' seksualiteit, die gedomineerd 
wordt door een maskuliene heteroseksualiteit, bevinden zich 
de vormen van niet-normale, gemarginaliseerde of gekriminali- 
seerde seksualiteit. We moeten deze seksualiteitsvormen his- 
tories begrijpen en als praktijken ontwikkelen en inzetten. 
Zij bestaan soms als verzet, soms als louter 'kriminaliteit', 
soms slechts als verbrokkelde resten, bronnen van een 'moge- 
lijke seksualiteit'. Zij vormen in ieder geval geen alterna- 
tieve 'antropologiese struktuur' maar leveren ons sporen, 
historiese resten, 'aktualiteiten', waarmee de strijd tegen 
heersende kodes wordt ingezet. 

Om deze reden is Ginzburg's essay 'Sporen' zo belangrijk (28). 
Sporen vormt &&n van de (eerste?) pogingen op systematiese 
wijze rekenschap af te leggen van het methodologiese vraagstuk 
van de rekonstruktie van histories verdrukte, vernietigde of 
versnipperde kulturen. Kulturen, die "onderaan in de hiÃ«rar 
chie staan, beneden het vereiste nivo van kennis of wetenschap- 
pelijkheid" (291, om een uitdrukking van Foucault te gebrui- 
ken. Ginzburg veronderstelt dat allerlei verschillende vormen 
van weten in de loop van de geschiedenis gediskwalificeerd 
zijn geraakt door het doorbreken en hegemonies worden van een 



type kennisvorming, dat gebaseerd is op de rekonstruktie van 
de norm achter de individuele anomalieÃ«n zoals hij het ga- 
lileaanse of natuurwetenschappelijke paradigma definieert. 
In 'Sporen' traceert hij het verhulde historiese voortbestaan 
van verschillende 'kennis'-tradities, die alle hun specifieke, 
instrumentele betekenis hebben, echter niet voldoen aan de 
'wetenschappeinkheids-eis' van het galileaanse paradigma. Al 
deze verschillende vormen van weten hebben namelijk gemeen, 
dat zij op basis van vaak minieme aanwijzingen en tegen de 
achtergrond van een 'intuÃ¯tieve (met Giddens en Wittgenstein 
zouden we kunnen zeggen: praktiese) kennis van een specifieke 
omgeving, in staat zijn tot identifikatie van bepaalde indi- 
vidualiteiten, of individuele anomalieÃ«n Ginzburg noemt al- 
lerlei historiese praktijken, van het 'prehistoriese' spoor- 
zoeken van de jager, de mesopotaÃ¬nies waarzegging, de mediese 
diagnostiek, de kunstkennerij, tot de speurdersneus van Sher- 
lock Holmes en de Traumdeutung van Freud, Dit gissende weten 
raakte definitief gediskwalificeerd sinds het sukses van de 
natuurwetenschap, die gebaseerd is op kwantificering en de 
herhaalbaarheid van de verschijnselen. Allerlei 'wetenschap- 
pen' voldoen echter niet aan die knteria. Daar waar het in- 
dividualiserende perspektief centraal staat, is 'herhaalbaar- 
heid' uitgesloten en is kwantificering slechts mogelijk als 
hulpwetenschap. Dit geldt in sterke mate voor de geschied- 
schrijving: 

"Al kan de historicus niet anders dan zich, expliciet 
of impliciet, beroepen op reeksen vergelijkbare ver- 
schijnselen (zoals de Annalisten expliciet doen, RH), 
zowel zijn cognitieve strategie als de code waarin h g  
uitspreekt, blijven in diepste wezen individualiserend 
(al kan het individu heel goed staan voor een sociale 
groep, of voor een hele maatschappij) (..),  net als 
de kennis van de medicus is die van de historicus in- 
direct, duidend, conjecturaal". (30). 

De geschiedschrijving zou dus wel eens gebaat kunnen zijn bij 
de afwijzing van de galileaanse gestrengheid. Aan het eind 
van zijn essay pleit Ginzburg duidelijk voor een soort 'his- 
toriese ekologie* op basis van het aloude 'gissende weten', 
op basis van een soort 'lage intuÃ¯tie' die een nauwe band 
vormt tussen de diersoort mensen de andere diersoorten (31). 

Voorlopig staat het verhaal van Menocchio, de molenaar uit 
Montereale in Friuli (32). uit De kaas en de wormen, model 
voor een geschiedenis van een restant van 'volkskultuur', dat 
niet te vangen is en was in de termen van de heersende kul- 
tuur. Of Ginzburg's boek voldoet daan de galileaanse vereis- 
ten van wetenschappelijke bewijsvoering, laat ik nu terzijde. 
In ieder geval maakt hij zijn veronderstellingen waar: Me- 
nocchio's merkwaardige wereldbeeld viel niet te vangen in al 
de beschikbare definities, die de katholieke inquisiteurs ter 



beschikking hadden om de aard van Menocchio's ketterij te be- 
palen. Ginzburg vond in aspekten als Menocchio's materi'le 
omgeving, zijn molenaarsberoep, zijn positie in het dorp, 
zijn leeswijze van een zeer beperkt aantal boeken &n in de 
manier, waarop Menocchio zijn inquisiteurs te woord stond 
(hij had liever de paus zelf gesproken) de sporen die de 
merkwaardige kosmologie van de kaas en de wormen begrijpelijk 
maken. 

Zowel het werk van de Annales-historici, als dat van Foucault 
en m.i. in sterkere mate dat van Ginzburg leveren zo elemen- 
ten op van een kennisproduktie, waarin de kontinuifeit met 
bestaande levenssamenhangen en maatschappelijke ervaringen 
niet apriori ter zijde wordt gelaten, maar juist als probleem 
en als inzet in de 'waarheidsproduktie' centraal wordt ge- 
steld. Zij staan niet aan het begin van een geheel nieuw pa- 
radigma, van een nieuwe kennisruimte en wat dies meer zij, 
maar werken voort in de sporen van verbrokkelde en verspreide 
kennistradities, verzetskulturen en 'lokale' praktijken en 
levensverbanden. 
Het grote belang van Ginzburg is daarbij gelegen in de weige- 
ring die verbrokkelde resten te romantiseren of buiten de ge- 
schiedenis te plaatsen. 'Zuiverheid' bestaat niet en helaas 
is de toegang tot deze 'resten' altijd indirekt, bemiddeld 
door hun invoeging of artikulatie in de heersende kulturen, 
niet in het minst door onze eigen specifieke intellektuele 
posities. 

4. Macht en hegemonie 

Het ligt voor de hand dat de verhouding tussen intellektuele 
arbeid en de politieke macht er na de revolte van de histori- 
ci heel anders uit komt te zien. De idee, dat intellektuelen 
een centrale rol kunnen spelen in de konstruktie van een om- 
vattend 'maatschappelijk ideaal' of wereldbeeld, vertolkt 
door een politieke partij als 'kollektieve intellektueel' van 
de bevolking (of van de arbeidersklasse en haar bondgenoten), 
is na de kritiek van de nieuwe historici m.i. niet staande te 
houden (33). 
De vraag is, of dit betekent dat intellektuelen, historici of 
sociale wetenschappers in het bijzonder, tot de marges van 
bet politieke toneel worden veroordeeld. De marxist Asor Rosa, 
de indertijd sterke machtspositie van de Italiaanse kommunis- 
tiese partij in het achterhoofd, verweet Foucault, dat deze 
het machtsvraagstuk alleen Vanuit het gezichtspunt van de 
overheersten analyseert (34). We moeten z.i. ook in staat zijn 
zelf het gezichtspunt van de heersenden in te nemen, we mogen 
de mogelijkheid van een politiek als opbouw van een 'nieuwe 
macht' niet laten schieten. 
Een dergelijke kritiek gaat m.i. voorbij aan de bewijslast 



die al is verzameld tegen de gramsciaans-marxistiese als ook 
tegen 'liberaal-demokratiese', op 'ideale gesprekssituaties' 
gefundeerde hegemoniekoncepties. Het argument van de nieuwe 
historici geldt precies het gebrek aan gesprekstof, aan 're- 
volutionaire subjektiviteit', die dergelijke koncepties in 
hun strategieÃ« of kommunikatiemodellen hebben verwerkt. 

Zowel Foucaults genealogie als Ginzburgs indikatieve weten 
geven de intellektuele praktijk een andere plaats en funktie 
in de politieke gevechten en 'strijd om de macht'. De intel- 
lektueel kan niet langer representant en vertolker zijn van 
een omvattend maatschappelijk ideaal, klassebelang of ratio- 
naliteitsmodel. Foucaults genealogie is een kritiese intel- 
lektuele praktiJk, die slechts vanuit konkrete, specifieke 
strijdposities werkzaam kan zijn. Zij staat niet tegenover De 
Macht, De Discipline of Het Normale om een geheel Andere macht 
of normaliteit te ontwerpen. Zij is zelf genesteld in bepaal- 
de machtsnetwerken, haakt dus zelf al deel uit van 'de macht', 
is zelf al politiek. Intellektuelen kunnen m.a.w. het machts- 
vraagstuk niet 'ter zijde laten': ze zitten er middenin. 
Algemene antwoorden op de vraag naar de politieke r01 van in- 
tellektuelen zijn dan ook niet te geven. In konkrete gevechten 
tegen bijvoorbeeld disciplinering kan het een funktie van in- 
tellektuelen zijn de bijzondere technieken, die daarbij ge- 
hanteerd worden, zichtbaar te maken. In het geval van norma- 
liserende machtsstrategieÃ« kunnen intellektuelen een rol spe- 
len door het ontwikkelen van instrumentaria, waarmee uiteen- 
lopende sociale ervaringen en levensstijlen 'tot spreken kun- 
nen worden gebracht' in hun verzet tegen het etiket 'ahnorma- 
liteit'. Dat alles is in zekere zin 'hegemoniepolitiek', maar 
dan als artikulatie van verschillen, onderscheidingen, veel- 
voudige identiteiten. Het is zeker geen antwoord op het machts- 
vraagstuk in zijn algemeenheid. Dat laat zich nauweli~k stel- 
len. 

Menocchio was een gelovig christen en een goed katholiek. 
En toch. . . 

10 mei 1984. 
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Wij als aktoren optreden', maakt niet noodzakelijk deel 
uit van ons bewustzip, dat ons optreden begeleidt. Op 
dit probleem kom ik terug in paragraaf 3. 
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