Een verhouding van liefde en haat
Laclau/Mouffe en de Marxisten.
Anil Ramdas

De kompleksiteit van de werkeüjkheid kan niet worden gereduceerd tot een
gesloten theoreties raamwerk, een verzadigde realiteit die wordt bestuurd
door één enkele essentie. Hiermee is, denk ik, de stormram weergegeven
waarmee Emesto Laclau en Chantal Mouffe nu al zeven jaar beuken tegen de
theorievorming over de socialistiese strijd (1). Het effekt hiervan is tweevoudig; aan de ene kant de afsluiting van een 'traditie' die begon bij Marx
en Engels en via Kautsky, Lenin, Trotski, Lukacs, Korsch en Gramsci terecht kwam bij Althusser (2); aan de andere kant de ontsluiting van een
'nieuw terrein van denken', dat de auteurs het 'postmarxisme' noemen. Hier
wü ik beide effekten problematiseren. Als 'de traditie' moet worden afgesloten, zijn de gronden die Laclau en Mouffe daarvoor aanvoeren terecht? Zo
niet, wat is dan wel de betekenis van hun theorie voor de anti-kapitalistiese
strijd?

Het dekor van de zonsondergang.
De theoretiese problematiek van Laclau en Mouffe moeten we situeren in wat
men de 'krisis van het marxisme' noemt In 1978 hield Althusser in Nijmegen (3) hierover een lezing, waarin hij voor de term 'krisis' twee betekenissen formuleerde: die van een toestand vlak voor de dood, die hij beschreef
met een metafoor van de zonsondergang en die van de wedergeboorte, ofwel
de zonsopgang. De krisis waarin het marxisme zich bevond, was volgens
hem van de laatste soort. Het 'nieuwe marxisme', dat sinds de destalinisatie
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Hun 'projekt' begon in 1981 met de publikatie van 'Socialist strategy, where next?' in
Marxism Today (jan. 1981). Hierna volgden een groot aantal artikelen die kulmineerden in het boek Hegemony & Socialist Strategy, towards a radical democratie politics
(Verso 1985).
Er is, amders dan bij wat taclau en Mouffe beweren, natuurlijk geen sprake van 'een*
marxistiese traditie. Ik gebruik de kategorie slechts ter verduidelijking van de relatie
tussen taclau en Mouffe ten opzichte van die auteurs die zich marxisten (zijn blijven)
noemen.
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opkwam, begon langzaam de woorden te vinden voor het verschijnsel dat de
kapitaüstiese maatschappij niet vanzelf tenonderging. Met de ontwikkeling
van begrippen als relatieve autonomie en overdeterminatie en de (herontdekking van de hegemoniale apparaten in de poütiek (de Staat) en de ideologie (het onderwijs, het gezin) kon de pre-stalinistiese these van 'happy end'
definitief verlaten worden. De verpauperingstheorie en de theorie van de
voortschrijdende homogenisering van de arbeidersklasse bleken historiese
misvattingen te zijn.
Maar door de hernieuwde aandacht voor de 'bovenbouw' deden weer
nieuwe twijfels hun intrede; hoe autonoom moeten ideologie en politiek
worden gedacht; hoe verhoudt het subjekt zich ten opzichte van de maatschappelijke strukturen; wat is de funktie van klasse-praktijken in de relaties
tussen de strukturen? Waren de ideologie en politiek zo krachtig dat de kapitalistiese orde eindeloos gereproduceerd kon worden? Was er nu sprake van
een noodzakelijke 'unhappy end'?
In dit kader moeten de teksten van Laclau en Mouffe worden gelezen.
Om uit dit intetiektuele pessimisme te geraken moet men, zo stellen deze auteurs sinds het begin van de jaren '80, een aantal theoretiese uitgangspunten
opgeven. Ten eerste moet het marxisme ophouden te denken in termen van
'bourgeois'- en 'arbeiders'- kuituren en ideologieën. De eenheden van de
ideologiese instantie hebben geen noodzaketijk klasse-karakter. Ideologieën
moeten gede- en gereartikuleerd worden; demokratie en individualisme bijvoorbeeld zullen zodanig moeten worden 'heringevuld', dat ze een onderdeel kunnen worden in de strijd tegen de heersende orde. Ten tweede moet
men ophouden te geloven in een noodzakelijke 'voorhoede'. Waarom zou
juist de arbeidersklasse de uitverkoren groep zijn om de socialistiese maatschappij te vestigen? Ten derde dient men de gedachte op te geven dat de
ekonomie de leidraad van de geschiedenis uitstippelt. Produktie is niet alleen
een ekonomies, maar evengoed een politiek en ideologies gebeuren.
Deze uitspraken zijn weliswaar schokkend, maar zelfs de meest orthodoxen onder de marxisten moesten toegeven dat de argumentatie soüde was.
Totdat Laclau en Mouffe in 'Hegemony and Social Strategy' (HSS) kwamen
met de tosüssende stelüng dat men maar helemaal moest ophouden te denken in marxistiese kategorieën. De in HSS nog aanwezige begrippen zijn
slechts toevallige resten, omdat 'de overstijging van een grote inteüektuele
traditie nooit plaatsvindt in de vorm van een plotselinge breuk, maar op de
manier waarop het water van de rivier ergens ontspringt, zich spreidt in verschillenderichtingenen zich mengt met andere stromen, die elders zijn ontsprongen' (4). HSS moet dus, althans door marxisten, worden gelezen tegen de achtergrond van een ondergaande zon. De nacht is koud en eenzaam.
Degenen die nog in de marxistiese traditie geloven horen nergens meer bij
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(5). De bedoeling van HSS komt er op neer dat de marxistiese traditie aan
haar eind is en wij ons op de drempel bevinden van een nieuw tijdperk: het
post-marxisme.

De genealogie van de problematiek
De kogel was door de kerk, maar de marxisten zelf zwegen. Uit verbazing?
Verslagenheid? Er verschenen wel enige kritieken (6) maar het bleef vooralsnog onduidelijk welke houding 'de marxistiese traditie' moest aannemen
tegen dit 'post-marxisme'. Pas in 1987 is de guillotine gevallen. De beul is
Norman Geras (7), bekend als één van de belangrijkste kritici van Althussers strukturatisme, als een humanistiese moraüst en pleitbezorger van de
(overigens zeer diskutabele) notie van natuurlijke menselijke aard (8). Niet
direkt de persoon van wie men een gedegen diskussie over een 'post-marxistiese' en een 'post-strukturalistiese' tekst als die van Laclau en Mouffe zou
verwachten, maar hij is een uitstekend schrijver. Hij schrijft zo goed dat
eigenlijke en oneigenlijke argumenten nauwelijks meer van elkaar te onderscheiden zijn (9).
Geras begint gemoedelijk ('times change and people change') om meteen
daarna vuur en vlam uit te slaan; Bernstein! Deze Judas, grondlegger van de
door de marxisten zo gehate en verachte sociaal-demokratie, was ook nog
eens van gedachten veranderd. Maar daarom werd hij nog geen post-marxist
maar een ex- of zelfs een anti-marxist Met bruut geweld plaatst Geras de
auteurs van HSS ver buiten het marxistiese kamp. Niet alleen omdat Laclau
en Mouffe de marxistiese prioriteit aan de klassenstrijd verwerpen, maar
vooral om de wijze waarop ze dat doen en het alternatief dat ze ons voor
ogen houden.
Behalve aan ondoorzichtig taalgebruik maken Laclau en Mouffe zich
schuldig aan oneerlijke, tendentieuze representaties. Ze gebruiken, aldus
Geras, de methode van 'moving the goalposts', ze overdrijven de standpunten van verschiUende theoretici en schetsen daardoor een karikatuur van het
marxisme. Gramsci, Althusser en anderen hebben het essentialisme dat aan
Marx theorie ten grondslag zou hebben gelegen in twijfel getrokken, dat ge5
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Laclau: "Ik denk dat in feite niet alleen Chantal Mouffe en ik, maar het grootste deel
van europees links zich vandaag de dag op post-marxisties terrein bevindt". In
N.Helsbot es., 'Het langzame afscheid' in Krisis no.25 (1986), p.80 (Mijn nadruk.)
Zie bijvoorbeeld Bob Jessop The Capitalist State (Martin Robertson 1982) en vooral
Ellen Meiskins Wood The Retreat from Class (verso 1986).
Zie Geras, 'post-marxism?', New Left Review nr.163, mei/juni 1987.
Zie resp. literature of Revolution', (NLR 113-114,1979); The controversy about Marx
and Justice' (NLR 150,1985) en Marx and Human Nature (Verso 1983).
Deze tekst is zeer toegankelijk. Ikwil mij daarom beperken tot de grote lijnen van zijn
betoog.

ven Laclau en Mouffe nog wel toe. Maar, zo beweren zij, geen van de theoretici hebben de moed gehad definitief met het essentialisme af te rekenen.
Dat moest wachten op de komst van HSS.
De ergernis van Geras over deze arrogantie is volkomen begrijpelijk.
Zijn kritiek richt zich vooral op wat Laclau en Mouffe de 'genealogie' van
hun problematiek noemen. Zelfde auteur van The Legacy of Rosa Luxemburg' (10) geeft Geras in meer dan 2500 woorden aan op welke wijze de
gedachten van deze Poolse revolutionair door Laclau en Mouffe uit de kontekst zijn gelicht en misbruikt Wat Luxemburg als een taktiese zet beschouwt, wordt door Laclau en Mouffe gelezen als een theoretiese steltingname; haar erkenning van een gefragmenteerde arbeidersklasse is voor de
auteurs van HSS aanleiding tot een vreemde of/of redenering: of de arbeidersklasse is heterogeen, en er is geen sprake van een 'klasse' als zodanig,
of de arbeidersklasse is een vooraf gegeven eenheid en is Luxemburgs theorie (11) van het massa-verbond tussen een verscheidenheid aan belangen
onzin. Dit is volgens Geras een grove reduktie van Luxemburgs gedachten;
in de heterogeniteit kan er wel degeüjk sprake zijn van een strukturele verbinding, in dit geval veroorzaakt door de gemeenschappelijke relatie ten opzichte van de produktiemiddelen.
In hun antwoord aan Geras (12) zeggen Laclau en Mouffe weüswaar dat
ze slechts de uiterste theoretiese konsekwenties wilden aangeven, maar
daarmee heeft Geras nog geen ongelijk gekregen. Het werkeüjke probleem
van Geras' betoog is volgens mij de toonzetting. Hij is zo verbitterd, zo vijandig zelfs, dat hij eerder klinkt als een inkwisiteur, daarmee het marxisme
reducerend tot een retigie. Zijn genadeloze missie om de 'heitige geschriften'
te verdedigen tegen de ketters maakt dat hij niet echt met Laclau en Mouffe in
debat treedt Hij stelt eigenlijk, in verschiüende varianten, dat zij Marx en
zijn apostelen niet begrepen hebben. En dat is onzin.Laclau en Mouffe hebben misschien een sterke neiging tot 'reductio ad absurdum', maar dat wü
nog niet zeggen dat ze geen zinnige diskussies kunnen losmaken. Daarom
wü ik voor dit moment Geras' betoog laten voor wat het is en ingaan op
twee interessante punten uit de genealogie van HSS, namelijk Althussers
'overdeterminatie' togrip en Gramsci's gedachten over de koncessies die
nodig zijn bij de strijd om de hegemonie.
Ten aanzien van het begrip overdeterminatie zeggen Laclau en Mouffe dat de
'potentiële' betekenis ervan de vaststeüing is dat het maatschappelijke zich
voordoet ('konstitueert') als een 'symtoüese orde' (13). De symtoliese aard
van de maatschappelijke verhoudingen impüceert dat ze slechts een 'metafo10 Verso 1976.
11 Zie in dit verband vooral Rosa Luxemburg Massastaking, Partij en Vakbonden, 1906,
SUN 1971.
12 'Post-Marxism without Apologies', New Left Review nr. 166, nov/dec 1987.
13 HSSp.97e.v.
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riese' geldigheid hebben: ze kunnen niet gereduceeerd worden tot een enkele
'natuurlijke' (en dus noodzakelijke) oorzaak. De maatschappij en de daarin
handelende subjekten hebton geen 'essentie' in de zin van een vaste betekenis; als ze al regelmatigheden vertonen, komt dat doordat bepaalde betekenissen middels ideologiese arbeid worden gefixeerd. Overdeterminatie zou
dan opgevat moeten worden als de fixatie van 'tekens' (bijv. maatschappetijke verhoudingen) in één enkele betekenis (bijv. ruilverhoudingen); een
teken wordt dan 'overgedetermineerd' door één bepaalde betekenis.
Maar, aldus Laclau en Mouffe, deze potentie van 'overdeterminatie' is
jammer genoeg niet tot zijn recht gekomen binnen de benadering van Althusser, vanwege haar onverenigbaarheid met een andere term, nl 'determinatie-in-laatste-instantie'. Want terwijl 'overdeterminatie' juist aangeeft
dat er géén noodzakelijk (natuurtijk) verband bestaat een maatschappelijk
verschijnsel (teken) en haar oorzaak (betekenis), suggereert 'determinatie-inlaatste-instantie' dat er wel een noodzakelijke oorzaak is in de maatschappij,
namelijk (de krachtsverhouding in) de ekonomie. Het probleem is dus dat
als de ekonomie in laatste instantie determinerend is voor ieder maatschappelijk verschijnsel in iedere maatschappelijke kontekst, ze ook 'onafhankelijk' van de maatschappij (i.e. buiten het diskusieve, 'extra-diskursief) kan
bestaan. Maar dan zijn ook de (voort-)bestaansvoorwaarden van de ekonomie 'extra-diskursief, enz.;voor we het weten komen we terecht bij lineaire,
gegarandeerde, één-op-één relaties tussen 'de' ekonomie en de rest van de
verschijnselen.
Als dit de betekenis is van 'determinatie in laatste instantie' dan hebton
Laclau en Mouffe gelijk. Er zit inderdaad geen enkele noodzakelijkheid in de
loop der maatschappelijke gebeurtenissen; de geschiedenis heeft geen voor-,
onder-, beneden- of bovenkant, waarmee gezegd is dat we niet hoeven te
'wachten' op de ontwikkeling der produktiekrachten, die in spanning komen
te staan met de produktieverhoudingen enzovoorts (maar Lenin had hier al
op gewezen). We moeten toegeven dat deze betekenis, gegeven de gang van
zaken in de kaptalistiese ekonomie, inderdaad steeds minder reël wordt
Nooit eerder is er een situatie geweest als de huidige, waarin de technologiese beperkingen om iedereen adekwaat te 'verzorgen' in principe zijn opgegeven en vervangen door louter maatschappelijke beperkingen.
Maar waarom zou Althusser als 'autoriteit' gelden in de bepating van de
betekenis van 'determinatie in laatste instantie'? In de huidige kontekst kan
de term niet meer zijn dan de begrenzing der mogelijkheden, waarbij we naar
aanleiding van Laclau en Mouffe's opmerkingen ten strengste moeten toevoegen dat die begrenzingen niet alleen 'technies' van aard zijn (bepaald
door de produktiekrachten) maar vooral een 'maatschappelijke' aard hebton
(bepaald door de heersende produktieverhoudingen). Dan blijft de term van
kracht, sterker nog: ook al zijn er geen 'definitieve' kriteria denkbaar om de
effektiviteit van de diskusieve strijd te meten, we beschikken wel degeüjk
over algemene 'randvoorwaarden'. De strijd om het discours zal minstens
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ook -maar niet alleen- materiële vruchten moeten afwerpen, wil deze enige
'effektiviteit' hebben. Maatschappelijke verhoudingen zijn niet-noodzakelijke verhoudingen, akkoord, maar ze hebben uiteindelijk wel een noodzakelijke oorzaak: het simpele feit dat we moeten overleven.
Dit brengt ons op een punt dat niet zozeer het determinatietogrip zelf
treft, als wel hetgeen determinerend werkt. Hebben Laclau en Mouffe niet
zelf aangetoond dat 'het ekonomiese' een kompleks geheel is van ekonomiese, politieke én ideologiese verhoudingen? (14). En betekent dit dan niet
dat er geen sprake is van een essentiële één-op-één relatie, omdat een veelvoud van verhoudingen een ander veelvoud beïnvloedt? En dat de betekenis die Marx aan determinatie gaf hierdoor zeer dicht de betekenis van Laclau/Mouffe's 'artikulatie' benadert? Om het determinatiebegrip te kunnen
verwerpen herleiden Laclau en Mouffe Marx' benadering van de relatie tussen basis- en tovenbouw tot die van de hand en diens schaduw op de muur
(15). Zou 'een grote intellektuele traditie' werkelijk op zo'n kinderachtige
gedachte zijn gebaseerd?
Een ander belangrijk probleem waar de genealogie van HSS ons op
brengt is Gramsci's hegemonietogrip (16). Terecht zeggen Laclau en
Mouffe dat Gramsci vooral ekonomiese kwesties op het oog had, toen hij
stelde dat een klasse die hegemonie wü verwerven, koncessies moet doen
aan een andere klasse die ze aan zich wil liëeren. Laclau en Mouffe werkten
dit idee verder uit naar meer politieke en ideologiese vormen; hegemonie
wordt niet aüeen verkregen met behulp van ekonomiese strategieën, maar
ook met behulp van ideologiese en poütieke strategieën. Politieke eisen
moeten worden geneutraliseerd of ontdaan van hun strijdbare lading; ideologiese noties van de tegenpartij moeten worden omgewerkt uit elkaar gerafeld (gedeartikuleerd) en in nieuwe betekenis-gehelen ondergebracht (gereartikuleerd).
Helaas wordt deze, op zich gerechtvaardigde toevoeging door Laclau en
Mouffe prompt overtrokken. Bob Jessop wees er al op dat men een regime
heus niet alleen aksepteert omdat het 'zegt' ook oog te hebben voor hun belangen. Het klinkt misschien wat brood-en-toterig, maar symbolen vullen
nu eenmaal geen magen en de strijd zal dus wel degeüjk iets substantieels
moeten opleveren. Het is trouwens opvallend hoe zwijgzaam Laclau en
Mouffe zijn over aardse zaken als uitbuiting en meerwaarde-toeëigening, wat
aan hun theorie een eurocenrriese tint geeft; in de kontekst van het westen,
14 Zie bij. Laclau, 'Discours, hegemonie en politiek* in Krisis nr.15 1984. Men kan trouwens ook niet beweren dat Marx in Het Kapitaal het ekonomiese heeft teruggebracht
tot technies-monetaire verhoudingen of kwesties rond de waardevorming.
15 'Now, the base/superstructure model affirms that the base not only limits but
determines the superstructure, in the same way that the movements of a hand
determines the movements of its shadow on the wall.' (Laclau/Mouffe, NLR166 p.92).
16 HSS hfdst 1 en 2, met name p.69 e.v. en Laclau/Mouffe 'Het begrip hegemonie in de
politieke strategie' in Komma jrg.2 nr.41982.
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waar het knelpunt niet meer de dagelijkse overleving is, bevat de tekst ven
Laclau en Mouffe misschien nog begrijpeüjke betekenissen, maar zodra we
terecht komen bij de overheerste maatschappijformaties van de derde wereld
wordt de zin van hun projekt nogal twijfelachtig.
Reading for the best
Ondanks zijn woede stelt Geras toch enige belangrijke vragen; wat moeten
we, vraagt hij, met de vaststeüing dat de werkelijkheid bestaat uit een enorme variatie aan diskursieve subjektposities, waarvan sommige de bron kunnen worden voor hegemoniale praktijken? Zijn sommige hegemoniale praktijken eerder te verwachten dan andere? Heeft dat slechts te maken met de
mate van aantrekkeüjkheid van een bepaalde discours, en zo ja, hebben we
daarvoor een maatstaf? Heeft het misschien te maken met een verschil in
materiële mogelijkheden van sommige subjektposities? En hoe moet dat
worden verklaard?
Hoewel de vragen zinnig zijn gaat Geras te ver als hij stelt dat HSS voor
marxistiese socialisten noch theoretiese noch praktiese zin heeft We moeten,
om met Richard Johnson (17) te spreken, een tekst 'krities' lezen in de vorm
van "reading for the tost', een uitlichting van wat de' gezonde' delen zijn
van een tekst (in tegenstelling tot de vooringenomen lezing van Geras).
Uc denk dat het toste deel van HSS voor marxisten in het derde hoofd
stuk zit; hier haken de auteurs in op de recente ontdekking van de onhoudbaarheid van transparante en lineaire relaties van kausaliteit Uitgangspunt is
de strikt diskursieve aard van het geheel van verhoudingen die we de menselijke samenleving ('society1) noemen, wat neerkomt op de principiële afwezigheid van een natuur-noodzakelijkheid en doel ('telos') van de geschiedenis. Het belangrijkste begrip van Laclau en Mouffe is 'artikulatie', opgevat als een 'praktijk', ofwel een arbeid vergend proces waarbij twee (in abstraktie) van elkaar te onderscheiden 'entiteiten' zodanig worden verbonden
('gehecht1) dat iets nieuws ontstaat, zich een nieuwe 'identiteit' voordoet
(18).
Door de artikulatie krijgen we gestruktureerde gehelen en het zijn deze
gehelen die 'discoursen' kunnen worden genoemd Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen 'elementen' en 'momenten', wat min of meer overeenkomt
met het veel bekendere onderscheid tussen tekens (Saussure's 'totekenis17 'Reading for the best Marx; History-writing and historical abstraction' in Johnson c.s.
(eds); Making Histories (CCCS, Hutchinson 1982).
18 Het is jammer dat de auteurs niet de moeite hebben genomen te verwijzen naar de
tekst van Marx uit 1857 ('Inleiding (van de Grundrisse der Kritik der Politischen
Ökonomie') in Te ELfder Ure nr.17,1974) waarin hij in zijn verhandeling over de
relaties tussen produktïe, distributie, ruil en konsumptie in veel duidelijkere formuleringen de voorwaarden voor deze term aangeeft.
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sen') en betekenissen ('betekenden'). Het is ronduit hinderlijk dat Laclau en
Mouffe doen alsof ze volstrekt nieuwe begrippen hebben verzonnen. Het is
ook irriterend dat ze er niet bij zeggen dat het element een abstraktie is van
het moment en dat ze juist de term 'moment' gebruiken om daarmee zowel
de (kon)tekstuele als de dynamiese eigenschappen van de elementen te benadrukken. Als de tekst van hoofdstuk 3 van HSS niet zeer nauwkeurig
wordt gelezen, krijgt men gemakkelijk de indruk dat elementen en momenten
twee verschillende entiteiten zouden kunnen zijn, een fout die Geras bijvoorbeeld maakt (maar kunnen we hem dat kwalijk nemen?).
Een discours ('diskursieve formatie') verkrijgt haar eenheid noch op
grond van de elementen zelf noch door toedoen van een of ander betekenisgevend subjekt De eenheid ontstaat slechts op grond van de onderlinge positionering der elementen, d.w.z. de wijze waarop ze ten opzichte van elkaar
zijn gerangschikt In een discours neemt elk element ('teken') een bepaalde
positie in; deze positie kenmerkt zich dus door haar Verschil' ten opzichte
van andere posities; daarom spreekt men van een ' differentiële positie'. Als
een element een bepaalde positie inneemt, wordt het een 'moment'; net zoals
het teken kan worden gefixeerd in een bepaalde betekenis, wordt nu het element gefixeerd in (of gereduceerd tot) eeen moment van het geheel.
Als de onderlinge positionering van de elementen aan die elementen hun
'waarde' (funktie, betekenis) geeft, mogen we volgens Laclau en Mouffe
zeggen dat de relatie tussen de posities maatschappelijk gezien 'noodzakelijk' is (i.e. door individuele subjekten onveranderbaar). Dit is niets anders
dan de bekende grondstelling van de strukturele antropologie; bij 'noodzakelijkheid moeten we namelijk steeds een onderscheid maken tussen de
'natuurlijke noodzakelijkheid', die geldt voor alles en iedereen en de 'maatschappelijke noodzaketijkheid die geldt voor individuele mensen. Het feit dat
mannen geen rokken dragen, is dus vanuit het ene abstraktie-nivo (van de
maatschappij als geheel) niet noodzakelijk, maar vanuit het andere abstraktienivo (het individuele subjekt) weer wel. Als we ons realiseren dat een teken
als zodanig ophoudt te bestaan indien de relatie ten opzichte van andere tekens komt te vervallen (bijv. een verkeersbord op een onbewoond eiland)
dan zien we dat het juist de 'relativiteit' is die aangeeft hoe sterk de tekens
afhankelijk zijn van elkaar, een zo sterke afhankelijkheid mag zonder verdere
problemen een 'noodzakelijke verbondenheid' genoemd worden.

Het niemandsland
De volgende stap is dan dat de differentiële positie noodzakelijk is wü er
sprake zijn van 'betekenis', wil er dus sprake zijn van een structuur! En het
is de praktijk van artikulatie die de elementen situeert ten opzichte van elkaar
waardoor ze 'momenten' van een geheel worden. Anders gezegd: de artikulerende praktijk bewerkstelligt defixatievan tekens in specifieke betekenis91

sen. Dit is een belangrijke en niet te onderschatten bijdrage van Laclau en
Mouffe, omdat hiermee zeer duidelijk de 'handeüngsruimte' wordt geschetst die subjekten ter beschikking hebben. Juist omdat de transformatie
van elementen in momenten nooit Volledig' kan zijn, omdat de fixaties nooit
waterdicht zijn, onstaat er een politieke ruimte, een 'niemandsland' voor de
strijd om de betekenissen. De artikulerende praktijk is het kader van en de
voorwaarde voor het vrije subjekt
Elementen kunnen slechts metafories gestold worden in momenten, elke
fixatie is immers diskursief van aard. Na de fixatie lijkt het element iets letterlijks' te krijgen, maar letterlijkheid is in feite de eerste der metaforen',
zeggen Laclau en Mouffe terecht. Wat'noodzakelijk' of 'natuurüjk' üjkt, is
eigenlijk niets anders dan een 'limitering' (i.e. een beperking van alle andere
mogelijke betekenissen), die bovendien slechts partieel is. Noch absolute
fixatie, noch absolute nonfixatie zijn mogelijk. Anders gezegd: een teken kan
nooit slechts één ding betekenen, net zo min als ze ooit alles kan betekenen!
Hiermee komen we bij de term 'diskursief veld', waarmee al die betekenissen aangegeven worden die door fixatie worden uit- en buitengesloten.
We kunnen bijvoorbeeld zeggen dat de arbeider een subjekt is met een geheel van eigenschappen; talent voor muziek, gevoel voor humor, aanleg
voor drama horen daar ook bij. Deze eigenschappen worden echter in het
discours van de kapitaüstiese produktie uitgesloten. Dit discours vereist
slechts het vermogen van de arbeider tot het leveren van een bepaalde techniese (en soms organisatoriese) prestatie. Juist door de term 'diskursieve
veld'zien we dat ieder objekt uit de werkelijkheid 'diskursief is (alles heeft
meer dan één enkele betekenis, alles is poly-semies) en dat geen enkel discours voor eens en voor altijd als 'gesloten' kan worden opgevat Dit is een
aansluiting bij de discourstheorie van o.a. Derrida, omdat de onmogelijkheid
van de volledige fixatie in feite hetzelfde is als de ontkenning van een 'transcendentale betekenis'.
Een discours ontstaat dus door de poging (de 'neiging') tot de beperking
van het diskursieve veld, of in termen van Lacan: de poging tot dominering
van het diskursieve veld door bepaalde 'knooppunten' ('nodal points'). In
het discours wordt de meerduidigheid van de elementen gereduceerd tot een
eenduidigeheid, het element wordt 'gevangen' gezet (en de keerzijde van de
gevangenneming is het verlangen naar bevrijding). De praktijk van artikulatie kan daarom nader aangeduid worden als de konstruktie van 'knooppunten' (geprefereerde betekenissen) die de (partiële) fixatie opleveren. De partiële aard van de fixatie is een gevolg van de principiële onbeslistheid van de
keten der tekens en betekenissen, de principiële niet-geslotenheid van het
maatschappeüjke. Het diskursieve' is in haar breedste betekenis dan ook
hetzelfde als 'het maatschappeüjke'. Zo wordt de anti-alkoholkampagne
waarin het meisje vraagt of haar moeder nog lang sherry moet drinken ('ik
heb zo'n honger') de vrouw gefixeerd als de verantwoordeüjke verzorgster.
Deze fixatie is mogelijk binnen de kontekst van de heersende sekse-verhou92

dingen (het discours van de ondergeschikte positie van de vrouw) en de
daarin besloten 'elementen' zoals het-kostwinnerschap van de man, de afhankeüjkheid van het kind en de verzorgings-verantwoordelijkheid (mklusief het afzien van eigen verlangens en behoeften) van de vrouw. Het element van "alkoholkonsumptie als uiting van menselijke machteloosheid en
onderworpenheid aan de kapitatistiese maatschappij zit wel in het diskursieve veld, maar is niet geartikuleerd: het wordt overgedetermineerd of gedomineerd door de 'moedertijke pücht'.
Hoewel een (analytics) onderscheid tussen linguïstiese en niet-ünguïstiese
('materiële') elementen mogelijk is, wordt het onderscheid tussen 'diskursieve praktijken' en 'niet-diskursieve praktijken' door Laclau en Mouffe
verworpen. Elk maatschappelijk geheel van verhoudingen is betekenend en
kan dus worden opgevat als een diskursieve 'konfiguratie'.
In een dergelijke konfiguratie treffen we objekten en subjekten aan, die
beide hun 'zijnswaarde' in de diskursieve konfiguratie zelf vinden. Zo is
een stuk grond slechte landbouwgrond voor zover er sprake is van de landbouwer. Als de landbouwer (het subjekt) er niet 'is', 'bestaat' de grond (als
objekt) op zich wel, maar niet als landbouwgrond (i.e. als diskursief objekt,
als identiteit). Anderzijds zou er ook geen landbouwgrond bestaan, als er
geen vruchtbare grond zou 'bestaan'.
Betekenis is niet voorbehouden aan taal. Iedere praktijk heeft betekenis
en omdat praktijken materieel zijn, kunnen we zeggen dat discoursen een
'materiële aard' hebben. Een aardbeving is geen materieel gebeuren voor
zover het geheel buiten onze 'wü' plaatsvindt. Maar welke 'betekenis' geven
wij eraan? Of we het zien als een vloek van God of een effekt van tektoniese
processen hangt af van de wijze waarop het diskursieve veld waarbinnen we
het verschijnsel moeten verklaren, is georganiseerd. Met de vaststeüing van
de materialiteit van het discours is het onderscheid tussen het 'extern objekt'
(in de buitenwereld) en de verwoording ervan (het teken) irrelevant verklaard. Geredeneerd vanuit Derrida's term 'spoor' is ieder extern objekt te
begrijpen als een nieuw teken. Dat wil zeggen dat een teken de werketijkheid
niet beschrijft, maar haar kreëert. Deze overstijging van de klassieke 'semiotiese driehoek' (bestaande uit het teken, de betekenis en het objekt in de
werketijkheid) brengt een buitengewoon hechte verbinding tot stand tussen
ons denken (in taal) en ons handelen (in de werkelijkheid): we houden
slechts tekens (elementen) en hun gefixeerde betekenissen (momenten) over.
Een steen is op zich geen linguïsties element, maar ze moet wel eerst gefixeerd worden tot 'bouwmateriaal' om geartikuleerd met andere (ook nietlinguïstiese) elementen een getouw op te kunnen leveren.
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Idealisme, materialisme, realisme
Op grond van de gelijkstelling van 'het diskursieve' aan 'het talige' (in de
alledaagse betekenis) komt Geras tot de konklusie dat Laclau en Mouffe relativistiese idealisten zijn. Relativisties misschien, maar idealisten, nee. De
tonadrakking van de materiële aard van het discours brengt de idealistiese
opvatting van het discours als een uitfrukking van het 'denken' (een mentaal, geestelijk proces) juist op de helling. In hun reaktie op Geras (19) geven Laclau en Mouffe in opmerkelijk duidelijke bewoordingen aan waarom.
In het voorbeeld van de landbouwgrond hebben we gezien dat de elementen
buiten de diskursieve konfiguratie wel 'bestaan', maar niet 'zijn'. De theorie
van Laclau en Mouffe is dus realisties; ze erkent dat er een werkelijkheid
aanwezig buiten denken en taal. Tegelijkertijd is de theorie 'materiaüsties' in
de zin van 'niet-idealisties', omdat iedere onderschikking van het werkelijke
aan het konceptuele wordt verworpen. Als zodanig is 'materialisme' voor
Laclau en Mouffe identiek aan het geheel van pogingen om de dominantie
van 'de idee' over 'de werkelijkheid' te doorbreken. Dat deze benadering
van het materialisme begon bij Marx, toen hij aangaf dat 'ideeën' niet een
gesloten, zelf-genererende wereld konstitueren, maar geworteld zijn in een
ensemble van materiële voorwaarden van de maatschappij, wordt door Laclau en Mouffe (goddank) erkend.
De materiaüsties-reaüstiese benadering geeft aan dat geen enkel discours
slechts 'zichzelf inhoudt; er is altijd een verwijzing 'naar buiten', die de
'zelfkonstitutie' van het discours verstoort. Dit heeft niet alleen filosofiese
maar ook poütieke konsekwenties; ook hier vergist Geras zich door te steUen
dat de praktiese waarde van HSS te betwijfelen valt Als de arbeider het 'eigendom' (der produktiemiddelen) van de kapitalist niet erkent, zal hij onmogelijk in staat zijn de eigen arbeidskracht te 'verkopen' tegen een loon; hij zal
bovendien niet toe kunnen staan dat de kapitalist zich het door hem voortgebrachte produkt toeeigent Als de arbeider de betekenis van 'privé-eigendom' niet op een of andere manier 'geïnternaliseerd' heeft, als hij de symboliek van verboden en geboden die samenhangen met 'bezit' niet honoreert,
als hij niet het besef heeft dat hij af moet blijven van andermans spuüen, als
hij het niet 'natuurlijk' en Vanzelfsprekend' vindt dat alle dingen in de werkelijkheid - zowel de tastbare als de ontastbare - toe kunnen behoren aan individuen, die er specifieke rechten op kunnen laten gelden; als hij dat allemaal niet erkent, zal de kapitalistiese produktie ten enen male onmogelijk
zijn. Dit betekent dat lang voordat de arbeider zijn arbeidskracht aan de bezitter der produktiemidddelen verkoopt, hij geïnterpelleerd moet zijn door het
discours van privé-eigendom; dat wil zeggen dat hij de voor de kapitalistiese
produktie benodigde diskursieve positie moet hebben ingenomen! Op het
moment dat de arbeider zijn arbeidskracht aan de kapitalist te koop aanbiedt
19 Laclau/Mouffe NLR 166 p.89 e.v.
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wordt de bezits-symtoüek 'gematerialiseerd'; het is geen symtotiek meer in
de strikte zin van het woord, het is meer geworden dan dat; het is geartikuleerd met materialiteit Een hamer is een hamer en een spijker een spijker,
maar op het moment waarop de arbeider de hamer opneemt om de spijker
voor de kapitalist in een muur te slaan, treedt een wereld van symbolen in
werking.
Met deze benadering van de diskursieve werkelijkheid is door Laclau en
Mouffe een kontekst gekreërd van 'niet-noodzaketijke' of niet-natuurlijke
verhoudingen, waarbinnen zowel recht wordt gedaan aan de polysemiese
aard van het symtoliese als aan het menselijk vermogen om via de praktijk
van artikulatie 'fixaties' te bewerkstelligen en.,.te doorbreken. De spanning
die altijd aanwezig is geweest in aüe takken van de
maatschappijwetenschappen, namelijk die tussen de struktuur en de (subjektieve) praktijk, lijkt hierdoor in een fatsoenlijk theoreties kader te zijn
opgeheven. Het afgebroken debat tussen de strukturalisten en de kulturaüsten (20), waarbij de één de maatschappelijke wetmatigheden tonadrukte
en de ander de vrijheid van de individu, is tot een bevredigend einde gebracht.

Klassenstrijd als marxisties verzinsel
Op een buitengewoon geavanceerde manier wordt in HSS aangegeven hoe
de strijd om de maatschappeüjke hegemonie eigenlijk de strijd betreft om de
dé- en reartikulatie van diskursieve elementen uit de diskursieve ('ideologiese') ensembles die het machtsblok gebruikt om haar belangen veilig te
steüen. De artikulatie van de diskursieve elementen uit verschülende discoursen maakt dat de ideologiese strijd altijd inter-diskursief is. Omdat begrippen als volk, moederschap, konkurrentie, gelijkheid e.d. in verschillende geartikuleerde gehelen (discoursen) verschülende betekenissen of
'konnotatie-nivo's' hebben, bestaat de mogelijkheid ze te 'herwinnen'. Ook
hier treffen we een uiterst belangrijke bijdrage van Laclau en Mouffe: de
elementen moeten steeds opnieuw herwonnen worden. De strijd is dus
nooit afgelopen; er is geen konkreet breekpunt, waarop we kunnen zeggen
dat we er zijn. Maatschappelijke strijd is een voortdurende strijd en we mogen Laclau en Mouffe dankbaar zijn dat ze ons het nog eens expliciet verteüen. Een dankbaarheid die we overigens niet hoeven te overdrijven met
superlatieven als 'verrassend' en 'origineel' (21). Mao Tse Tung en - in navolging van hem - Althusser hadden altijd al gewezen op het aspekt van de
permanente klassenstrijd. Van groter belang is wellicht het feit dat de poli20 Zie o.a. Stuart Hall 'Cultural Studies: two paradigms' in T.Bennett c.s. (eds) Culture,
Ideology and Social Process, The Open University 1981.
21 Zie Krisis no. 25 p.86.

95

tieke waarde van de bevindingen van (niet-marxistiese) theoretici als Lacan,
Foucault en Derrida vooral in deze, door Laclau en Mouffe gekreëerde kontekst, tot haar recht komt Als iedere identiteit 'differentieel' is dan is het
voldoende te stellen dat 'het systeem van de differenties' niet gesloten is
voor de invloeden van eksterne diskursieve strukturen. Kortom: elke 'identiteit' is instabiel! Aldus komen Laclau en Mouffe tot de onherroepelijke
konklusie dat aan het zijnde, de zijnswaarde der dingen, nooit en te nimmer
een gefixeerde essentie kan worden toegeschreven.
Bc denk dat Laclau en Mouffe hun projekt op dit punt hadden moeten
afsluiten. Maar ze wüden het inteUektueel pessimisme keren en een socialistiese 'strategie' formuleren. Dat had ook wel gekund, als ze de bijna voor
de hand liggende konklusie hadden getrokken dat als de menselijke geschiedenis uit zichzelf al geen 'essentie' heeft, juist daarom de mogelijkheid
bestaat om die aktieftot stand te brengen! Hiermee was dan ook de kontinuïteit tussen de filosofiese beschouwing en de politieke 'konklusie' gewaarborgd. Het is diep tragies dat dit niet is gebeurd en het is nog tragieser
dat Laclau en Mouffe vinden dat de juiste socialistiese strategie slechts buiten
het marxisme gevonden kan worden. Na een briljante theoretiese beschouwing worden we opgezadeld met een verhaal over de 'demokratiese revolutie', die zich tegelijkertijd met de opkomst van de kapitalistiese produktiewijze zou hebben voorgedaan. De 'nieuwe maatschappelijke bewegingen',
en dan met name de vrouwenbeweging, de milieubeweging en de antiracistiese beweging, zouden de werkelijke dragers zijn van deze revolutie,
waar de anti-kapitalistiese strijd een 'intem moment' en de socialistiese strijd
een 'integraal onderdeel' van is (22).
Onmiddetijk doemt hier het oude funktionalistiese spook op; als de feministiese, anti-racistiese en ekologiese strijd uiteindelijk zal resulteren in een
socialistiese maatschappij, dan kan dat aUeen omdat de eisen die de betreffende bewegingen steUen onverenigbaar zijn met het kapitalisme. Waarmee
gesuggereerd is dat de onderdrukking van vrouwen en minderheden en de
vernietiging van het milieu inherent is aan, ja zelfs noodzakelijk is vooor het
kapitaüsme! Dat zeggen Laclau en Mouffe natuurlijk niet met zoveel woorden, maar die suggestie wekken ze wel.
Het pleidooi voor de nieuwe maatschappeüjke bewegingen valt en staat
met de waarde van de demokratiese revolutie. Maar verkijken Laclau en
Mouffe zich niet op de betekenis ervan? Mouffe (23) merkte terecht op dat
Marx zich vergist had in de betekenis van de opstanden die in de 19e eeuw
plaatsvonden; hij had ze als anti-kapitalisties geïnterpreteerd, terwijl ze
slechts gericht waren tegen de vernietiging van de voor-kapitalistiese pro22 Zie HSS hfst 4, NLR 166 p.103 en met name Laclau, Class War and After in Marxism
Today, april 1987.
23 Mouffe, 'Working-Class hegemony and the struggle for socialism* in Studies in
political economy nr.12, 1983.
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duktievormen en daarom in wezen een konservatieve aard hadden. Maar
maken Laclau en Mouffe niet eenzelfde soort vergissing door hun 'demokratiese revolutie' op te vatten als zijnde gericht tegen de tourgeois-hegemonie als zodanig, terwijl die misschien eerder gericht is tegen het isolatieeffekt van het kapitaal en de integratie-dwang van de kapitaüstiese staat?
(24). De vraag is bovendien waar het optimisme van Laclau en Mouffe over
de demokratiese revolutie op is gebaseerd. De klassenstrijd heeft niets opgeleverd, zeggen ze, omdat de eenheid van de arbeidersklasse, buiten het beeld
van de marxisten, nooit heeft bestaan. Maar zelfs als we aannemen dat er
slechts sprake is van een 'pluraliteit aan antagonismen' moeten we kunnen
aangeven welke de daadwerkelijke verworvenheden ervan zijn. Meer demokratie, zou het logiese antwoord moeten zijn. Dat moet men in het huidige
Thatcheristies/Reaganistiestijdperkmaar hard zien te maken.
Eigenlijk gaat het er niet eens om of de klassenstrijd een verzinsel is van
de marxisten dan wel de demokratiese revolutie een verzinsel is van Laclau
en Mouffe. Wat in feite door Laclau/Mouffe lijkt te worden beweerd is dat
het socialisme de vervolmaking is van 'de rationaliteit'. De 'redelijke' maatschappij als universeel menselijk doel, dat niet zal worden bereikt door de
belangenstrijd van arbeiders, onderdrukte vrouwen en belaagde minderheden, maar door de filosofiese strijd van verlichte intellektuelen, die over de
dagelijkse beslommeringen van gewone mensen heen de weg naar 'de
waarheid' weten aan te wijzen (25).
Gramsci meende al dat de strijd tegen het kapitalisme rekening moet
houden met populaire en demokratiese aspiraties die niet noodzakelijk een
klassekarakter dragen (26). Althusser beweerde reeds dat een revolutionaire
toestand zich pas zal voordoen als een groot aantal tegenspraken met elkaar
fuseren, waardoor het heersende systeem op haar zwakste schakel wordt
doorbroken (27). Poulantzas had al vastgesteld dat het socialisme demokraties zal zijn of het zal niet zijn (28). Laclau en Mouffe hebben hieraan weinig
toe te voegen en hetgeen ze wel toevoegen is niet onverenigbaar met het
marxisme. Onze konklusie moet dus zijn dat we de zaak niet zo op de spits
hoeven te drijven. We volgen Geras niet in zijn radikale uitsluiting van
Laclau en Mouffe en we volgen Laclau en Mouffe niet in hun uitsluiting van
het marxisme. Over de politieke boodschap kan men teleurgesteld zijn, maar
daarom is de theorie van Laclau en Mouffe nog niet zinloos.

24 Zie over dit onderwerp NIcos Poulantzas, Political Power and Social Classes (NLB
1975) p.130 e.v. en State, Power, Socialism, (NLB 1978) p.64 e.v.
25 Zie ook Ellen Meiskins Wood, 1986 op.c'rt.
26 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks (1971), o.a. p.131,148,182,en 241.
27 Althusser, Pour Marx p.217(1975).
28 Poulantzas, State, Power, Socialism (1978) p.265.

97

