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B R U N O L A T O U R 

Na de val van de Berlijnse Muur zouden we allemaal verstandig worden. Verstoken 

van een aartsvijand, zou ook de politieke reflectie profiteren van de voordelen van 

vrede en stoppen met het ontketenen van soms stupide conflicten die gedurende de 

Koude Oorlog nu eenmaal de geëigende wapens waren. De voorspelling was dat we 

in een vreedzamer tijd in staat zouden zijn rustiger en beter de innerlijke kwaliteit 

van alle politieke filosofieën die links en rechts elkaar decennialang hadden toege

worpen te evalueren. Op de ontwapening van het wapentuig zou de ontwapening 

van debatten moeten volgen, zwaarden zouden ploegscharen moeten worden. 

Helaas: volgens het proza van de huidige Europese leiders ter linkerzijde gebeur

de precies het omgekeerde. In plaats van de grote diversiteit die werd verwacht van 

vrediger tijden, blijft ieder precies op dezelfde manier spreken alsof men in oorlog is. 

'Globalisering', 'vrije markt', 'deregulering', 'flexibiliteit', 'informatietechnologie': 

de leiders zeggen allemaal hetzelfde, en vergeten daarbij niet het nieuwe trefwoord 

'innovatie' te gebruiken. 

Na de val van de Muur leek het alsof alleen de linkse partijen waren ontwapend. 

Alsof ze niet in staat waren geweest de verandering van tijdperk te articuleren in hun 

eigen termen, onderwerpen en precaire situaties. Afgezien van enkele veranderingen 

is hun taal die van hun vijanden. Ze ijveren allemaal voor het moderniseren van de 

modernisatie. Geen wonder dat stemmers moeilijk links van rechts kunnen onder

scheiden; het is alsof ze leiders kiezen op grond van hun jeugdige uiterlijk. 

In dit artikel stel ik voor de voordelen van de vrede te oogsten door enkele voor

onderstellingen van het vroegere gevecht tussen links en rechts opnieuw te bezien en 

door kort een program van een tiental punten te geven voor het opnieuw uitvinden 

van een ander verschil tussen links en rechts, een verschil dat niet te herleiden is rot 

de onwerkbare verschillen die gebruikt zijn in de loop van de koude oorlogen in de

ze eeuw. Het zal, vrees ik, een zeer filosofisch program worden. 

Punt i : 
Moeten we de m o d e r n i t e i t modern iseren? 

Ik ben er niet van overtuigd dat een politieke partij ten koste van alles voorstandet 

moet zijn van modernisering, alsof modernisering aan de orde van de dag is. Eigen

lijk was links, in het grootse panorama van het veileden, geassocieeid met een 

sprong voorwaarts, met het grote verhaal van de vooruitgang, waarin de tijd zich 
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lostukt van de boeien van het archaïsme om ons te brengen in een geëmancipeerde Ksms 77 

toekomst. Het probleem is dat de rijden zo zijn veranderd dat hun manieren van 

veranderen zelf zijn veranderd. Als met de 'sprong voorwaarts' wordt bedoeld dat de 

toekomst minder verward, minder complex, minder gebonden aan het verleden zal 

zijn, dan is dat idee duidelijk verkeerd. Alleen rechts kan geloven in een verhaal van 

vooruitgang dat leidt tot minder regulering, minder beperkingen, meer vrijheid 

voor de toekomst dan het verleden. 

Het enige waar we zeker van kunnen zijn is dat - wat voor onderwerp je ook 

neemt, van ecologie tot genetica, van ethiek tot recht — de toekomst complexer is 

dan het verleden. Er is nog steeds een richting in de geschiedenis te ontwaren, maar 

die gaat niet langer van slavernij tot vrijheid, maar van onderlinge verknopingen 

naar nog meer verknopingen. 

Een goed advies aan een linkse partij is om politiek gesproken greep te krijgen op 

wat zowel filosofen, journalisten als denkers hebben verstaan onder de vage, ver

schillende termen als postmodernisme, reflexief modernisme, hypermodernisme. 

Welke termen je ook gebruikt, iets essentieels is er gebeurd in de manier waarop de 

tijd verglijdt. Linkse partijen kunnen dit niet negeren door te proberen rechts met 

zijn grote verhalen van de vooruitgang in te halen door eenvoudigweg te hameren 

op de jeugdigheid van hun leiders, alsof het debat draait om de vraag wie de moder

nisering sneller kan moderniseren. Misschien zijn we in een andere tijd beland dan 

in die van de modernisering. Het is tijd voor een linkse partij om een nieuw velschil 

met rechts te genereren voor wat betreft de manier waarop tijd verglijdt en wat de 

toekomst zal bieden in termen van vrijheid en verknooptheid. Om het provocerend 

samen te vatten: de zoektocht naar emancipatie kan wel eens niet langer de slogan 

van links zijn. 

Punt 2: 
Een spec ia le v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor Europa 

Europa vond de moderniteit uit, en het heeft een speciale verantwoordelijkheid om 

die uitvinding als het ware teniet te doen. Ik ben er niet zeker van dat een linkse par

tij de zorgen van de Verenigde Staten moet hebben als de eigen en enige horizon. De 

VS zijn te machtig, te geïsoleerd, in zekere zin te eilandachtig, om geïnteresseerd te 

zijn in de specifieke Europese problemen met het repareren van de moderniteit. 

Wanneer fabrikanten ontdekken dat een van hun producten niet verkoopt, dan roe

pen ze hun producten terug, zoals ze dat noemen, om op eigen kosten de problemen 

op te lossen en machines te installeren die hun producten kunnen verbeteren. Ik ge

loof dat Europeanen de moderniteit moeten terugroepen om het te veranderen in 

een ander project, in het bijzonder een andere manier om opnieuw de grote klus om 

de wereld te universaliseren aan te pakken (zie punt 5). Deze taak zal niet veiiicht 

wolden dooi de Verenigde Staten die eindeloos dooigaan op de weg dei vooruit

gang, en steeds meer van hetzelfde doen, daarbij nog steeds de gevolgen van hun 

handelingen negerend, alsof de moderniteit nog steeds aan de orde van de dag is. 

Niemand schijnt precies te weten wat het betekent om Europeaan te zijn. Nu 

doet de gelegenheid zich voor collectief te beslissen wat het is om Europeaan te zijn: 
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KRISIS 77 het is eifgenaam zijn van een foimidabel project van modernisering en universalise-

ring, om dan, aan het eind van de geschiedenis, te beseffen dat er iets anders nodig 

is, namelijk een diepgaande modificatie van deze erfenis. Juist op momenten dat er 

veel wordt gepraat over globalisering, is het goed om niet te geloven dat de toekomst 

en het verleden van de Verenigde Staten de toekomst en het verleden van Europa 

zijn. Een linkse partij zou een nieuw verschil moeten ontwerpen tussen de toekomst 

van de VS en die van Europa, een verschil dat in geen enkel opzicht is gerelateerd 

aan de Koude Oorlog. Eigenlijk kan alleen links zich een Europese toekomst voor

stellen, rechts - in elk geval het neoliberale deel ervan - kan zich slechts één univer

sele toekomst voorstellen, dat is in feite een Amerikaanse. 

Punt 3: 
Van o p e e n v o l g i n g naar c o ë x i s t e n t i e 

Ik heb het gevoel dat we langzamerhand een obsessie voor tijd verruilen voor een 

obsessie voor plaats. Dit is in het bijzonder belangrijk voor een linkse partij die zo

veel van zijn energie en zoveel van zijn discussies heeft laten draaien om de notie van 

revolutie, waarbij reformatie gezien werd als een teleurstellende en laffe manier om 

de revolutie te missen. Sommige mensen hebben betoogd dat de val van de Muur 

het einde van de geschiedenis markeert. Als dat betekent het einde van gebeurtenis

sen, dan is dat duidelijk belachelijk, maar als het betekent het einde van een onom

keerbare opeenvolging van tijdperken waarin het ene tijdperk het andere vervangt 

door een plotselinge, radicale revolutie die niets anders achterlaat dan een schone 

lei, dan kan dit einde van de geschiedenis, net zoals het einde van de modernisering, 

een diep inzicht zijn. 

Als, zoals filosofen beweren, tijd gedefinieeid woidt als een reeks van opeenvol

gingen en tuimte als een reeks van gelijktijdigheden, of dat wat op een moment ge

zamenlijk bestaat, dan zijn we wellicht bezig het tijdperk van tijd te verlaten — op

eenvolgingen en revoluties — en zijn we bezig een andere tijd/ruimte binnen te trek

ken, namelijk die van gelijktijdigheid. Het hoofddoel van een linkse partij is niet 

langer 'de revolutie te ontketenen', zelfs niet om langzame veranderingen te vervan

gen door radicale revoluties, maar om de gelijktijdigheid te onderzoeken van totaal 

heterogene vormen van menszijn, tijden, culturen, tijdperken en entiteiten. Dit is 

precies datgene waar rechts niet toe in staat is — zelfs wanneer het claimt reactionair 

te zijn — omdat het eindeloos voortborduurt op het grote verhaal van de revolutio

naire tijden, technische en economische oplevingen — zonder in staat te zijn de nieu

we verplichtingen van gelijktijdigheid in zich op te nemen. Het is alsof links de 

plicht heeft 'reactionair' te worden ten opzichte van deze nieuwe nivelleerders, die 

menen dat ze voortdurend revoluties van het verleden continueren. Links zou in 

staat moeten zijn om te zeggen 'het tijdperk van de revolutionaire tijden is voorbij'. 

Vergeleken met de nu lege dromen van revoluties, wordt een linkse partij nu gecon

fronteerd met een volledig onverwachte (en waarachtig 'revolutionaire'!) taak, na

melijk om gelijktijdigheid mogelijk te maken op een aarde die geen enkele revolutie 

langet kan simplificeren. Gedurende de Koude Ooilog was het enige verschil tussen 

links en rechts het 'voor' revoluties zijn. Het nieuwe verschil dat nu aan het licht kan 
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komen is tussen een obsessie voor radicale veranderingen die het verleden voor altijd KRISIS 77 

laten veidwijnen — nu geassocieerd met het neoliberale rechts — en de nieuwe ver

plichting van gelijktijdigheid (die het voortbrengsel van ruimte is), van heterogene 

entiteiten die niemand voor altijd kan elimineren of simplificeren. Zo'n nieuw on-

derscheid zou voor het nieuwe links ook een heldere manier zijn om zichzelf voor 

eens en voor altijd te onderscheiden van het oude ultralinks dat altijd verkeert in de 

achterhoede van de politieke actie, en altijd de 10de vlaggen opsteekt vooi totale op

roer. Er is niet langer een linkerzijde van links. De 'ultra's' zijn eenvoudigweg een an

der soort reactionaire revolutionairen. 

Punt 4 : 

Leren l e v e n in een tijd van w e t e n s c h a p p e l i j k e c o n t r o v e r s e s 

Een linkse partij, zo lijkt mij, staat aan de kant van de complicatie, tegenover de 

prachtige simplificaties, de jachtige afkortingen van rechts. In het recente verleden, 

in tijden van de modernisatie, was simplificatie aan de orde van de dag. Objecten 

konden geproduceerd worden zonder onverwachte consequenties. Ze vervingen ou

de objecten voorgoed. Hoe meer wetenschap en technologie er in een object gestopt 

werd, zo was het idee, hoe minder controverses het zou veroorzaken. Er was één bes

te manier, één economisch optimum, één beste oplossing, middelen leidden tot 

doelen. We zijn nu op een totaal nieuw speelveld aan het komen, omdat we bij alles 

wat we doen onverwachte gevolgen verwachten. Deze veelvuldige gevolgen (risico's, 

onbedoelde effecten) hebben hun weerslag op de definitie van de objecten. We zijn 

getuige, als het waie, van de opstand van de middelen. Een volslagen onverwacht 

kenmerk van links wordt de visie dat wetenschap en technologie de discussies over 

objecten niet langer vereenvoudigen. In plaats van politieke vuren te doven, geven 

ze nu brandstof aan politieke, ethische en ecologische controverses. Daarom spre

ken mensen als Ulrich Beek over een risicomaatschappij. Dit betekent niet een cata

strofale versie van een maatschappij waarin de verdeling van 'slechte dingen' de ver

deling van 'goederen' vervangt, maar eenvoudig deze kleine en radicale verandering 

waarover iedereen in de kranten kan lezen: wetenschap en technologie voegen alleen 

maar onzekerheden toe, ze nemen geen onzekerheden weg. Dit creëert een immens 

probleem voor de vernieuwing van links, omdat dit zich zo heeft geassocieerd met 

wetenschap en technologie. Links is gewend zekerheid van de wetenschap te ver

wachten, maar het heeft niet geleerd hoe het politiek munt kan slaan uit weten

schappelijke en technische controverses waar het liever overheen zou willen stappen. 

Op dit punt zou een linkse partij een groot, nieuw verschil met rechts kunnen creë

ren, door rechts voort te laten gaan met de traditionele, en nu diepgaand reactionai

re, roep om sciëntisme, een versnelling van de technologie zondei discussie, minder 

controverses, minder regulering.' 

Als in vroeger rijden de slogan is geweest 'geen taxatie zonder representatie', dan 

kan links deze vooiuitstrevende roep om actie doen herleven door te roepen 'geen 

innovatie zonder representatie'. De tijd is voorbij dat wetenschap gebruikt kon wor

den om de sociale verhoudingen te vereenvoudigen om de politiek te omzeilen. 

Links zou deze vereenvoudigers het leven zuur moeten maken: zij zijn degenen die 
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{CRISIS 77 politieke deliberatie willen omzeilen dooi met wetenschap en technologie aan de 

haal te gaan. 

Punt 5: 

G l o b a l i s e r i n g is n iet aan de orde van de d a g 

Ik ben ervan overtuigd dat een nieuw gevestigde linkse partij bijzonder voorzichtig 

moet zijn met de term globalisering, die het nieuwe wachtwootd is geworden. Zoals 

vele antropologen hebben aangetoond2, zijn we niet in een nieuwe geglobaliseerde 

wereld aanbeland waar culturen zijn verdwenen. Precies het tegenovergestelde vindt 

plaats, namelijk de neoformatie van vele nieuwe culturen die de definitie van 'lo

kaal' en 'globaal' omdraaien. Wij in Europa hebben op een gegeven moment een 

idee van universaliteit uitgevonden, gebaseerd op een bepaalde versie van enkele 

specifieke wetenschappen. Tegenover de eenheid van de globale natuui stond de 

meeivoudigheid van lokale culturen, waatin 'lokaal' veigelijkendeiwijs was gedefi

nieerd als exotisch, vreemd, archaïsch, snel op weg naar uitsterving. Dit zou er ge

beuren als we de planeet wilden moderniseren. 

Maar de twee termen van deze tegenstelling tussen natuur — enkelvoud — en cul

turen — in meervoud — zijn opeens veranderd: de typen universalisering, toegestaan 

door netwerken van wetenschappelijke praktijken, hebben het vermogen verloren 

het lokale door louter vergelijking te behouden. De voormalige 'lokalen' hebben 

overal in de wereld en vooral door de nieuwe communicatiemedia, nieuwe manie

ren uitgevonden om hun verschil gehoord en gerespecteerd te krijgen. Deze nieuwe 

'globalisering van verschillen' (Appadurai) is precies het tegenovergestelde van het 

catastrofale uiteenvallen in onvergelijkbare gezichtspunten zoals werd verwacht van 

de ontbinding van de modernisering. 

Het zou heel jammer zijn als links, juist in een tijd waarin de relaties tussen lo

kaal en globaal volkomen omgekeerd zijn door de rest van de planeet, uiteindelijk 

de eindeloze mantra van de globalisering en de nieuwe wereldorde zou omarmen. 

Daar komt bij dat dit een grote politieke fout zou zijn omdat, zoals al zo vaak is aan

getoond, rechts zelf, overal in de wereld, opgesplitst is volgens het nu versleten on

derscheid tussen universaliteit en lokaliteit: aan een kant een neoliberaal rechts dat 

globalisering, dat is in feite amerikanisering, omarmt, terwijl aan de andere kant een 

tweede rechts, als reactie op het eerste, de neoformatie van culturen kapitaliseert en 

nieuwe etnische lokaliteiten uitvindt, gebaseerd op bodem, bloed en zelfs genen. 

Als er één kenmerk is dat links kan herprofileren van de twee soorten rechts, dan 

zou het gaan om het verkennen van nieuwe verbindingen tussen lokaliteit en globa-

liteit. Dat zou Europa helpen om te onderzoeken wat het in het verleden bedoelde 

met modernisering en universaliteit. Niemand andeis dan Europees links vindt deze 

taak zo dringend, gegeven de buitengewone diversiteit van Europa, en de fabuleuze 

verwikkeling van verschillende tegengestelde universaliteiten waarin het zelf ge

bouwd en verwikkeld is. In dit opzicht vertoont Europa een veel interessanter soort 

toekomst dan louter een verbreding van Amerika tot de gehele planeet (punt 2). 
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Deze vijf punten tezamen geven niet zozeer een raamwerk als wel een decor, als het KRISIS 77 

ware, voor het dunne platform waar ik op probeer te staan. Het is bijzonder moeilijk 

ze in kort bestek beter op te sommen. Het is hooguit voldoende, hoop ik, om te la

ten zien dat na de val van de Muur veel veranderingen die links van rechts onder

scheiden tot nu toe gemist zijn. Ze kunnen begrepen worden als we onze aandacht 

opnieuw richten op de nieuwe gebeurtenissen. 

Soms is het moeilijk vast te stellen wat hedendaags is. Links zou, in mijn visie, 

niet een teleurgesteld erfgenaam moeten zijn die, na het erven van de gebroken ver

ledens van de koude oorlogen, met dwaze minachting de spiksplinternieuwe erfenis 

zou afwijzen die bij toeval hier terecht is gekomen, eenvoudigweg omdat het niet 

verbonden is met wat het van de voorvaderen verwacht. Soms kun je voorvaderen 

veranderen of, zoals zo vaak gebeurt in genetica, ontdekken dat je andere eigen

schappen van hen hebt geërfd. Dit is een historische verandering die aangegrepen 

moet worden. 

De volgende vijf punten zijn substantiëler maar ik ben bang dat ze niet gemakkelij

ker zijn samen te vatten. 

Punt 6: 
Eén l e v e n s v a t b a r e p o l i t i e k e orde o f t w e e n ie t l e v e n s v a t b a r e 

Links heeft altijd slecht relaties gehad met Wetenschap - hoofdletter W - namelijk 

met een epistemologie die niet gerelateerd is aan de reële wetenschapspraktijk waar

door je het politieke proces kunt omzeilen. In plaats van het bekritiseren en ondei-

mijnen van de definitie van wetenschap zoals gehanteeid dooi haai vijanden, heeft 

links meet dan hondeid jaat lang gepiobeeid deze in te lijven voor eigen gebruik. 

Zo heeft het zonder dralen de fabuleuze macht omarmd van onbetwistbare wet

ten van maatschappij en economie en zelfs wetten van de geschiedenis. Gewapend 

met deze macht die niet verwant was met zijn echte afkomst, werd het een monster 

verantwoordelijk voor veel misère: een wetenschappelijke politiek. De bloedspatten 

veroorzaakt door deze dodelijke associatie tussen wetenschap en politiek zitten nog 

steeds op de handen van veel mensen in het hedendaagse links. Ondanks alle misda

den die zijn verricht door dit idee dat een wetenschap van de maatschappij en een 

wetenschap van de geschiedenis iemand kan toestaan politieke deliberatie te omzei

len, bestaan ei nog steeds sociale wetenschappets die geloven dat ze uiteindelijk het 

recht hebben verworven de ultieme wetenschappelijke politiek te produceren door 

de opeenhoping van voldoende 'symbolisch kapitaal'. 

Gelukkig is de situatie in de praktijk van de wetenschap zozeet veiandeid (zie 

punt 4) dat het idee dat Wetenschap politieke deliberatie kan omzeilen van kamp is 

gewisseld. Nu is het rechts dat gelooft dat het de politiek kan omzeilen omdat het 

profiteert van de onbetwistbare wetten van één wetenschap, de economie, die alles 

kan verklaren op voorwaarde dat de onbetwistbare resultaten van een paar andere 

wetenschappen eveneens mee kunnen doen — een beetje neodarwinisme, wat 'euge

netica', een paar resultaten van cognitiewetenschap (waarbij het niet uitmaakt dat 

wetenschappelijke disciplines die betrekking hebben op leven en hersenen een totaal 

ander beeld geven). 
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KRISIS 77 Deze verandering in het beroep op wetenschap is een grote en kan voor links een 

nieuw verschil met rechts aan het licht brengen. De vraag is nu heel eenvoudig ge

worden: wil je een politieke orde opbouwen met twee sporen, waarbij het eerste, we

tenschap geheten, hoegenaamd niets met politiek te maken heeft maar wel alle be

langrijke beslissingen neemt, en het tweede politiek heet, die geacht wotdt beslissin

gen te nemen over niets anders dan passies en belangen? Of zou je, aan de andere 

kant, willen werken aan één politiek deliberatieproces, waar de vragen wat ons allen 

samenbindt, dingen en mensen, Ding en Thing (in het Duits, niet het Engels!) ex

pliciet gezien worden als politiek. 

De eerste politieke orde met twee sporen is niet levensvatbaar, en heeft veel catas

trofen in onze eeuw veroorzaakt; de tweede, met maai één spoor, is nieuw maar zou 

beproefd moeten worden als we een levensvatbare politiek willen voorstellen. Van

wege zijn rampzalige associatie met Wetenschap met grote W, vanwege de misdaden 

gepleegd in naam van een wetenschap van de wetten der geschiedenis, heeft links 

een speciale verantwoordelijkheid als het wenst opnieuw op te staan en zichzelf te 

vernieuwen en te onderscheiden van rechts, om wetenschap en technologie onder

geschikt te laten zijn aan politieke procedures, in plaats van datgene te zijn wat de 

productie van de politieke orde omzeilt. 

Dit is in het bijzonder belangrijk om diegenen te bevechten die zichzelf Groenen 

noemen en in naam van de ecologie een nieuw beeld hebben uitgevonden van een 

nachtmerrieachtige wetenschappelijke politiek en die menen te weten, vanwege hun 

wetenschap en niet vanwege de politieke orde, wat telt en wat niet, wie belangrijk is 

en wie niet in de grote keten van levende wezens. Een nieuwe Sjibbolet, en hier kan 

links zich ook onderscheiden van groen: links leeft onder één politieke verwikkeling 

van mensen en dingen, ThingIDing, terwijl de Groenen nog steeds de goede oude 

modernistische tweesporenstaat gebruiken: ze willen de natuur handhaven als een 

wapen tegen politiek, terwijl links de politiek als het ware wil redden van de natuur. 

Een nieuwe linkse partij zou in staat moeten zijn alle onderwerpen op te pikken die 

zo ijverig naar voren worden gebracht door de Groenen, maar ze ontdoen van de 

tweeslachtigheid die de groene politiek zo inefficiënt maakt. 

Punt 7: 
C o l l e c t i e f e x p e r i m e n t 

Als links een nieuw verschil wil vaststellen tussen zichzelf en de twee vormen van 

rechts - het globaliserende rechts en het etnicerende rechts — en het zich ook al moet 

onderscheiden van de Groenen met hun dubbelcollectieven van natuur en samenle

ving, dan heeft het alles te winnen bij het vaststellen van een onderscheid tussen we

tenschap en onderzoek.' Gegeven het verleden en het belang van wetenschap en 

technologie, zou links zich sterk moeten affiliëren met wetenschappen en techniek, 

hun ontwikkelingen en innovaties, maar niet langer met hun politiek van het om

zeilen van politiek. Met andere woorden: links heeft zich altijd geassocieerd met we

tenschap — en haar catastrofale consequenties - maar nog niet met onderzoek. 

We zijn allemaal deelnemers aan collectieve experimenten met de opwarming 

van de aarde, de invloed van biotechnologie, het behoud van natuurlijke soorten, 

5 8 B R U N O E A T O U R 



demografie, vervuiling et cetera. We moeten dus allemaal iets gaan doen aan iets dat KRISIS 77 

tot voor kort slechts aan enkele specialisten werd overgelaten, namelijk aan weten

schapsbeleid. Iedereen is nu genoodzaakt wetenschapsbeleid te ontwikkelen met be

trekking tot een lange reeks van wetenschappelijke en technische controverses. Deze 

ontwikkeling heeft de relaties van het publiek met de pioducenten van wetenschap 

en technologie diepgaand veianderd. Dientengevolge moeten we ook ons beleid 

veranderen. O m trouw te kunnen blijven aan het glorieuze verleden van het vechten 

aan de kant van Aufiklarung, hoeft links niet kritiekloos de roep om industrialisatie 

en modeiniseiing te omarmen. Als ze obscurantisme wenst te bestrijden, dan kan ze 

dat nog steeds doen, maar de obscuriteit om verlicht te worden is van vorm veran

derd. 

Er is nu het idee van collectieve experimenten waaraan miljaiden mensen, dieren 

en dingen deelnemen en waar geen protocol, geen terugkoppeling, geen debriefing, 

geen archieven, geen monitoring en geen politieke deliberatie is, dat wil zeggen, 

geen procedure om vast te stellen wat er is geleerd en om te beslissen wat ei veivol-

gens moet gebeuren. Dooi te veischuiven van een verbinding met wetenschap naar 

een verbinding met onderzoek, moet links zichzelf losmaken van de secondaire 

voordelen die Wetenschap met een hoofdletter W heeft gegeven aan haar program

ma, de mogelijkheid politieke processen te omzeilen door te verwijzen naar onbe

twistbare wetten. Dit laatste zal onmogelijk worden als links zichzelf omschrijft als 

dat wat het experiment controleert waarin geen kortere weg mogelijk is als het gaat 

om de beslissing hoeveel entiteiten met elkaar mogen leven. 

Punt 8: 
De c o l l e c t i e v e t o e ë i g e n i n g van e c o n o m i s c h e b e r e k e n i n g e n 

Een andere invulling van wetenschap betekent in de eerste plaats een andere invul

ling van de economische wetenschap. Het is behoorlijk verbazingwekkend dat na 

honderdvijftig jaar linkse politiek de politieke economie nog steeds niet onderzocht 

en bekritiseerd is. 

Natuurlijk, er zijn heel veel kritieken verschenen op politieke economie, vooral 

door linkse marxisten en voormalig ultralinks maar, met de opmeikelijke uitzonde

ring van Kail Polanyi, hun doel was altijd de ideologisch gekleurde theorie te ver

vangen door een meer wetenschappelijke economische theorie. Met andere woor

den: de kritiek op politieke economie vond altijd plaats in naam van de wetenschap, 

die is van zo'n buitengewone macht dat ze politieke processen weet te omzeilen om 

zo beter en sneller het optimum te omschrijven. 

Ik ben geneigd politieke economie te definiëren als dat wat toestaat om politiek 

te 'economiseren', namelijk door letterlijk haar specifieke taak te omzeilen, en de so

ciale wetenschappers te redden van de onvoorstelbare last van het collectief produ

ceren van het optimum. Politieke economie is de economie van de politiek. Links is 

geobsedeerd geweest door het toeëigenen van de productiemiddelen, en nog steeds, 

zelfs wanneer het ervan droomt zichzelf opnieuw uit te vinden. Maar het is altijd 

dramatisch ongeïnteresseerd geweest in de veel belangrijker taak om collectief calcu

latie op zich te nemen. Dat is heel jammer, omdat voor het nieuwe links een linkse 
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KRISIS 77 economische wetenschap even schadelijk is als een rechtse economische weten

schap. Lenminste, als we onder economie de hardste van alle sociale wetenschappen 

verstaan, die slaagt in het buitengewoon dubbele kunststuk tegelijkertijd een de

scriptieve vsieiensenan te zijn, zonder te beschrijven wat mensen praktisch doen als ze 

met goederen omgaan, en ook een prescriptieve wetenschap, zonder de prijs te beta

len van het consulteren van alle betrokkenen bij het calculeren van het optimum. 

Het tweevoudig negeren van de twee moeilijkste eisen van descriptie - noodzakelijk 

om een legitieme wetenschap te zijn — en prescriptie - noodzakelijk om een legitie

me ethiek te zijn — is inderdaad een zorgvuldige kritiek waard. 

In plaats van de doorsnee-economie te omarmen ofte dromen van een meer we

tenschappelijke proletarische economie die de 'bourgeoiseconomie' vervangt, moet 

links deze unieke gelegenheid aangrijpen om de eerste 'niet-marxistische partij' in 

de geschiedenis van het Westen te vestigen, dat betekent de eerste partij die niet ge

looft dat een wetenschap de economie, de wetten van geschiedenis en de samenle

ving omvat. 

Punt 9: 
Van b e r e k e n b a a r h e i d to t b e s c h r i j f b a a r h e i d 

Het is niet langer een vraag voor links of het zichzelf moet baseren op een alternatie

ve economische wetenschap. Links moet zichzelf opnieuw de vraag stellen: is er een 

opvolger voor economie, gebaseerd op deze dubbele weg van beschrijving en pre

scriptie, van feiten en waaiden, feiten in de naam van waarden, waarden in de naam 

van feiten? Ik ben geneigd te zeggen dat we langzamerhand verschuiven van een ide

aal van berekenbaarheid naar een nieuw ideaal van beschrijfbaarheid. Berekeningen 

die toestaan alle politieke deliberatie terzijde te schuiven door alle factoren te nege

ren die buiten het gebied worden geplaatst van wat berekend wordt. 

In dit perspectief is het kapitalisme zelf een van de vele krachtige manieren om 

vast te stellen wat berekend wordt en wat niet. De grenzen van het kapitalisme als 

een manier van rekenen, niet als een manier van produceren, betekent dat het zich

zelf vrijwillig beschouwt als eig inefficiënt voor het berekenen van wat het buiten 

beschouwing laat: onbedoelde consequenties, veiwarring, politieke besluitvoiming, 

externaliteiten. In feite is dit de enige manier om kapitalisme te definiëren, als dar 

wat kan abstraheren van verwarring en iemand met zelfvertrouwen kan laten zeg

gen: 'we staan quite' of 'we hoeven ons niet langer druk te maken om al die andere 

mensen, al deze nodeloze verwikkelingen'. 

Zonder de enorme taak van het beperken van calculaties, die integraal onderdeel 

zijn van boekhouden en economie, zonder het opdelen van alle interacties in twee 

delen: wat berekenbaar is en wat niet, is toeëigening noch kapitalisering mogelijk. 

Links heeft dus een buitengewone mogelijkheid, niet in het bestrijden van het kapi

talisme als ware het een vorm van productie die slechts één ander alternatief kent 

(bij voorbeeld een ander productiesysteem), maar in het helemaal niet najagen van 

economie, dat wil zeggen in het niet accepteren dat deze vreemde dubbele omweg, 

uitgevonden in de achttiende eeuw om de politieke orde in het zadel te krijgen, het 

laatste woord is over wat mensen en dingen samenbindt. De zoektocht naar het op-
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niet oveigelaten worden aan rechts, dat economie gebruikt om descriptie en pre

scriptie te omzeilen, maar kan het object zijn van een nieuw politiek proces dat noch 

de taak van descriptie noch die van prescriptie wil opgeven. 

Als er één onderwerp is waarvoor óf links trouw moet blijven aan zijn radicaliteit 

óf moet verdwijnen, dan betreft het de herintroductie van een nieuw verschil met 

rechts door erop te staan dat er een opvolger gevonden moet worden voor de econo

mie als een manier om de politiek te organiseren. De hoofdwetenschap van de mo

derniteit kan niet de hoofdwetenschap zijn in de nieuwe tijden die de modernise

ring opvolgen. In plaats van het najagen van de ijdele hoop agnostisch te zijn op 

theologisch gebied, is een goed advies aan links om agnostisch te zijn in economi

sche zaken. Wat mensen en dingen met elkaar verbindt, is nog steeds een compleet 

mysterie, dat de illusoire overheersing van de politieke economie niet weg kan ne

men. 

Punt 10: 
Een sterke overheid 

Overal in Europa zijn de verschillende overblijfselen van de verschillende soorten 

oudlinks bezig de wreedheid van de markten te bevechten om wat van de vroegere 

oude staten over is, te behouden. Een nieuw verschil tussen oud- en nieuwlinks 

doemt op rondom de vreemde vraag of we de gehele overheid moeten ontmantelen 

of dat we de oveiheid moeten behouden als een buffet tegen het tij van de globalise

ring. Om zichzelf te verjongen proberen leiders van linkse partijen vaak te laten zien 

dat ze rechts kunnen verslaan in het spel zo snel mogelijk de overheid te ontmante

len, zelfs sneller dan hun concurrenten ... Dit is inderdaad een vreemde situatie die 

de erfenis is van de verschillende koude oorlogen van deze eeuw. Voor het nieuw uit 

te vinden links is dit een karikatuur van een politiek debat. Voor of tegen de ovei

heid zijn of voor of tegen de markt is niet langer het criterium waarop je kunt beslis

sen of een partij rechts of links is. Op zijn minst zou de val van de Muur ons van dit 

soort lege vragen bevrijd moeten hebben. 

Maikten, netwetken en instituties zijn manieren om de soorten verbindingen die 

mensen en dingen met elkaar hebben te organiseren. Er is geen a priori privilege 

voor één organisatievorm. Links zou agnostisch moeten zijn ten aanzien van deze 

vormen en zou het aan rechts moeten overlaten buitengewoon betrokken te zijn bij 

één vorm met uitsluiting van alle andere. Links zou een ander criterium moeten ge

bruiken om te beslissen welke organisatievorm in een specifiek geval de juiste is: 

welke vorm versterkt het vermogen om te beschrijven en vóói te schrijven in de col

lectieve zoektocht naai het optimum. 

Links zou zijn flexibiliteit moeten laten zien, door aan een kant onverschillig te 

zijn ten aanzien van het soort organisatie, maar aan de andere kant geobsedeerd 

door de vraag welk soort organisatie de collectieve toe-eigening van de manieren 

waarop het optimum berekend wordt, versterkt. Ja, links kan trouw zijn aan zijn 

drang de productiekrachten te bevrijden, doelend op de macht om te beschrijven en 

te berekenen, dat wil zeggen, de bevrijding van de krachten van de democratie. Voor 
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KRISIS 77 de procedures die nodig zijn om te kunnen kiezen welk soort oiganisatie beter is, is 

een sterke overheid inderdaad noodzakelijk, maar dit is geen overheid die het ver

mogen van een burgerlijke samenleving om te berekenen en het optimum te berei

ken vervangt. Ja, de overheid zou bevrijd moeten worden, bevrijd van de beperken

de raak om de markt en andere netwerken te vervangen. 

'Laissez faire, laissez passer is niet langer een slogan die gericht is op de markt, te

gen inmenging van de staat, maar op de vrijheid van de staat versus alle beperkingen 

van andere vormen van organisatie. De overheid, de nieuwe overheid van links, zou 

zo bevrijd moeten zijn dat zij zich kan concentreren op die ene taak die niemand an

ders vervult, namelijk het volgen, documenteren, organiseren, ontmantelen van het 

collectieve experiment waar wij allen, bewust of niet, in betrokken zijn. Dit is een 

hele andere krachtbron dan de prehistorische opdracht uit het veileden om de hele 

burgerlijke samenleving te vervangen. Alleen een sterke overheid kan ons ervan ver

zekeren dat de twee soorten rechts, ultralinks en de Groenen niet de collectieve be

rekeningen van het optimum accepteren, gedaan door hun a priori wetenschap van 

wat mensen en dingen samenbrengt. Alleen een sterke overheid kan voorkomen dat 

de collectieve experimenten niet worden beëindigd of genegeerd. 

Ik heb genoeg gezegd om te laten zien wat na de val van de Muur zichtbaar had 

moeten worden: anders dan degenen die de goede oude klassenstrijd betreuren den

ken, is het verschil tussen links en rechts heden ten dage nog nooit zo groot geweest. 

Ondanks de burgerlijke koude oorlogen die zoveel energie vroegen, was er altijd een 

diepe consensus tussen de verschillende vormen van rechts en links over de nood

zaak van modernisering, over de onvermijdelijkheid van vooruitgang, over de roep 

om emancipatie van persoonlijke waarden, over de rol van Wetenschap met een 

hoofdletter om de politiek te omzeilen en bovenal, over de infrastructurele rol van 

de economie en de continue revoluties die zouden plaatsvinden door een onom

keerbare vernietiging van het verleden. Voor het eerst scheiden de wegen van links 

en rechts bij elk van deze thema's. Ik weet dat zo'n verschil niet geobserveerd kan 

worden, het moet geproduceerd worden, opgeworpen, onderzocht, ontdekt. 

In dit korte artikel heb ik een nieuw verschil voorgesteld tussen rechts en links, 

een veel radicaler verschil dan simpelweg wedijveren om het moderniseren van de 

modernisering en de oproepen van jonge leiders de ontmanteling van de overheid te 

versnellen. Er is heden ten dage in de wereld iets anders dan modernisering aan de 

gang, iets dat voor Europa en voor links een unieke mogelijkheid biedt om zichzelf 

met nieuwe trots te bevestigen. De tijd heeft een richting, er is energie die losgelaten 

moet worden, maar die leidt eeidei tot coëxistentie dan tot revolutie: emancipatie, 

zelfs in het persoonlijke leven, hoeft niet langer aan de orde van de dag te zijn; er is 

geen manier om het politieke proces te omzeilen, zeker niet dooi de wetenschap, ze

ker niet door de sociale wetenschappen, en zekei niet door de economische weten

schappen. 

Nog een laatste woord over de auteur. Ik representeei niemand en heb geen autori

teit deze tien punten voor een partij te presenteren. Ik ben eenvoudigweg een beoe

fenaar van de sociale wetenschappen en ik denk dat deze in het verleden altijd geas-
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socieerd zijn geweest met een politiek project. De vraag is nu of deze associatie pro- KRISIS 77 

ductief is of niet. In de uitdrukking 'sociale wetenschap' zijn et twee woorden die 

niet wetken: het wooid sociaal en het wooid wetenschap! 

Sociale wetenschappeis, in de psychologie, sociologie en economie, hebben op 

zich genomen, na de Engelse, Amerikaanse en Franse revoluties, in hun opkomende 

wetenschappen de samenleving te representeren als een al georganiseerd geheel. Dit 

gaf hen de autotiteit te spieken uit naam van mensen die gemanipuleerd werden 

zonder het te weten, door onzichtbare krachten die alleen dooi sociale wetenschap

peis ontdekt en gedocumenteerd konden worden. Zoals Zigmunt Bauman heeft be

toogd, namen zij de taak op zich wetgever te worden. Ik geloof niet dat het de taak is 

van sociale wetenschappers om voor het volk een al bestaand geheel uit te vinden 

dat zou functioneren als de verborgen structuur achter al hun daden. 

Ik geloof dat mensen heel goed weten wat ze doen en dat ik, als socioloog, van 

hen moet leren wat ze doen en vooral wat ze zeggen dat ze doen, en niet andersom. 

Een nieuw verbond tussen de sociale wetenschappen en politiek zou mogelijk zijn 

als er een andere definitie van wetenschap en samenleving beproefd zou wolden, dat 

is wat ik hierboven het collectieve experiment heb genoemd. Noch de wetenschap

pen noch de collectieve productie van wat mensen en dingen samenbindt, kan dooi 

een Wetenschap en Samenleving met hoofdlettets worden overzien. In plaats van 

sociale wetenschappen zou er iets kunnen komen als 'politiek onderzoek', of nog be

ter wat Isabelle Stengers noemde 'kosmopolitiek'. Totdat we de juiste samenstelling 

van wetenschap en politiek hebben uitgevonden, zal mijn stelling simpel zijn: laten 

we degenen die de kortste weg willen bewandelen de pas afsnijden en kijken wat er 

gebeurt. 

Noten 

1. Als ik de termen wetenschap en technologie gebruik, dan refereer ik niet naar wat weten
schappers en technici en de rest van het collectief doen in labotatoria, maar dan heb ik het over de 
specifieke politiek die in het westen is uitgevonden onder het mom van epistemologie of weten
schapsfilosofie. 

2. Appadurai, A. (1996). Modernity at large. Cultural dimensions of globalization. Minneapolis, 
University of Minnesota Press. 

3. Zie Science, 10 april 1998. 
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