
Leibniz en het netwerk 
Fragmentatie, eenheid en polit ieke ideologie 

Fra ok I , A o k e r s m ï t 

"Das Wahre ist das Ganze' 
Hegei 

De laatste decennia is een consensus ontstaan dat voor de begrippen eenheid, totalitét 
en ideologie geen ruimte meer is in onze hedendaagse politiek. Onze samenleving is 
geen eenheid meer, zij laat zich niet meer denken in termen van een alomvattend 
geheel en voor de politieke ideologieën, die vanuit een conceptie van het geheel een 
politieke agenda formuleerden, is daarom, geen plaats meer. 

Dit was, uiteraard, de boodschap van Lyotards La condition postmoderne van een twin
tig jaar geleden.1 Het zal niet nodig zijn om de pointe van dit boek hier te herhalen. Er 
is evenwel, een aspect in Lyotards gedachtegang dat eerst duidelijk werd met zijn Le dif-
férend van enkele jaren later. De titel van dit laatste boek verwijst naar situaties waarin 
een rationele basis mist om een conflict op een voor alle partijen bevredigende manier 
tot oplossing te brengen. Het is hier dat een différend verschilt van een eenvoudig fitige 
of strijdgeschii: want in het geval, van een lit\ge is er wel een door de betrokken partijen 
geaccepteerde gemeenschappelijke rationaliteit om de litige te beslechten. Lyotards re
denatie is hier duidelijk geïnspireerd door de discussies in de zeventiger en tachtiger 
jaren over het incommensurabiiiteitsbegrip waartoe Kuhns paradigmatheorie aanlei
ding gaf Kuhn had immers beweerd dat er een incomm.ensurabiii.teit bestaat tussen 
verschillende paradigma's: er is geen common ground, of een tertium comparationis, in ter
men, waarvan het conflict tussen paradigma's kan worden opgelost. 

Het ligt voor de hand welk beeld, ontstaat wanneer men met Lyotard de incom-
mensurabiliteitsthese vanuit de wetenschap transponeert naar de wereld van. de cul
tuur, de kunst en de sociaal-politieke werkelijkheid. Inderdaad, in de eerste plaats 
zuilen we de notie van de eenheid van de samenleving op moeten, geven: dat wil zeg
gen, er is niet meer een sociale of politieke common ground of tertium comparationis in ter
men waarvan die notie van de eenheid van. de samenleving kan worden geconceptu-
aliseerd. Er is geen eenheid van de samenleving; de samenleving desintegreert 
daarmee in een groot aantal autonome subsystemen die, ais het erop aankomt, doof 
en blind zijn voor elkaar. Maar daar blijft het niet bij. Want in de tweede plaats rela
teerde Lyotard het différend ook aan de onpeilbaar diepe kloof tussen het nazisme en 
zijn joodse slachtoffers. Bijgevolg, ais het différend op een. of andere manier zijn 
rentree maakte in onze postmoderne samenleving (zoals Lyotard. impliceert) dan 
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zijn we daarmee tenminste gedeeltelijk teaiggckeerd tot de abjecte sociale logica 
van het nazisme. De samenleving die door het différend beheerst wordt, zal moeite 
hebben om zelfs de meest elementaire mensenrechten te respecteren - of althans, 
om het respect daarvan te legitimeren. En dat niet vanwege een aangeboren immo-
ralisme van die samenleving, maar omdat niet langer een discours voorhanden, is in 
termen waarvan die meest fundamentele rechten kunnen, worden geïdentificeerd. 

We moeten ons daarom terdege realiseren dat met het verlies van. de notie van cle 
eenheid van de samenleving bepaald het een en ander op het spel staat. Niet alleen 
coherent bestuur, prioritering en de afweging van belangrijk en. onbelangrijk wor
den dan een probleem. De zin en mogelijkheid van het publieke en openbare debat 
over zelfs de meest fundamentele publieke zaken komt dan ook op de tocht te staan 
- en daarmee ontvalt ons zelfs wat wij terecht, zien als de basis en voorwaarde van de
mocratie. Democratie is onmogelijk wanneer het publieke debat daadwerkelijk de 
vorm zou krijgen van Lyotards différend. 

De f r a g m e n t a t i e van onze s a m e n l e v i n g : d r i e 
a r g u m e n t e n 

Gelukkig is de totalitaire dreiging in onze tijd verder weg dan ooit en zou het absurd 
zijn om het publieke debat in de westerse democratie te karakteriseren ais een hul
peloze dialogue des sourds. We kunnen nog zinvol met elkaar discussiëren. Meer nog, 
de woordenzeeën die de hedendaagse mens dagelijks over zich heen krijgt, sugge
reert eerder een eredienst aan een habermasiaanse discourse ethics dan aan postmoder
ne fragmentatie.2 We discussiëren over alles en met iedereen, en dat vooral eindeloos 
en oeverloos. 

Desondanks zit er in Lyotards diagnose van de gefragmenteerde maatschappij 
veel herkenbaars. En voorzover die diagnose ondersteund wordt door de teloorgang 
van een eenheid scheppende sociale common ground is er zeker reden voor verontrus
ting. Is een samenleving mogelijk waarin eenieder in zijn eigen morele universum 
leeft? is dat niet de terugkeer naar Hobbes' natuurstaat? De cruciale vraag is daarom 
of Lyotards analyse meer is dan de nachtmerrie van een filosoof en of we inderdaad 
moeten vrezen wat Lyotard ons voorspiegelt. 

Lyotard deed niet aan empirisch sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Maar de 
harde feiten, lijken hem. in het gelijk te stellen. Drie argumenten zijn daartoe te ge
ven. In de eerste plaats kan men denken aan de notie van het netwerk dat dankzij 
Jean Marie Guéhenno's La jïn de ia democratie van 1993 zozeer in de aandacht kwam en 
waarvan de voor onze samenleving beslissende betekenis zo uitvoerig en barok be
zongen werd in Manuel Castells The information age? Het netwerk bestaat uit de spe
cialisten op een bepaald terrein; men kan daarbij denken aan financiële specialisten, 
aan. wetenschappelijke onderzoekers op het terrein van de biogenetica, of aan de zo
genaamde virtuele gemeenschappen die door de moderne communicatietechnolo
gie tot leven gewekt werden. Het netwerk is transnationaal en onttrekt zich in be-
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tf langrijke mate aan een effectieve beïnvloeding door de democratische natiestaat en 
<€ diens wetgeving. Guéhenno concludeert hieruit dat het netwerk de meest promi-
? nente grafdelver is van de democratie. Dat is ook de bevinding van de Tilburgsc be-
^ stuurskundige Paul Frissen in diens De virtuele staar en zijn recente De lege staat (zie 
o ook mijn bespreking van dit laatste boek, Ankersmit 2000). 
.£ Frissen ziet voorts in het netwerk het model voor hoe nu en in de toekomst de 
iÊ maatschappij zich organiseren zal. En daarin ligt nog een extra argument voor de 

strijdigheid tussen netwerk en democratie. De democratische staat is de top van een 
bestuurlijke piramide en hij verliest daarom zijn bestaansrecht, wanneer wij in
stemmen met Frissens constatering dat 'het netwerk een veel betere metafoor is om. 
onze samenleving te begrijpen dan de piramide' (Frissen te verschijnen). 

Men. kan nog een stap verder gaan en staande houden dat het netwerk niet alleen 
in zijn effecten, maar ook als zodanig aan de democratie vijandig is. Dit mag op het 
eerste gezicht verbazen omdat het netwerk zelf volstrekt egalitair is en een apotheo
se van de democratische idee lijkt te zijn. De verklaring voor de vijandigheid, of be
ter voor de onverschilligheid van het netwerk voor de democratie ligt in wat Willke 
karakteriseerde als de 'cenogigheid van het netwerk' (Willke zooi, 208 e.v.). 'Een-
ogigheid' leidt tot perspectieflooshcid en perspectieflooshcid tot het onvermogen te 
onderscheiden tussen het zelf en wat buiten het zelf is en, derhalve, tot een solipsis-
tïsche identificatie van zelf en niet-zelf.4 Herinneren we ons dat de solipsist heel. de 
wereld ziet als een modificatie van zichzelf, de solipsist is daarom zeker niet blind 
voor de wereld; integendeel, alles wat in de wereld, gebeurt, zal hij als solipsist aan 
zichzelf relateren. Maar hij kent het gezicht van de ander niet, bevindt zich daarom in 
een. domein jenseits van moraal en politiek en is zelfs niet in staat tot de ondeugd van 
het egoïsme. In de gedachtewereld van het netwerk is daarom geen plaats voor het 
conflict en het compromis van eigenbelangen waar het in de democratie steeds om 
draait, in de democratie moet je je op het standpunt van de ander kunnen stellen en 

• daar is het eenogige netwerk niet toe in staat. 
Karakteristiek is de blindheid van het netwerk voor het verschijnsel macht. 

Macht is altijd gericht op een ander, die dan ook als ander herkend wordt. Maar 
macht is geen categorie in of voor het netwerk. Expertise is het enige dat telt in het 
netwerk. Dat sluit niet uit dat het netwerk, zoals bekend, soms een indrukwekken
de sociale of politieke macht kan genereren.5 Maar die macht van het netwerk heeft 
vooral het karakter van een zij-effect, van een onbedoeld gevolg van het handelen 
van het netwerk. Onbedoeld, omdat het netwerk zonder op of om te zien doet wat 
zijn logica hem gebiedt om. te doen. Onbedoeld, vooral, ook omdat het netwerk, net 
als planten- en diersoorten het best gedijt in een onveranderlijke Umwelt of biotoop 
en het verstoringen daarvan zeker niet na zal streven/ Politiek is het netwerk revo
lutionair voor zichzelf, maar voor het overige voor honderd procent conservatief 
Kortom, het netwerk genereert geschiedenis zoals geen enkele historische actor uit 
het verleden dat ooit vermocht te doen, maar het doet dat steeds ondanks zichzelf. 
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Ten slotte, juist door zijn solipsisme is het netwerk de exemplificatic par excellence 
van de door incommensurabiliteit bewerkte postmoderne fragmentatie waar Lyo-
tard op doelde. Omdat het de hele wereld ziet in termen van zijn eigen logica, is er 
een onvermijdelijke cognitieve dissonantie tussen de netwerken onderling. De net
werksamenleving is een archipel van eilanden en er is geen veerdienst die het con
tact tussen de eilanden onderhoudt. 

Dat brengt mij bij een tweede argument ten gunste van Lyotards analyse, name
lijk het verschijnsel dat bekend staat als 'de verplaatsing van de politiek'. In een. in- £ 
vloedrijke brochure van een vijfjaar terug betoogden Mark Bovens en anderen dat ij. 
de werkelijk belangrijke politieke beslissingen, niet langer genomen worden in 's ~ 
lands vergaderzaal, en dat continu politieke macht weglekt naar zes verschillende g-
plaatsen, naar Brussel, naar sociale organisaties, naar de rechterlijke macht, naar de- % 
partementale bureaucratieën en naar de burger zelf Ik citeer uit deze brochure: 

"Belangrijke maatschappelijke veranderingen, zijn niet het gevolg van politieke 
keuzes, maar een uitvloeisel van de activiteiten van internationale bedrijven, van 
onderzoekscentra, laboratoria of ziekenhuizen. Men kan in dat verband denken 
aan de verstrekkende gevolgen van biotechnologie, informatisering of genetisch 
onderzoek. Meer dan ooit is Nederland daarmee een "republiek van rechtsperso
nen" in plaats van een republiek van burgers geworden. Complexe organisaties 
van private en (semi-)pubiieke aard beschikken, bedoeld en onbedoeld, over de 
inrichting van belangrijke delen van de samenleving en niet de politici, laat staan 
de burger' (Bovens e.a. 1995,16; zie ook Bovens 1996"). 

Twee kanttekeningen zijn hierbij van belang. In de eerste plaats, het zal niet moei
lijk vallen om. in. dit alles de hand van de netwerken te herkennen; het was vanzelf
sprekend de gravitatiekracht van de financiële, maatschappelijke en wetenschappe
lijke netwerken die de politiek ertoe bracht om haar door de constitutie 
voorgeschreven baan te verlaten.7 In de tweede plaats, men moet de gangbare nonse-
quitur vermijden de Verplaatsing van de politiek' gelijk te stellen aan "het einde van 
de politiek"8, want veelal is die verplaatsing van. de politiek juist ingegeven door de 
wens om. het oude primaat van de politiek onder nieuwe omstandigheden te garan
deren.. Zo zou men zeker de verschuiving van nationale politiek naar het federale ni
veau van de Europese Unie kunnen bezien. De Europese Unie en overlegorganen ais 
de WTO, het IMF, de G8 et cetera, zijn pogingen om de politiek gelijke tred te doen 
houden met de verplaatsing van de politiek.9 Evenwei, dat neemt niet weg dat die 
pogingen, nog verre van succesvol, zijn en dat daarom de verplaatsing van de politiek 
zeker een argument is ten gunste van de door Lyotard geconstateerde fragmentatie 
van. de sociaal-politieke orde. Er onstonden nu immers nieuwe centra van politieke 
besluitvorming naast het oude centrum van het debat tussen executief en legislatief 
binnen de individuele natiestaat. 
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tE Dat leidt in. de derde plaats tot de vraag hoe die fragmentatie van. sociale en poli

tieke eenheid zich in de praktijk manifesteert. Hoewel politieke filosofen voor deze 

vraag zeiden of nooit aandacht wisten op te brengen, bestaat daarover een uitgebrei-

^ de literatuur in de politicologie. Het gaat daarbij vooral om het zogenaamde 'co-

o management', een begrip dat door Emily Pinkerton in 1989 werd geïntroduceerd en 

.£ nader werd. uitgewerkt door theoretici als Albert Weak, Martin Janicke en Jan Kooi-

£E man (zie Dubbink 1999, 154 e,v.),ÏOMaar op de mogelijkheden van 'comanagement' 

werd reeds gewezen door Willke en. Teubner in een opstel uit 1984 waaruit ik het 
volgende citeer: 

'Es geht nicht um ein. Entweder/Oder, nicht um cine nochm.ali.ge Wiederholung 

des Hin und Her zwischen mehr Staat und niehr Markt, Etatisierung oder 

Reprivati.sieru.ng, mehr zentrale Steuerung oder mehr Autonomie. Es geht uns 

vielmehr darum, eine der gegenwartigen und ansehbaren Problemlage ange-

messene Kombination von autonomer Selbstorganisation und gesellschaftlich 

verbindlicher Kontextvorgabe zu suchen' (15). 

Kortom, het gaat hier vooral om een neocorporatistische combinatie van staat en 

markt die zowel de autonomie van de markt respecteert ais wat politiek rationeel en 

wenselijk is. De markt moet betrokken worden in het proces van publieke besluit

vorming en zowel de markt als de politiek zuilen daarbij baat hebben. De markt zal 

dan niet meer hoeven te wachten totdat de politiek begrip voor zijn problemen op 

kan brengen en dat begrip vertaalt in besluitvorming - die overigens vooral een pro

cedureel karakter hebben zal. En de staat, van zijn kant, zal nu steeds direct op de 

hoogte zijn van ontwikkelingen waarmee hij rekening moet houden om good gover

nance te realiseren.11 Dat is prettig voor markt en staat, maar het is de democratie die 

het gelag betalen moet, want het electoraat komt in dit verhaal niet meer voor. Meer 

nog, in vergelijking met 'comanagement' is het tradionele democratische besluit

vormingsproces hopeloos verouderd en inadequaat. De democratie wordt nu gepas

seerd om redenen van bestuurlijke efficiency. We hebben daarom, de vreugdeloze 

keuze tussen ofwel economische ondergang met de democratie, ofwel, economische 

. rationaliteit zonder democratie. 

Samenvattend, met de overwinning van lokale rationaliteiten op het politieke 

centrum zullen we tevens ons geloof in de democratie op moeten geven; "beleid 

krijgt pas echt betekenis in uitvoeringspraktijken; all politics is local', aldus Frissen en 

hij vervolgt: 'private en publieke waardepatronen gaan door elkaar lopen' (Frissen, 

te verschijnen). Er is niet langer een centrum van waaruit een coherente en op een

heid gerichte publieke besluitvorming georganiseerd kan worden.. De daaruit 

voortkomende fragmentatie van het publieke domein doet een nieuw soort van feo

dalisme ontstaan waarin de democratie niet langer bloeien kan.. Democratie veron

derstelt eenheid, een centrum van waaruit iets vast te pakken vak en conceptualise

ring in termen van eenheid, en van totaliteit. Zonder eenheid geen democratie. 
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W i l l k e o v e r e e n h e i d 

Maar voordat we met de notie van de eenheid ook de democratie voorgoed begraven, 
doen we er goed aan te zien of het met die notie van de eenheid ook werkelijk zo 
droef gesteld is in onze postmoderne samenlevingen. Ik wil daartoe mijn uitgangs
punt kiezen in de door Helmut Willke tussen 1983 en 1997 geschreven trilogie - een 
oeuvre dat mijns inziens behoort tot het beste wat over de hedendaagse democrati
sche staat geschreven werd (zie Willke 1983, 1992 en 1997)- In het laatste deel. van de 
trilogie, Supervision desStaates, ziet ook. Willke de bedreigingen voor de eenheid van de 
samenleving die ik zojuist opsomde. Aandacht heeft ook hij in dit verband vooral 
voor de netwerken en hun lokale logica's. Ik citeer: 

'Die Logiken der Funktionssystemen stehen orthogonal zueinander, sie spieien in 
verschiedenen Weken, so dass sie nur über die Konstruktion vonZwischenwelten 
fiireinander instruktiv werden können. Für jedes Teilsystem gibt es dann zwar ei-
ne Einheit der Gesell.scha.ft, aber gerade deshalb keine übergreifende, fiir alle Teiie 
verbindliche Einheit des Ganzen. All dies ist langst gesellschaftliche Praxis und 
nur Phiiosophen und Staatsrechtlem verborgen geblieben (Willke 1997,106). 

Kortom, ook hier is de gedachte dat met elkaar incommensurabele lokale logica's 
zich niet meer onder een overkoepelende politieke logica of eenheid tezamen laten 
nemen. Hij stemt hier van harte in met Niklas Luhmanns dramatische uitspraak: 
'Kein xmterscheidungsiogischer Rationaiitatsbegriff wird jemais auf diese Position 
der Einheit und der Autoritat zurückfiihren. Nie wieder Vemunftf Centrifugaliteit 
behaalde de overwinning op centripetaliteit - en ook Willke voorziet zwaar weer 
voor de democratie en de notie van eenheid. 

Nu is het boeiende van Wikkes politieke theorie dit: enerzijds toont hij de 
triomf van de centrifugaliteit overtuigender dan enig ander, maar anderzijds be
klemtoont hij de centripetaliteit niet minder. Beide stellingen zijn. waar: Lyotard had 
gelijk toen hij de desintegratie signaleerde van de eenheid van onze samenleving. 
Maar het tegenovergestelde is niet minder waar. Want, zoals wij allen weten, we le
ven niet in een chaotische en gedesintegreerde samenleving. Integendeel, onze sa
menleving is sterker en hechter geïntegreerd dan enige samenleving die we uit het 
verleden kennen. Terwijl de spankracht van samenhangen in het verleden naar tijd 
en ruimte beperkt was, daar omvat die nu heel. de aardbol Zo groot is die spankracht 
dat alle van het verleden geërfde lokale en nationale verschillen zich opgeheven heb
ben. Ik citeer Willke: 

'Die territorialen Geselkchaften haben überall im Kern die gleichen Problemen 
und versagen dabei -mit minimalen Variationen. Seibst noch in ihren reiariven 
Auf- und Abschwüngen oszillieren sie inzwischen im globalen Einklang (Willke 
2001,241). 
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En hij gaat zelfs zover te zeggen dat men bijvoorbeeld Frankrijk op de Verenigde 
Staten zou kunnen projecteren of Nieuw-Zeeland op Duitsland, zonder dat dit enig 
merkbaar verschil zou maken. In aansluiting op het werk van Pierre Lévy doet 
Wilike in dit verband een beroep op de metafoor van een. kollclcrive Inteilic|crc, die, 

o evenals Adam. Smiths invisible hand, een. orde schept uitgaande boven de intenties en 
.- het bewuste weten en willen van de sociale actors: 
i/i 
%» 

'Das kollektive Handcln wird von einem Dispositiv kollcktivcr Intelligenz gelei-
tet, welches in den transindividuellen Regeln und Formen der Kommunikation 
eiiigelagert ist unci ein Raum konstituiert, in dem Gcmcinschaftcn mit sich 
selbst kom.muni.zi.eren können, ohne Umweg der Gottheit oder eine wie immer 
geartete andere transzendente Vorstel lung' (Wilike 2001,80). 

De te verwachten tegenwerping dat dit een holistische mystificatie zou zijn, wijst 
Wilike van de hand met het agument dat er zoiets bestaat als een institutionele in
telligentie, een intelligentie die we niet aan afzonderlijke individuen, maar aan in
stituties toe moeten schrijven. En inderdaad, sinds Burkes these van de praktische 
wijsheid die in de constitutie en het recht van een natie tot uitdrukking komt, is er 
geen reden om die notie van de "institutionele intelligentie' onmiddellijk als een 
onverantwoorde fictie van de hand te wijzen. 

Hoe deze paradox te verklaren? Hoe laat die ongekende cohesie van de huidige sa
menleving zich rijmen met die hierboven uitvoerig uiteengezette fragmentatie van de 
samenleving? Is een van beide polen van de paradox - hetzij de fragmentatienotie, 
hetzij de cohesie van de huidige samenleving - een illusie? Als beide juist zijn, is daar
mee dan de toch onvermijdelijke oppositie tussen chaos en orde tenietgedaan? Of 
heeft zich in de chaos een nieuwe orde uitgekristalliseerd? En zo ja, hoe was dan dit 
mirakel mogelijk? Hoe kan orde en. eenheid, voortkomen uit die unbehemchbargeworde-
nenEigendynamik van de subsystemen? Hoe is het mogelijk dat onze samenleving eerder 
eengemessene Harmonie dan een schrille Kakofonie te horen geeft (zie Wilike 1997, ^7 

L e i b n i z en v i r t u e l e e e n h e i d 

Wilike zelf suggereert een fascinerende verklaring voor deze eenheid in chaos door 
de introductie van de notie van een Virtuele eenheid'. Hij ontleent die notie aan het 
model van een supercomputer die de computers van. een aantal, gebruikers bedient, 
zonder dat die gebruikers zich realiseren dat de supercomputer garant staat voor de 
harmonie preétabfie van hun eigen computers. 

l m Sinne dieses Bildes existiert die Einheit der Gesellschaft fiirjed.es Funktions-
system als virtuelle Einheit, weii es nicht wahrnehmen kann, dass daneben viele 
andere Einheiten fiir andere Funktionssysteme existieren - wenn auch wiede-
rum nut virtue!!.' (Wilike 1997,115) 
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Aldus licht Willke de metafoor toe. Niet voor niets gebruikte ik hier Lcibnizs notie 
van de harmonie prcctablic, want men kan Wiilkes betoog hier niet lezen zonder getrof
fen te zijn door de leibniziaanse ondertoon in zijn. denken. En dat leibnizianismc 
behoeft ons niet te verbazen omdat Willke Luhmanns leerling en opvolger in. Biele
feld is en Luhmanns impliciete leibnizianisme reeds eerder bemerkt werd. 

Maar er is een nog belangrijker reden om de aandacht te vestigen op Wikkes la
tente leibnizianisme. Want het moet ons opvallen dat zijn computermctafoor niet 
doet, wat hij daarvan verwacht. Immers, die metafoor suggereert dat er uiteindelijk 
toch een causale verklaring geboden, kan worden voor het met elkaar overeenstem
men van alle subcomputers. We hoeven daartoe maar op die supercomputer te let
ten. En dan staat Willke voor het dilemma om ofwel zijn these van de fragmentatie 
van de samenleving op te moeten geven, ofwel zijn computermetafoor ais mislei
dend van de hand te wijzen. Maar met Leibniz kan dit dilemma vermeden worden. 
Daartoe het volgende. 

Voor Leibniz bestaat de wereld uit individuele monaden waartussen geen werke
lijke interactie bestaat. De gedachte is daarbij deze. Wanneer een monade een ander 
waarneemt, dan is dat niet omdat er een causale interactie tussen beiden plaats
vindt, maar omdat de representatie van die andere monade op dat bepaalde moment 
onderdeel is van het levensprogramma van de waarnemende monade. De monaden 
zelf zijn Venstetloos': hun waarnemingen en representaties hebben uitsluitend hun 
basis in het levensprogramma dat ze bij hun ontstaan hebben meegekregen. Lcib
nizs monaden stemmen hier evident overeen met die eenogige, solipsistische net
werken, waarvan hierboven sprake was. Maar God. heeft alle monaden, zodanig ge
programmeerd dat hun representaties van elkaar alle overeenstemmen, zodat zich 
geen met elkaar strijdige representaties van de wereld voor kunnen doen. Dat is de 
these van de hamionk préétaMIe, waardoor wij de overtuiging hebben te leven in een 
gemeenschappelijke objectieve werkelijkheid.. Ik citeer Leibniz: 

'Just as the same city viewed from different sides appears to be different and to 
be, as it were, multiplied in perspectives, so the infinite multitude of simple sub
stances, which seem to be so many different universes, are nevertheless only the 
perspectives of a single universe according to the different points of view of each 
monad' (Leibniz 1976,648). 

Die stad is dus, om Wikkes terminologie te gebruiken, een virtmk werkelijkheid die wij 
allen delen en allen gezamenlijk waarnemen, maar die uiteindelijk voortkomt uit de 
representaties die de monaden, die wij allen zijn, van elkaar hebben. Het is een virtmk 
werkelijkheid omdat de monaden en hun levensprogramma's de eigenlijke werke
lijkheid zijn; en die virtuele werkelijkheid heeft daarom eerder een 'fenomenaal' 
dan een 'noumenaal' karakter, om met Kant te spreken.12 

Zojuist vergeleek ik Leibniz' monaden reeds met het netwerk. En inderdaad kan 
die vergelijking verhelderen hoe het soiipsisme van het netwerk eenheid niet nood-
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zakelijkerwijs uitsluit. Daartoe een meer abstracte en een meer concrete kantteke
ning. In de eerste plaats, men kan tegenwerpen dat in Leibnizs monadologie de har-
monie préétablic door God bewust gewild en gerealiseerd werd. En door Zijn oneindige 

^ wijsheid was Hij inderdaad in staat om die tot stand te brengen, Van buitenaf werd 
o door God de harmonie preéablie bewerkstelligd. Maar, zo zal men tegenwerpen, 'm het 
.!£ geval van de netwerken kunnen wij die harmonie préetablie geenszins zomaar als gerc-
£ aliseerd veronderstellen. Want waarom zou die er zijn: wijst de lyotardiaansc frag-

mentatiethese en die van de incommcnsurabiliteit van de netwerken niet juist in de 
tegenovergestelde richting? In het algemeen is deze tegenwerping inderdaad juist. 
Er is echter een bijkomstige eigenaardigheid van de netwerksamenlcving waardoor 
die zo vanzelfsprekende tegenwerping veel, zij het ook weer niet al haar kracht ver
liest. Die eigenaardigheid is dat alle netwerken ontstaan en functioneren op een 
universeel toegankelijk substraat van communicatie- en informatiestromen (en 
waarbij ik die informatiestromen nadrukkelijk niet differentieer naar wat voor spe
cifieke netwerken wel of niet van belang zou kunnen zijn). Evenwel, in die gemeen
schappelijkheid van dat substraat van informatiestromen ligt het equivalent van de 
wilsbeschikking van de leibniziaanse God. Wat God in de leibniziaansc monadolo
gie bereikte door zijn wilsbesluit om een wereld te scheppen waarvan alle onderde
len (monaden) met elkaar harmoniëren, dat wordt in de netwerksamenlcving 
gerealiseerd doordat alle netwerken zich voeden uit één en hetzelfde informatiesub
straat. Dat gegeven staat garant voor de harmonie préc'tablic van de netwerken. 

Dit betekent twee dingen. In de eerste plaats, voorzover de geleiding (om een na
tuurkundige metafoor te gebruiken) van informatie nog niet volmaakt is, zal het 
leibniziaans model nog maar slechts gedeeltelijk gerealiseerd kunnen worden. 
Maar, in de tweede en belangrijker plaats, het ligt in de logica van de door informa
tie en netwerk beheerste samenleving om het ideaal van de leibniziaanse monadolo
gie zo goed mogelijk te benaderen. De nenverksamenleving is principieel een monadologie. En 
een samenleving waarin de kloof tussen individualiteit en universaliteit werd opge
heven, wanneer wij instemmen met Mahnkes bewering dat Leibnizs monadologie 
de synthese is van Univerealmathematik en Individualmetaphysik.13 Wellicht zouden wij 
die synthese zelfs kunnen zien als de perfecte democratie. 

En dat brengt mij bij een tweede, concretere observatie. Zoals een gedeelde 
'fenomenale' wereld (in Leibniz' zin) correleert met de interactie van de perspectie
ven van waaruit de monaden eikaar bezien, zo kan de interactie van de netwerken 
ook die virtuele eenheid bewerken waar Wi.ll.ke over spreekt. Hieruit volgt, weder
om, dat netwerk en politiek niet noodzakelijkerwijs incompatibel zijn. Het is on
juist om het netwerk met fragmentatie te associëren en de politiek met eenheid, en 
hieruit te concluderen dat tussen netwerk en politiek geen vergelijk mogelijk, zou 
zijn. Niets dwingt daarom tot de aanname dat het netwerk geen fastoeniijke partici
pant van de democratische orde zou kunnen zijn. Het is waar, zeker ligt hier een 
probleem gezien het internationalisme van het netwerk. Maar het is goed denkbaar 
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dat de politiek hier de opgelopen achterstand tenminste gedeeltelijk weet in te lo
pen; en zeker is de politiek al aan die inhaalslag begonnen. Denk aan WTO, IMF, 
Wereldbank et cetera. 

Maar de vergelijking met Leibniz werpt ook. vruchten af als we ons beperken tot 
het strikt nationale niveau. Want het model van de monadologie is ook. heel ge
schikt om. Wikkes cruciale noties van supervisie en contextsturing te verhelderen, in ter
men waarvan hij de taak van de hedendaagse staat bij voorkeur definieert. In het 
derde deel van zijn trilogie wijst Willke erop dat noch centrale planning door de 
overheid, noch een staatsonthouding a la reaganomics de juiste koers voor de heden
daagse staat is (Wikke 1997, 142). Het is veeleer de taak van de staat om het denken 
en handelen van de maatschappelijke actors met elkaar te coördineren (zie Wikke 
1997, 280); de staat kan dat doen door een virtuele eenheid te suggereren, precies zo
als door de perspectieven van de monaden in Leibniz' zojuist genoemde metafoor de 
objectieve realiteit van een stad wordt gesuggereerd. 

Willke geeft een mooi voorbeeld van wat hij hierbij in gedachten heeft door te 
wijzen op de gang van zaken bij de slag bij Midway tussen de Amerikaanse en de Ja
panse vloot in juni 1942: 

"The American flagship went down in the first few minutes, and its fleet was left 
to organize itself, i.e., to switch from a hierarchy to a heterarchy. What happened 
now was that the skipper of each vessel, small or big, took the command over the 
entire fleet whenever he realized that he, because of his position, at that moment, 
knew best what to do' (Willke 1997,318). 

Op het snijpunt van de representaties dat de commandanten van elkaar en van de Ja
panse vloot hadden, ontstond op deze wijze een virtuele eenheid, die ondanks haar 
virtualiteit even effectief bleek ais een werkelijke eenheid van waaruit het comman
do gevoerd werd. Supervisie door de staat is, in overeenkomst met dit voorbeeld, de 
uitnodiging door de staat aan de relevante maatschappelijke actors om een dergelijk 
virtueel snijpunt van hun representaties van elkaar te construeren. En de staat kan dat 
doen door zichzelf op dat virtuele snijpunt te situeren en door de maatschappelijke en legale contexten 
20 te sturen ('Kontextsteuerang') en te manipuleren dat de maatschappelijke actors zich op dat virtuele 
snijpunt oriënteren. Van de maatschappelijke actors zelf vereist dit zichzelf te kunnen 
objectiveren, want eerst dan kunnen zij zich bewust worden van het snijpunt tussen 
hun eigen representaties en die van de overige actors. Een tweede-ordewaarneming, 
dat wil zeggen het representeren van de eigen representaties, is daartoe noodzake
lijk, want zonder dat blijft de actor gevangen binnen het solipsisme van het eigen. 
gezichtspunt - en dan blijft de virtuele stad, om zo te zeggen, onzichtbaar en on
grijpbaar. 
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< Causale en e s t h e t i s c h e e e n h e i d 

Ik keer terug naar de oppositie tussen de lyotardiaansc fragmentatie en de notie van 
^ eenheid die verondersteld wordt voor politiek handelen. We zagen hiervoor dat die 
o twee elkaar niet zozeer uitsluiten als op het eerste gezicht lijken mag. Degene die 
.|2 beide compatibel acht, heeft natuurlijk wel wat uit te leggen, Een enkele algemene 
5 opmerking over het begrip eenheid is in dit verband noodzakelijk. Meer in. het bij

zonder, ik stel. voor te onderscheiden tussen twee soorten van eenheid, namelijk, tus
sen 'causale eenheid1 enerzijds en. wat ik aan zal duiden ais 'esthetische eenheid' an
derzijds. Binnen de causale duiding is eenheid, een eigenschap van de dingen zelf 
Hier ligt eenheid in de wereld zelf Zo kunnen we zeggen dat een kogel meer een
heid heeft dan een stapel stenen, of dat een rotsblok meer eenheid heeft dan een 
hoop zand. En dat is zo omdat een causale factor uitgeoefend op een onderdeel van 
die kogel of dat rotsblok tevens werkt op het geheel; en dat is niet zo met een stapel 
stenen of een hoop zand. Daarnaast is er de esthetische conceptie van eenheid. Hier 
is eenheid vooral in the eye of the beholder; eenheid is hier iets wat we projecteren op een 
veelvormige en. chaotische werkelijkheid en dat stek ons in staat een zekere orde of 
patroon in een complexe werkelijkheid te onderkennen. Eenheid is hier het product 
van een representatie die we van de werkelijkheid hebben en niet van een causale ana
lyse; de samenhang van de representatie is hier de oorsprong van de eenheid en niet 
een causale samenhang in de wereld zelf14 En. als zodanig is die eenheid esthetisch. 

Goed bezien loopt Wikkes positie inzake de vraag naar de eenheid van de samen
leving parallel, met dit onderscheid. Wanneer hij spreekt over de teloorgang van een
heid, dan denkt hij evident aan causale eenheid. Karakteristiek in dit verband is een 
uitspraak als de volgende: 

'Zumindest für die gefêstigten Demokratien der Gegenwart scheint sich aber der 
Fokus der Selbstgefahrdung von einer Absoiutierung der Einheit auf die Unbe-
herrschbarkeit ihrer internen. DifFerenzierung verschoben zu haben: die Gesell-
schaft insgesamt ieidet unter der Foigen der unbeherrschbar gewordenen Eigen-
dynamik ihrer spezialisierten Bereiche' (Wilike 1997,89-90). 

Hier is evident sprake van causale eenheid: aan de subsystemen van de samenleving 
wordt een eigen dynamiek toegeschreven die van buitenaf, dat wil zeggen door de 
staat, niet meer onder een noemer gebracht kan worden. De causale mechanismen 
die in de samenleving zelfwerkzaam zijn, zijn dermate krachtig geworden dat be
heersing ervan door staat of collectiviteit niet langer mogelijk is. Een gegeven dat 
Wikke ook zelf met Lyotards incom.mensurabiiiteitst.hese in verband brengt. 

Daarentegen, in het geval van de virtuele - of leibniziaanse - eenheid hebben we 
met een esthetische eenheid van doen. De virtuele eenheid die door politieke con
textsturing totstandkomt, die eenheid van gecoördineerde actie in. het voorbeeld 
van de slag bij Midway, de eenheid die uit tweede-ordewaarneming geboren wordt, 
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is evident een esthetische eenheid. Het gaat daarbij immers steeds om een eenheid 
die voortkomt uit interactie tussen representaties. Zoals ook de 'fenomenale' eenheid 
van Leibniz' stad niet het resultaat is van een causale beïnvloeding van de vensterlo-
ze monaden, maar van de interactie van hun representaties, dat wil zeggen, tussen 
hun gezichtspunten. En zo is ook in de geschiedbeoefening de daar gesuggereerde 
eenheid in de bestudeerde historische werkelijkheid niet het product van causale 
factoren in het verleden (hoezeer de historicus dat soort van factoren in de loop van 
zijn betoog wei vermelden zal), maar van het gezichtspunt van waaruit hij ons ver
langt naar het verleden te kijken. 

En we moeten daarbij vooral niet vergeten dat deze esthetische eenheid meer is 
dan slechts een fictie of illusie. Deze notie stek ons immers in staat het onmiskenba
re gegeven, te verklaren dat de incommensurabiliteit van de logica's van. de maat
schappelijke subsystemen toch. niet tot chaos en wanorde leidde in wat Wikke aan
duidt als onze hedendaagse Wisscnŝ eselbchofr.15 Er zit een esthetische centripctaliteit 
in onze netwerksamenleving ingebakken waar de meeste analyses van de centrifuga-
liteit van de samenleving blind voor bleven omdat die eenheid slechts verstonden in 
een causale zin. 

Inderdaad, zoals het ontwaren van een Gestalt, bijvoorbeeld van een schip in een. 
wolk, niets met causaliteit van doen heeft, zo is het ook hier. In die zin is die eenheid 
slechts virtueel. Maar dat neemt niet weg dat het ontwaren van een virtuele eenheid 
zelf weer wel degelijk een oorzakelijke factor zijn kan. Want onze representaties be
palen vaak ons handelen en de wijze waarop wij aan de wereld vorm geven. En zeker 
is dat hier zo. Want ongetwijfeld ligt in die virtuele eenheid (waarvan hier sprake is) 
het geheim van de door Wikke onderkende coherentie van onze hedendaagse sa
menleving. Die virtuele eenheid vervult hier een rol die herinnert aan Hegeis list 
van de rede': zoals voor Hegel de Rede zich in de geschiedenis realiseert in de inter
actie tussen menselijke hartstochten, zo constitueert zich ook hier een eenheid, 
hoewei die eenheid door niemand overdacht, bedoeld of voorzien was. De Rede die 
Lu.hm.ann zozeer uit had willen bannen, maakt hiermee toch weer zijn rentree. De 
wijze waarop wij de wereld representeren - en het soort van Rede dat daarmee ge
moeid is - is een zelfstandige causale factor die eenheid bewerken kan, hoezeer die 
Rede zelfde causaliteit ook transcendeert. 

C o n s e q u e n t i e s v o o r s t a a t en i d e o l o g i e 

De notie van de virtuele eenheid noopt mijns inziens ook tot een rehabilitatie van de 
staat, van de politieke ideologie en van het primaat van de politiek. Zelf zal Wikke 
overigens die stap niet zetten. Het is waar dat hij niet zover gaat als Paul Frissen, die 
in zijn beide laatste boeken aan de staat nauwelijks of geen. ruimte liet voor zelfstan
dige besluitvorming en zijn rol beperkt zag tot het Voortmodderen', muddliryj 
through of het durchwursteln, zoals Wikke dat zelf aanduidt (zie ook Frissen 1999, 26-27, 
die 'voortmodderen.' van negatieve connotaties ontdoet). Inderdaad, zoals ik reeds 
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•E opmerkte, Wikke ziet voor de staat nog wel een coördinerende rol weggelegd. Maar 
i de staat is daarin ook voor hem slechts een primus inter pares in de samenwerking met 
^ andere maatschappelijke actoren. Evenwel, juist Willkes eigen analyse, waarbinnen 
^ de staat geplaatst wordt op het snijpunt van representaties, garandeert dat de staat 
o zowel cognitief als politiek-theoretisch een wezenlijk andersoortige actor is dan 
£ maatschappelijke organisaties. De staat is de plek waar het solipsisme van. netwer-
£2 ken en maatschappelijke organisaties zich exponeert en aan de grond loopt; het is de 

plek waar incommensurabiliteit verplicht wordt zich. in commcnsurabilitcit te 
transformeren en waar de vertaalslag plaatsvindt van alle lokale logica's. Ook om 
praktische redenenen is het beeld van de staat als slechts een primus inter pares be
zwaarlijk. Het onderscheid tussen de staat en maatschappelijke organisaties zou 
vervagen en dit zou de staat ertoe verleiden om, net ais die organisaties, steeds 
slechts zijn eigenbelang als organisatie tot kompas te kiezen (zie Ankersmit 200ia). 
En dat zou ons terugvoeren naar een feodale politieke realiteit waarbinnen slechts 
deelbelangen bestaan. 

Dan de ideologie. Wie gelooft in fragmentatie en de teloorgang van eenheid zal 
voor de politieke ideologie geen toekomst zien. Politieke ideologie in een gefrag
menteerde samenleving is als zwemmen in de woestijn. De politicologen die gefas
cineerd zijn door de centrifugale krachten in onze samenleving zijn daarom ook 
overtuigd van de dood van. de ideologie. Het is waar dat hier uitzonderingen op zijn. 
Zo betogen Correljé en Van Kersbergen in een recente bundel dat in alle West-Euro
pese landen de oude ideologische scheidslijnen nog even scherp en helder zijn ais 
dertig, veertig jaar geleden (hetgeen bekend staat als de 'bevriezingshypothese van 
Lipset en Rokkan, die zegt dat alle partijpolitieke differentiaties die er werkelijk toe 
doen rond 1920 tot stand zijn gekomen en sindsdien onveranderd zijn gebleven, als 
waren, ze 'bevroren'). Maar de volgende uitspraak van Mark Bovens in diezelfde bun
del ligt dichter bij de communis opinio onder politicologen: 

'Wie zich ais politiek commentator in 1.977, zo rond het einde van het kabinet-Den 
Uyl, voor twintig jaar had laten invriezen, zou, eenmaal ontdooid, met stille verba
zing het Nederlandse politieke landschap hebben, gadegeslagen. De sterke politie
ke polarisatie tussen het progressieve blok en de meer conservatieve partijen is vol
ledig verdwenen. PvdA, D66 en de WD, de grote tegenstanders van weieer, zitten 
zonder al te grote spanningen samen in een. van de meer succesvolle naoorlogse ka
binetten. Het CDA is veroordeeld, tot een machteloze oppositie. De standpunten 
van de grote politieke partijen, zijn veelal onderling inwisselbaar. De ideologische 
driehoek is bijna tot een punt gereduceerd' (Bovens e.a. 1998,46; zie ook Correljé 
en Van Kersbergen 1998). 

Maar we mogen vermoeden dat de notie van de virtuele eenheid ons ook hier noopt 
tot een bijstelling van de communis opinio over het einde van het primaat van de politiek. 
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Twee zaken verdienen daarbij onze aandacht, In de eerste plaats, sinds Thucydidcs, 

Machiavelli, Hegel en Ranke werd vaak beweerd dat het historisch perspectief het 

beste uitgangspunt voor politiek handelen is. Neem Hegel: 

'Durch die Geschichte kommt ein Volk zum Bcwusstsein des Ganges seines Gcis-

tes, der sich in. Gesetzcn, Sitten und Tatcn ausspricht. (...) Ohne Geschichte 1st 

sein zeitlichcs Dasein n.ur in sich blind und ein sich wiederholendcs Spiel der 

Wil.lk.ur in. mannigfaltigen Formen. Die Geschichte fixicrt dicse Zufalligkcit, sie 

macht sic stchend, gibt ihr die Form der Allgemcinhcit und stcllt ebcn damit die 

Regel für und gcgen sie auf. Sie ist ein wesentlich.es Mittclglicd in der Entwick-

lung und Bestimmung der Verfassung, d.h. eines vernünftigcn, poiitischen Zu-

stand.es' (Hegel 1976,358). 

De eenheid die historisch aan te wijzen valt in een sociaal-pokrieke context biedt het 

aanhechtingspunt voor politiek, handelen en het proces dat men in de geschiedenis 

ontwaart, kan door extrapolatie de basis zijn voor een politieke ideologie. En ik zou 

niet aarzelen het standpunt voor mijn rekening te nemen dat ais er een logica be

staat voor enerzijds de politiek en anderzijds de geschiedenis, dat die beide dan 

exact dezelfde zullen zijn (zie Ankersmit 2002a en 2002b). 

In de tweede plaats, het is van belang om in dit verband streng te onderscheiden 

tussen twee soorten van geschiedenis, dat wil zeggen tussen zogenaamde specula

tieve geschiedfilosofie en wat ik maar de 'normale' geschiedbeoefening noem, zoals 

die ongeveer twee eeuwen geleden, vooral in het verzet tegen speculatieve systemen 

geboren werd. Dit onderscheid mag op het eerste gezicht een. even zinloze als ab

struse zijweg lijken, maar ik wil hieronder staande houden dat dit onderscheid voor 

een juiste beoordeling van de toekomstkansen van de ideologie absoluut essentieel 

is. Herinneren we ons daartoe om te beginnen dat traditionele politieke ideologie 

en de speculatieve geschiedfilosofie van hetzelfde laken één pak zijn. Zo inspireerde 

de vooruitgangsgedachte het liberalisme, zo inspireerde de marxistische geschiedfi

losofie de sociaal-democratie en de idee dat alle geschiedenis de geschiedenis van de 

natie is het nationalisme. Speculatieve geschiedfilosofieën hadden hier de volgende 

functies: zij gaven een herkenbare eenheid en samenhang aan de chaos van de maat

schappelijke werkelijkheid, de politieke ideologie ontleende aan de opvatting over 

de eenheid van de samenleving een politieke koers en ten slotte trachtten dan de po

litici zo goed en zo kwaad ais het gaat die koers te realiseren. 

Speculatieve systemen werden in de jaren vijftig en zestig afdoende bekritiseerd 

door auteurs ais Popper, Von Hayek en Mandelbaum.. Twee elementen in die kritiek 

zijn hier van belang. In de eerste plaats, men wees op hetmetafysische, dan wei a priori 

karakter van geschiedspeculatieve systemen. Steeds wordt daarin a priori een bepaald 

aspect van de samenleving, hetzij de klassenstrijd, de vrijheid of de natie, ais de essen

tie van geschiedenis en samenleving beschouwd. In de tweede plaats, zoals Popper 
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tE U9^7* 82-87) beklemtoonde, wordt in speculatieve systemen de hele maatschappij 

1 rond die eenheid samengetrokken waardoor de samenleving haar karakter krijgt van 

een massieve kogel die, eenmaal afgeschoten, een te berekenen, baan door de geschie-

^ denis volgt. We hebben hier dus evident te maken met wat ik hierboven aanduidde als 

o de causalitistische opvatting van eenheid. De eenheid van speculatieve systemen, is een. 

.- eenheid ie de wereld zelf het zijn tenslotte ook metafysische constructies. 

£i Nu kan men tegenwerpen dat deze observaties over de wortels van politieke ide

ologieën in speculatieve systemen iedere relevantie missen. Want de afgelopen de

cennia zijn de politieke partijprogramma's die politici tot kompas dienden wel heel 

ver afgedwaald van die speculatieve systemen. West-Europese politici waren zich. 

terdege bewust van de weerbarstigheid van de sociaal-politieke werkelijkheid en 

daarom graag bereid om een heel klein scheutje ideologie aan te lengen met vele li

ters werkelijkheidsbesef en praktische zin. 

M.en kan hierin twee fasen ontwaren. In een eerste fase werd de grote afstand tus

sen de bestaande werkelijkheid en ideologie juist gezien als indicatie van wat zou 

moeten veranderen. Met andere woorden, het conflict tussen ideologie en het be

staande leidde niet tot een ontkenning van politieke normativiteit maar vormde 

daar juist de basis voor. Zoals Connolly het uitdrukte: 'a root ingredient in the pro

blem of ideology is that citizens and scholars seek to protect, cherished values and 

commitments while confronting the facts about the political environment', waarbij 

men streeft naar een 'privileging of cherished hypotheses* en tracht 'to protect high

ly valued empirical hypotheses generated from the accepted conceptual scheme' 

(Connolly 1967, 110). Daar zit een eigenaardige dialectiek in. Namelijk dat politieke 

normativiteit en de erkenning van de complexiteit van de samenleving elkaar we

derzijds niet uitsluiten (zoals men op het eerste gezicht zou verwachten), maar juist 

communicerende vaten zijn. Want waar de grove lijnen van de ideologie de com

plexiteit van de samenleving geweld aandeden, kon men zeker het logische aan-

hechtingspunt voor politieke normativiteit zien, maar evengoed het bewijs van de 

tekortkoming van de ideologie. Kortom, er is nauwelijks een barrière tussen politie

ke normativiteit enerzijds en de erkenning van de complexiteit van de samenleving 
anderzijds, waardoor men haast ongemerkt van de ene naar de andere slippen kan. 

En het is opvallend hoezeer het juist voormalige ideologen zijn die heden ten dage 

de these van de fragmentatie van de samenleving door netwerken, et cetera, belij

den.16" 

In ieder geval, begrijpen we nu hoe men er, in een tweede fase, toe kon komen, om 

de afstand tussen werkelijkheid en. het bestaande niet te overbruggen door normati

viteit, maar door realisme en door een. realistische inschatting van fragmentatie en 

complexiteit. Met ais eindresultaat dat de ideologie, die eerst nog een tijdlang als 

een machteloze ruïne oprees uit het politieke landschap, nu uiteindelijk ook. geheel 

bedolven raakte onder de myriaden details waarmee onze hedendaagse samenleving 

burger en politicus confronteert. En dat leidde tot de dood van de ideologie die door 

Couwenberg recentelijk als volgt omschreven werd: 
20 



'Het huidige ideologische denken blijft steken in vage abstracties waaraan nau
welijks nog een eigen ideologische identiteit te ontlenen valt. In feite probeert 
men een eigen ideologische identiteit te creëren door algemeen aanvaarde prin
cipes, waarden en normen te annexeren en te monopoliseren, voor de eigen rich
ting. (...) Partij beginselen zijn niet langer relevant als idcntitcitsbcpalendc factor 
en bepalen ook niet langer primair de partijkeuze' (Couwenberg 2000, 56-57). 

Zo zijn veertig jaar oa de voorspellingen van Bell, Schelsky en Aron onze politieke 
ideologieën nu even obsoleet als het feodalisme ofde absolute monarchie. 

Dat betekent echter geenszins dat nu noodzakelijkerwijs is aangebroken wat de 
zojuist geciteerde Couwenberg aanduidt als het 'postideologische tijdperk'. Want 
tegenover de causale eenheid van de speculatieve geschiedfilosofie en daarop geba
seerde politieke ideologieën staat de normale geschiedbeoefening met haar estheti
sche eenheid. Hier gaat het om een eenheid die juist maximaal aan de volle rijkdom 
en complexiteit van samenleving en. politiek recht zoekt te doen. Hier gaat het om 
een eenheid die niet georganiseerd werd rond. een a priori gegeven centrum, maar 
die oprijst uit wat ons 'decentraal' gegeven is. We kunnen hier instemmen met Ernst 
Simon (1928, 1.19) wanneer hij schrijft dat de tegenstelling tussen de geschiedfilo-
soof Hegel en de historicus Ranke het beste 'unter die Kategoricn von Zentralismus 
und Dezentralismus zu bringen ist'. Anders gezegd, in de geschiedenis, of beter in 
de kenvorm van de geschiedbeoefening, ligt de belofte besloten van een a posteriori 
ideologie die evenzeer vanuit een eenheid het politieke handelen weet te oriënteren, 
maar zonder beschuldigd te kunnen worden van de tekortkomingen waarom wij de 
traditionele a priori ideologieën terecht verwerpen. De a priori ideologie is dood, 
maar de a posteriori, ideologie kan voor onze politieke toekomst van de grootste be
tekenis zijn. Samenvattend, wat we de afgelopen jaren beleefden was de dood van de 
aan speculatieve geschiedfïlosofiecn verwante a priori ideologie - maar dat sluit geens
zins de mogelijkheid uit van een aan de geschiedbeoefening verwante a posteriori ideo
logie. 

De a p o s t e r i o r i i d e o l o g i e 

Wat moeten we ons voorsteken bij een a posterori ideologie? In de eerste plaats, de a 
posteriori ideologie zal niet langer zoals de a priori ideologie van vroeger haar uit
gangspunt mogen kiezen in wat Jakob Talmon (1951) ooit aanduidde als een pencil 
sketch van de maatschappelijke werkelijkheid. Alle grotere en kleinere rampen die de 
politieke ideologie veroorzaakte, hebben hun oorsprong in de door zo'n pencil sketch 
bewerkte vertekening van de maatschappelijke werkelijkheid. De geschiedbeoefe
ning toont ons evenwel dat 'de eenheid van de samenleving' ais basis voor een poli
tieke ideologie ook. mogelijk is zonder groteske vertekeningen. De historicus brengt 
op een verantwoorde manier eenheid aan in de maatschappelijke werkelijkheid. Dat 
wil niet zeggen, dat op de arbeid, van de historicus nooit iets aan te merken zou zijn. 
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Het is evenwel zo dat ie de discipline van de geschiedbeoefening de mechanismen 
i % g e n die ons in staat stellen fouten te constateren en te herstellen. A fortion, het was 

tenslotte ook de geschiedbeoefening die het graf groef van. de speculatieve geschied-
^ filosofie. 
o De cruciale vraag isf vervolgens, hoe we de cognitieve instrumenten die de histo-
.£ ricus ten dienste staan aan. kunnen wenden ten behoeve van een a posteriori ideolo-
£E gie. De notie van de onbedoelde gevolgen van het menselijk handelen biedt hier het beste uit

gangspunt. Realiseren we ons in de eerste plaats hoezeer die notie in het hart ligt van 
de geschiedbeoefening en van alle historisch besef- met als gevolg dat een beroep 
op de cognitieve instrumenten van de historicus de aandacht welhaast automatisch 
richt op de dimensie van de onbedoelde gevolgen. Historisch besefis het besef van 
het anderszijn van heden en verleden. Dat besef ontstaat wanneer men. herkent dat 
het verleden gezien kan worden vanuit een ander perspectief dan dat van de histori
sche actors zelf in het verleden. En deze perspectiefverschuiving, ja zelfs eerst de mo
gelijkheid daarvan, kondigt zich aan in de dimensie van de onbedoelde gevolgen. 
De wereld van degene die inziet en herkent hoe onbedoelde gevolgen uit handelin
gen van een actor konden voortkomen, is een essentieel andere dan die van de actor 
in kwestie. De historiciteit van de wereld constitueert zich in dat verschil.17 

Ook. hier is Wiilke onze beste leidsman. Ik herinner aan het door hem gemaakte 
onderscheid tussen eerste- en tweede-ordewaarneming, tussen waarnemen en. het 
waarnemen van het waarnemen. Hij wees er daarbij op dat de virtuele eenheid van. 
de samenleving eerst herkenbaar wordt wanneer wij ons tot die tweede-ordewaar-
ncming willen en kunnen brengen. Pas wanneer wij in staat blijken om naar onszelf 
te kijken alsof wij naar een ander keken, pas dan openbaart zich. die virtuele eenheid 
waarover hij sprak. Zeifobjectivering is hier de inzet. En het is die zelfobjeetivering 
waardoor wij in de eerste plaats positie kiezen in een andere historische wereld dan. 
het vroegere zelf dat wij objectiveren en, in de tweede plaats, waardoor wij zicht 
kunnen krijgen op de onbedoelde gevolgen van ons vroegere handelen. Dat is dus 
geheel en al de beweging van de historicus. Aldus hangen historisch besef de notie van. 
de onbedoelde gevolgen, zelfohjecnvenng en de virtuele eenheid van de samenleving met elkaar 

samen. Inderdaad, het gaat hier om een virtuele eenheid aangezien die geboren wordt 
uit die door de twecde-ordewaarneming bewerkte perspectiejverschuivin̂  die de ge
schiedenis bewerkt, en niet de realistische eenheid die een sociaal-wetenschappelijk vo-
cabulair bewerken kan. 

Welke is nu de praktische betekenis van dit alles? Vooral dit, dat de rehabilitatie 
van de notie van de eenheid een omkering verlangt in de relatie tussen ideologie en 
politieke werkelijkheid. Binnen de traditionele ideologie was de ideologie een a pri
ori, gegeven in termen waarvan men eenheid gaf aan de politieke en sociale werke
lijkheid. Men. had een liberale, sociaal-democratische et cetera ideologie en daaraan 
werd het antwoord ontleend op ontwikkelingen in. de samenleving. Politieke stu
ring was aldus een deductie uit een politiek apriorï. Naarmate de samenleving com
plexer werd en zich steeds verder verwijderde van de negentiende-eeuwse maat-
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schappelijke realiteit (waarin de grote ideologieën geboren werden), verloren poli
tieke ideologieën het vermogen te functioneren als politiek kompas. Zij hebben 
daarmee hun zin verloren; meer nog, zij werden, tot een scherm waarachter de toe
komst schuil kon gaan in plaats van ons zicht op de toekomst te kunnen bieden., We 
moeten ze daarom verruilen voor een a posteriori ideologie, die zich steeds opnieuw uitvindt 
tegen de achtergrond van onbedoelde nieuwe ontwikkelingen in staat en samenleving. Hier moet men 
niet nieuwe ervaringen definiëren in termen van een reeds bestaande identiteit, maar 
zich afvragen welke politieke identiteit past bij die nieuwe ervaringen. ™ 

Dit alles klinkt gemakkelijker dan het is, want het gaat hier werkelijk om een. ^ 
omkering van al onze vanzelfsprekende intuïties. Het gevolg wordt nu oorzaak en ^ 
vice versa, en het is alsof uitingen van gevoelens voorafgaan aan de geuite gevoelens, g 
aisofconclusi.es voorafgaan aan datgene waar ze op gebaseerd zijn, alsof de resulta
ten van ons handelen voorafgaan aan ons handelen en of onbedoelde gevolgen in 
onze intenties lagen. En steeds is die inversie er het gevolg van. dat de eenheid wordt 
aangepast aan wat de eenheid leek te verstoren en dat we in onze identiteit met te
rugwerkende kracht subsumeren wat ermee in strijd leek te zijn. In plaats van de de
ductie vanuit de traditionele a priori, ideologie, is de beweging er hier eerder een van 
inductie, of beter nog, van abductie in de zin van. Pierce. 

In de notie van de eenheid van de samenleving ligt daarom de enige sleutel tot 
politieke en democratische beheersing van onze sociale en politieke orde - zonder 
die sleutel zijn we een willoze speelbal van onbegrepen maatschappelijke krachten. 
Privatisering, informatisering, gentechnologie, de ontwikkeling van de medische 
wetenschap et cetera bezitten alle een eigen dynamiek die wij niet ongedaan kun
nen maken; anderzijds bewerken zij reeksen onbedoelde gevolgen die ons ertoe 
dwingen de historicus van onszelf te worden. We kunnen daar eerst in slagen wan
neer wij de notie van de eenheid van de samenleving niet als een modernistische il
lusie terzijde schuiven, maar erkennen dat die notie het enige instrument is dat ons 
in staat stelt ons lot in eigen handen te nemen. En het cruciale geven is hierbij steeds 
dat we weten hoezeer de postmoderne these van de fragmentatie van de samenle
ving in strijd, is met de realiteit van een samenleving waarin juist alles meer met alles 
samenhangt dan ooit tevoren. De harde feiten nopen, vanuit dat perspectief, tot een 
omarming van de a posteriori ideologie. 

A n t w o o r d e n 

In een van de merkwaardigste passages in zijn oeuvre geeft Wikke een verrassende 
wending aan zijn betoog. Aan het einde van zijn Atopic schrijft hij dat in de recente 
geschiedenis van de natiestaat een belangrijke bijdrage ligt voor de architectuur van 
onze toekomstige wereld: 

'Die Frage ist worin dieser Beitrag liegen könnte. Und die Antwort ist: in der Er-
fahrung ihres Scheiterns'. Hier dan ligt, paradoxalerwijs, de kracht van de tradi-
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< 
tE tionele politiek in haar verhouding tot de nctwerksamcnleving \vclche die Er-

fahrung ihres zukünftigcn Schei terns vor sich hat; aber nicht vor sich sicht. Ihre 

cingcbaute Einaugigkeit hindert sie daran, ihre monomanischcn Visioncn an 

den Relativicrungcn eincr Perspekrive zu kontroilicren, die immer zugleich 
o o auch anderes sieht' (Wikke zooi, iz£\ 

De traditionele politiek beschikt daarom over een Welnvcisheit die de netwerken nog 

niet hebben. De cruciale vraag is, vervolgens, waaruit die Welnvcisheit dan bestaat. 

Volgens Willke ligt die daarin dat de netwerken, en geheel de netwerksamenleving, 

zich geen toekomstalternaticvcn voor kunnen steken: de strikte ecndimensionali-
tcit van hun 'eenogige' kijk op de wereld ontneemt hen het vermogen historische 

diepte en perspectief te zien. Zij leven in een eeuwig heden en kunnen zichzelf niet 

ironiseren zoals de traditionele politiek dat wel kon en ook moest doen - was de titel 

van een van Willkes boeken niet Die Ironie dcsStaates? Meer in het bijzonder, zij nemen 

zichzelf niet waar en zijn. daartoe ook weinig geneigd vanwege de complicaties die 

Sclbstbeobachtun^ steeds met zich meebrengt. Wat zou evenwel een Bcobachtcr tot Selhst-

beobachtuwj, tot een tweede-orde waarneming, kunnen dwingen? 'Auf diese Frage 

gibt es keine Antwort. Niemand weiss es (Willke 2001, 228). 

Toch is hier wel. degelijk een antwoord op te geven. In zijn schitterende The trans-

figuration of the commonplace geeft Arthur Dan to aan wat er gebeurt wanneer wc ons van 

de ene historische periode naar een latere bewegen. Een historische periode is: 

'A period solely from the perspective of the historian,, who sees it from without; 

for those who lived in the period it would be just the way life was lived. And as

ked, afterwards, what it was like to have lived then, they may answer from the 

outside, from the historian's perspective. From the inside there is no answer to 

be given; it was simply the way things were. So when the members of a period can. 

give an. answer in terms satisfactory to the historian, the period will have exposed 

its outward surface and in a sense be over, as a period' (Danto 1983,207). 

Met andere woorden, het is eerst de geschiedenis die ons de identiteit van een histori

sche periode openbaren kan; het is eerst de tweede-ordewaarneming die slechts de 

geschiedbeoefening ons biedt waardoor we in een dubbele beweging onszelf objecti

veren en, daarmee, in tweede instantie, een perspectief of aanhechtingspunt verkrij

gen om ons handelen op een nieuwe werkelijkheid te kunnen oriënteren. Zeker gaat 

dit steeds samen .met het besef, of het inzicht, daarmee een vroegere wereld verloren. 

te hebben: historisch inzicht is niet mogelijk, zonder het besef een vroegere wereld 

" verloren te hebben. Dat is waar Danto, in het voetspoor van. Hegel, op heeft willen 

wijzen (zie voor een nadere uitwerking van deze gedachte: Ankersmit 2001b). En juist 

daar ligt het tekort van de eenogigheid van de netwerken in contrast met de politiek. 

De eendimensionale eenogigheid van de netwerken is het onvermogen zichzelf 

in een historische context te plaatsen. En het is juist zowel de eis aan als de kracht 
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van alle zinvolle politiek geweest zichzelf historisch te kunnen situeren. Onstaat de 
dimensie van de historiciteit in de erkenning van de onbedoelde gevolgen van ons 
handelen, dan is de politiek steeds een zo goed mogelijk anticiperen van die onbe
doelde gevolgen. Zeker zal de politiek daar nooit geheel in slagen kunnen: onbe
doelde gevolgen zijn nu een keer sin generis niet alle te voorzien, en in die zin laat de 
dimensie van de historiciteit zich nimmer geheel en al uitdrijven (Ankersmit .1990, 
301). Maar dat neemt niet weg dat in het besef van de macht van de onbedoelde ge
volgen en in het streven die zo goed mogelijk te anticiperen de beslissende superio
riteit van de politiek boven de denkwereld van het netwerk ligt. In dat gegeven ligt 
de erkenning dat het de politiek toekomt te functioneren als het netwerk van de 
netwerken ~~ en het is zeker vreemd dat de theoretici, van de netwerksamenleving | 
zich nimmer de vraag stellen of de politiek niet ook een netwerk is. Men behoeft 
maar te denken aan lichamen als de VN, het IMF, de G8, om maar niet te spreken 
van. de Europese Unie, om zich te realiseren hoezeer de politiek zich in. netwerken 
organiseert. Ja, is de politiek niet het netwerk par excellence, en vanaf haar ontstaan er
in geïnteresseerd, de nauwe grenzen van de natie te overstijgen? 

Inderdaad, de traditionele ideologie is dood. - en dat is alleen maar winst. Maar 
dat betekent niet dat we niet zinvol meer zouden kuncn spreken van de eenheid van 
de samenleving. Zoals Willke aangeeft, blijkt alleen al daaruit dat onze samenleving 
in. de praktijk in het geheel niet in onsamenhangende fragmenten uiteenviel; 
integendeel, onze samenleving heeft meer cohesie dan enige vroegere. De les die we 
daaruit moeten leren, is dat we de vraag naar de eenheid van de samenleving op een 
andere manier beantwoorden moeten. De kennisvorm die wc in de geschiedbeoefe
ning aantreffen biedt ons daarvoor de instrumenten. Die suggestie is impliciet in 
Wiilkes eigen betoog (Wikke 1997, 95 cv.). Want hij overweegt Wolfgang Welsch' 
notie van de 'transversale rede' als instrument om greep te krijgen op de virtuele 
eenheid van de samenleving, en de verwantschap tussen de historische rede en de 
transversale rede laat zich niet moeilijk aantonen (zie hiertoe de inleiding van An
kersmit 2002a). In beide gevallen gaat het om een rede die 'dwarsverbindingen' legt 
(vandaar het begrip 'transversale rede') tussen de lokale logica's van de verschillende 
netwerken en samenlcvingsdomeinen. 

Meer nog, Wiilkes eigen oeuvre biedt al interessante suggesties voor hoe die his
torische of transversale rede inhoud kan geven aan de notie van de eenheid van de 
moderne samenleving en. aan de ideologie. Zo onderscheidt hij in de evolutie van de 
West-Europese staat sinds de negentiende eeuw een viertal fasen: die van de Natio-
nalstaat, de Soziabtaat, de technologische Gcscllschajt tot de door ons bereikte fase van de 
Wissengesellscha/t. Ieder van deze noties geeft een eenheid aan een bepaalde periode in 
de evolutie van de moderne staat, juist zoals de historicus een eenheid geeft aan een 
historische periode met behulp van begrippen als 'de Renaissance', 'de Barok', of 'de 
Verlichting , waarbij de historicus ons voorstelt om die eenheid te denken in termen 
van wat hij met die begrippen wenst te associëren. Steeds is daar een redelijk debat 
over mogelijk. En zo kan men ook redelijk discussiëren over de vraag of een notie als 
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WissensgeseUschafi - of Risiko^esellschajt, of welk ander alternatief dan ook - het meest 

geëigend is om greep te krijgen op de specifieke eigenaardigheden van onze samen

leving. En het is ook zo dat discussies daarover zeker hun natuurlijk aansiuitings-

punt zullen hebben bij de nu bestaande politieke ideologieën, of wat daar nog van 

o over is. In die zin laat de a posteriori ideologie alle ruimte voor politiek debat en. voor 

politiek pluralisme. Voorwaarde is wel dat we dergelijke begrippen uit hun acade

mische isolement halen en dat we ze introduceren in het politieke discours. Maar 

eerst in termen van begrippen als deze, en dankzij de eenheid die zij scheppen in de 

chaos van de moderne wereld, zullen wij ons politieke lot weer in eigen hand kun

nen nemen en kunnen voorkomen, een willoze speelbal te blijven van. onbegrepen 

en onbeheersbare krachten. 

N o ten 

1. De natuurlijke tegenhanger van Lyotards analyse is, uiteraard, F. Fujiyama's The end ofhisto-

ry and the last man, waarin, een zeer on-lyotardiaans groot verhaal' verteld wordt over de triomf van. 
liberalisme en westerse democratie. 

2. In Habermas (1999a) treft men Habermas' meest recente positiebepaling inzake discourse 

ethics; een en ander wordt vertaald naar de huidige BRD in Habermas (1999b), 

3. 'A network is a set of interconnected nodes. A node is the point at which a curve intersects 

itself (...) Networks are open structures, able to expand without limits, integrating new nodes as 

long as they are able to communicate within the network, namely as long as they share the same 

communication codes (for example, values or performance goals)' (Cascells 2000,501). Castells' de

finiëring van de netwerksamenleving mag doen vermoeden dat de discussie over de netwerksa

menleving in veel opzichten een reprise dreigt te worden, of al is, van de discussies over de pro's 

en contra's van. het structuralisme van veertig jaar geleden. 

4. Vanuit dat perspectief kan men van. harte instemmen met Castells' constatering dat 'our so

cieties are increasingly structured around a bipolar opposition, between the Net and the self (Cas

tells 2000, 3). De netwerksamenleving drijft de werkelijkheidservaring inderdaad uiteen naar het 

uiterste van het solipsisnie aan de ene kant en de overcompensatie daarvan aan de andere kant 

door een zeer versterkt verlangen naar identiteitsbesef 

5. Voor een compacte beschrijving van wat bijvoorbeeld, het financiële netwerk aanrichtte in 

1982 in Mexico, zie de recensie door Alan Wakers van S. Griffith-Jones, Global capital ./lows. Should tiny 

he regulated? in TtS, 8 oktober 1999. Voor een verdere analyse van de gevaren van economische glo

balisering, zie Micklethwait en Woold.ri.dge (2000) en Mictelman (2000). 

6. Zij het dat netwerken voor die realiteit niet ongevoelig zijn. Zo wijst Willke erop dat bedrij

ven lemen dass unterschiedliche soziale und sozietale Kontexte als Bedingungen ihrer Opera-

tionsweise bedeutungsvoll, ja sogar kritisch sind' (Willke 2001, 44). Maar zoals dit citaat reeds 

aangeeft, deze gevoeligheid blijft steeds gebonden aan het perspectief van het netwerk zelf en kan. 

dit nimmer transcenderen. 

7. Tekenend is dat de auteurs van deze brochure zich lieten inspireren door Ulrich Becks be

faamde Die Risikqgesellschofr en door de daar verdedigde gedachte dat in onze maatschappij politie-
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ke problemen vooral hun oorsprong hebben in het nieuwe regime van maatschappelijke risico's 

dat door de financiële, wetenschappelijke en communicatieve netwerken geschapen werd. 

8. Zeker Willke trekt deze conclusie wat al te gemakkelijk: sDer Primat der Politik gegenüber 

den übrigen gescllschaftlichen Funkrionssystemen, vor altcm gegenübcr der Ökonomie, ist Teil 

der Geschichte des Moderne' (d.w.z. reeds verleden rijd) (Willke zooi, }9). 

9. Gilpin wijst er in dit verband op dat globalisering zich tot dusverre voornamelijk afspeelde 

op her terrein van de economie en dat er daarom vooralsnog geen reden is het bestaansrecht VJU 

de natiestaat op de andere traditionele terreinen van. de openbare bcsluitvoming te betwijfelen 

(zie Gilpin 2000). En hieraan valt toe te voegen dat men over het aanstaande verdwijnen van de na

tiestaat heel anders denken zal wanneer men dat fenomeen beziet vanuit het perspectief van bij

voorbeeld de VS dan wel vanuit dat van een van de kleinere EU-Iedcn, d.w.z. vanuit dat van een 

land als Nederland of België. 

10. Men spreekt in dit verband ook wel. van 'interactieve besluitvorming': 'beleid zou meer in 

"coproductie", in wisselwerking, in samenspraak, in dialoog met de samenleving moeten worden 

gemaakt' (Hendriks en Tops zooi, 17). 

u /So ergibt sich ein aufechlussreich widcrsprüchlichcs Bild: der Staat verzichtet auf seiner Ho-

hcitlichkcit, und er tauscht auf grond der Mitwirkung gcsellschaftlichcr Akteure formale Komcpc-

tenz mit materialer Effèktivitat: seiner Stcucrungsprogramm ein. Er gewinnt zugleich Zugang zu 

und Bccinflussungsmöglichkcitcn in traditionell staatsfreie Bereiche, weitct also seine Handlungs-

kompetenz aus. Auf der anderen Seite verzichten zenrrale gesel lschaftlichc Aktcurc auf Momenten 

ihrcr Autonomie und dulden staatliche Mitsprachc in formal staatsfreie Raumen (Willke 1983,133). 

12. En inderdaad spreekt Leibniz zelf ook over wetmatigheden in die 'fenomenale' werkelijk

heid als phenomena henejundata; d.w.z. hoewel zij niet de werkelijkheid zelf beschrijven, kunnen we * 

daarover toch zekerheid verwerven. 

13. Dietrich Mahnkc sprak over 'Lcibnizens Synthese von Univcrsalmathematik und Jndivi-

dualmetaphysik'{geciteerd in Horn 1.982, 12). 

14. Overigens, in het geval van esthetische eenheid is een tweede onderscheid noodzakelijk. 

Eenheid kan. hier de vorm van een Ckstafr hebben wanneer wc een bekende vorm ontdekken in een 

diffuse werkelijkheid. Zo kan men een schip ontdekken in de vormen vm een wolk of een mense

lijk gelaat in de vcrfvlckkcn van een schilderij, Maar het omgekeerde is ook mogelijk, namelijk 

wanneer men een tot dusver onbekend patroon ontwaart in een reeks van ai langer bekende din

gen. Dat is typerend voor historische representaties: daar geeft men een nieuwe, en. nog onver

moede samenhang aan een reeks reeds bekende historische gegevens, Maar net als bij de Gistak, 

en anders dan bij causale eenheid, ontspringt eenheid ook hier aan de samenhang van de repre

sentatie zelf De samenhang die de representatie heeft, straalt af op het gerepresenteerde. 

15.4Von einer Wissensgcsellschaft odcr cincr wissensbasiertcr Gescllschaft lasst sich sprechen, 

wenn die Strukturen unci Prozessc der matcriellcn und symbolischen Reproduktion einer Gescll

schaft so von wissensabhangigen Opcrationen durchdrungen sinci, dass Informationsverarbei-

rung, symbolische Analyse und Expertensysteme gegenüber anderen Faktoren der Reproduktion 

vorrangig werden' (Willke 1997,16- 27). 

16. Een goed voorbeeld is Manuel Castells; zie hoe hij zijn eigen intellectuele evolutie be

schrijft in Castells 2000,25 e.v. 
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•£ . 17- De twee belangrijkste momenten in de wording van het westerse historisch besef zijn hier 
< illustratief Het historisch besef van de Renaissance en van de Nieuwe Tijd werd geboren mee de 

^ trauntatisendc erkenning door auteurs ais Machiavclü en Guicciardini dat Italiaanse politici, 

^ waaronder zijzelf onbedoeld zelf het verschrikkelijke lot van Italië na 1494 veroorzaakt hadden 

o (zie Ankcrsmit 1999). Het historisch besef van de negentiende eeuw kwam voort uit het besef van 

~~ de verschrikkelijke onbedoelde gevolgen van het ogenschijnlijk volmaakte project vm. de Franse 

£E Revolutie (zie hiertoe Runia 1999, 83--129). Ik beklemtoon voorts dat de herkenning vm onbe

doelde gevolgen het inventaris van de wereld zelf intact laat; er is slechts een verschuiving in het 

perspectief van waaruit dat inventaris bezien wordt. Hier verschik de geschiedbeoefening van de 

sociale wetenschappen, aangezien die het inventaris van de wereld verrijken met de objecten van 

hun sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De historicus kijkt met andere ogen naar dezelfde din

gen als de historische actor, de beoefenaar van de sociale wetenschappen ziet in de wereld andere 

objecten dan de historische actor. 
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