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Zijn nieuwste boek, Moral und Politik. G r u k g e n  einer Polittschen Ethikfur das 21 

Jahrhundert (Munchen 1997), bleef niet onopgemerkt. Die Welt noemde hem naar 
aanleiding van dat boek de Don Quichotte van de Duitse wijsbegeerte. Die ambiva- 
lentie roept Vittorio Hosle (Milaan, 1960) vaker op. Hij wordt megalomaan gevon- 
den. Tegelijk is er zoveel ontzag voor zijn eruditie en kennis van vele talen (waaron- 
der Russisch, Sanskriet en Koreaans) dat men hem even zo vaak als genie bestempelt. 
De lijst van publicaties die de achtendertigjarige op zijn naam heeft staan is impo- 
sant. Hosle behoort inmiddels tot de meest gelezen hedendaagse Duitse filosofen. 
Het bekendst is Het meisje en de filosoof, een in de slipstream van Jostein Gaarders 
bestseller uitgegeven briefwisseling met een meisje dat zich op de wondere wereld 
van de filosofie stort. 

In Hosles eerste grote publicatie, Wahrhezt uud Geschichte (1984), stond een oud 
probleem centraal: de verhouding van de filosofie tot haar eigen geschiedenis. Al 
sinds de Antieken geldt de eigen geschiedenis als de ergste vijand van de filosofie. De 
opeenvolging van tegengestelde systemen zou de waarheidsaanspraak van de filoso- 
fie relativeren. In het verlengde van dit boek schreef Hbsie onder meer over het 
Duits idealisme, intersubjectiviteitsfilosofie en het probleem van de L e t z t b e p -  
dung. Het meest bekend uit die periode is Hegeh System (1987), een kritische studie 
naar de inhoud en structuur van Hegels denken. De problemen waarover Hosle zich 
boog werden steeds concreter. Zo verscheen in 1991 Philosophze der okologischen Kri- 
s .  En in 1995 gaf hij samen met Klaus M. Leismger Entwtcklungmzt menschhchem 
Antlitz uit, een bundel opstellen over de verhouding van de eerste tot de derde we- 
reld en de mogelijkheden om de economische en sociale onderontwikkeling van 
derde wereld-landen ie overwinnen. 

In de herfst van het vorige jaar verscheen dan het genoemde Moral undPolztik. 
Hosle manifesteert zich in dit boek als een politiek denker, die welbewust invloed 
probeert uit te oefenen op politici en beleidsmakers. Zijn publiek moet wel enige 
tijd gegund worden; er zijn 1120 bladzijden re lezen. Het eerste deel van het boek be- 
handelt na een schets van de geschiedenis van her politieke denken de normatieve 
basis van de verhouding tussen moraal en politiek. Daarop volgt een tweede deel 
waarin een sociale theorie wordt geschetst, compleet met een antropologie, machts- 
theorie en staatsleer. In het laatste deel komt het tot een 'politieke ethiek', waarin de 
principes van de rechtsfilosofie, her recht op verzet en de gerechtvaardigde oorlog 
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ethiek voor de huidige tijd. 
Deze ethiek zou de vervullingvan een groot aantal bekende maar ook uiteenlo- 

pende desiderata moeten bewerkstelligen. Bijvoorbeeld een actieve integratiepoli- 
tiek om een rechtvaardige multiculturele samenleving gestalte te kunnen geven, de 
invoering van meerderheidsbesluiten in de Europese Unie en, op de lange termijn, 
een wereldstaat met instituties als de Verenigde Naties. Hosles boek geeft wellicht 
eerder een theorensche onderbouwing van een bepaalde politiek dan een politieke 
theone. Misschien is dat wel de reden dat er vragen blijven. Is de 'kampioen van de 
concrete filosofie' wel concreet genoeg in het aandragen van oplossingen, of geeft hij 
louter - behept met encyclopedische neigingen - een overzicht van alle misstanden 
in de wereld? En, vanuit de (fundamentele) ethiek gesteld: worden de theoretische 
problemen van zijn eigen filosofische positie niet al te haastig achtergelaten om 
maar zo snel mogelijk praktische wenken voor de toekomst te geven? Hoe zit het 
met de verhouding tussen Sein und Sollen, tussen klassiek filosofisch onderzoek en 
de oplossing van maatschappelijke en politieke problemen? 

Krisis sprak mer Hosle, verleid door zijn faam, maar kritisch gestemd over de 
populariteit van de filosoof. Drie thema's kwamen telkens terug: Hosles verhouding 
tot Hegel, zijn werk op her gebied van ecologie en ontwikkelingsfilosofie en vooral 
zijn laatste boek. Het gesprek vond plaats in Hannover waar Hosie als hoogleraar 
verbonden is aan het ForschungsrnstitutfitrPht/osophie. 

Objectief idealisme 

De dissertatie van Hosle, Wahrheit und Geschichte (1984), is in zekere zin hegeliaanset 
dan Hegels eigen werk. De geschiedenis van de filosofie wordt streng naar het rriadi- 
sche schema these, anti-these en synthese gesystematiseerd en bovendien wordt ook 
maar even de dialectische beweging in de post-Hegeliaanse wijsbegeerte geschetst. In 
het meer recente Phiiosophiegeschichte und objektiver Ideulismus (1996) lijkt Hosle 
zich van zulke dialectische beschrijvingen te distantieren. Op de vraag of HÃ³sl er- 
kent dat hij sinds het schrijven van HegehS~stem (1987) steeds meer afstand genomen 
heeft van Hegel, zet HÃ¶sI de nntwikkelingsgangvan zijn eigen denken uiteen: 

'Ik ben groot geworden in een geesteswetenschappelijk klimaat; mijn vader was let- 
terkundige, waardoor ik van oudsher met de methoden van de geesteswetenschap 
vertrouwd ben. Het relativisme werd zo de eerste denkvorm waarmee ik werd ge- 
confronteerd. Want in de geesteswetenschap heerst het idee dat er is geen waarheid 
is, alleen culturen waarin bepaalde overtuigingen de overhand hebben. Dat strookte 
echter niet met bepaalde morele overtuigingen die ik toen had, en nog steeds heb, 
namelijk dat er een objectief, niet-historisch onderscheid bestaat tussen wat moreel 
goed en wat moreel slecht is. Mijn eerste boek was een poging - niet om het relati- 
visme te negeren of te ontkennen - maar om een filosofie van de filosofie-geschiede- 
nis te construeren die het mogelijk maakte te verklaren waarom het relativisme in 
onze dagen hoogtij viert en tegelijk waarom het relativisme niet het laatste woord 
kan zijn. 



KRISIS  73 Bij her werken aan dit boek sruitte ik o p  Hegels filosofie, als een van de indruk- 
wekkendste verklaringen van de van de filosofie. Tegelijkernjd vond ik 
enkele ideeen van Hegel onacceptabel. Met name de vo~ruirgan~sthese. Want als er 
werkelijk een lineaire vooruitgang zou zijn in de geschiedenis van de filosofie, dan 
zouden we nu de posities van Plaro en Arisroteles als achterhaald terzijde moeten 
schuiven. Daarom ontwikkel ik in dir boek- al afstand nemend van Hegel - een cy- 
clische theorie van de geschiedenis die stelt dat bepaalde filosofische denkwijzen, zo- 
als het scepticisme en relativisme, telkens terugkeren, Zulke posities zijn noodzake- 
lijk om oude vragen opnieuw te kunnen stellen; ze vormen een doorgangsfase. Dit is 
de crux van Wahrheit und Geschiche. Een zwakte van het boek is dat Hegels systeem 
weliswaar een zeer belangrijke rol speelt maar nergens op de voorgrond treedt. Ik 
heb dit goedgemaakt door Hegeh System re schrijven. Bij het werken aan dn boek 
kwam ik tot de conclusie dat Hegels systeem meer zwakke punten heeft. Zo gaat hij 
volledig voorbij aan her zelfvernietigende potentieel van de West-Europese cultuur. 
En de snelle manier waarop hij de verliezers van de geschiedenis aan de kant zet is 
werkelijk afstotend - met zo'n these van de wereldgeschiedenis als Weltgericht lijkt 
hij demeesr brure feiten te legitimeren. 

Wat ik van Hegel wel heb behouden is de wens tot een grote synthese te komen, 
want - zoals ik in Die Krise der Gegenwart und die Yerantwomng der Phzlosophte 
(1990) heb gesteld - daar ontbreekt: het de eigentijdse filosofie aan. De huidige filo- 
sofie kenmerkt zich door de onmacht het sectorale denken re overwinnen, war uir- 
eindelijk leidt tot reductionisme. Een andere kwalijke tendens is dat de huidige filo- 
sofie over de dringendste vragen van onze rijd zwijgt. De systematische wijsbegeerte 
miskent de historische dimensie van elk denken Zij weigert te leren van de traditie 
of poneert argumenten domweg als nieuw, omdat zij miskent dat zij niet anders zijn 
dan die van tweeduizend jaar geleden. Omgekeerd zier de historische wijsbegeerte 
niet in dar de omgang met de geschiedenis vooral een dialogische behoort te zijn: de 
huidige geschiedschrijver van de filosofie wil nier van de geschiedenis leren maar er 
alleen over. Het ergste verwijt dar ik de moderne filosofie maak, is dar zij medever- 
antwoordelijk is voor de miserabele toestand waarin de rede en het geloof in morele 
waarden en plichten verkeren. Juist in de rede en in het geloof in waarden schuilt de 
mogelijkheid om tot oplossingen te komen voor de enorme problemen van onze 
rijd. Mijn werk is erop gerichr daaraan een bijdrage te leveren.' 

Hosles poging aan te sluiten bij het Duitse idealisme maakt hem in het huidige 
tijdsgewricht tot een filosofische buitenstaander. De moderne filosofie heeft zich 
steeds meer gedistantieerd van zoiets als 'objectief idealisme' en de meeste filosofen 
zullen dat als vooruitgang bestempelen. Hosie erkent daarentegen volmondig: 

Mijn filosofie behoort tot her type objectief idealisme; ik bedoel "typisch" in de zin 
van Diltheys onderverdeling van filosofische systemen naar drie typen: het natura- 
lisme, het subjectieve idealisme en het objectieve idealisme. Her naturalisme is een 
positie waarin ervan wordt uitgegaan dat de natuur, waarvan de mens deel uit- 
maakt, het eigenlijk zijnde is. Het subjectieve idealisme zegt: dat mag wel zo zijn, 
maar her is de mens die met zijn denkcategorieen en taalspelen de werkelijkheid 
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kan de natuur niet geconstitueerd hebben, die is er gewoon, maar de natuur is wel 
rationeel gestructureerd. Dat wil zeggen: er zijn bepaalde rationele structuren die als 
zodanig door de mensen gekend kunnen worden. 

E6n van de verschuivingen die zich in mijn denken heeft voorgedaan, is dat ik 
vroeger kentheoretische en ontologische argumenten voor het objectieve idealisme 
aanvoerde. Ik wilde aantonen dat er synthetische oordelen a priori zijn en dat deze 
oordelen ook de basis van de werkelijkheid vormen, en bovendien, dat de mens met 
het vatten van deze structuren ook de werkelijkheid kan kennen. Tegenwoordig leg 
ik binnen het objectieve idealisme veel meer de nadruk op het morele idealisme. 
Het objectieve idealisme gaar ervan uit dat er praktische wetten bestaan die onaf- 
hankelijk zijn van mensen, en die geen deel van de natuur zijn, maar omgekeerd, dat 
de natuur zo gestructureerd is dat ze voor een groot deel aan de eisen van deze prak- 
rische werren beantwoordt.' 

'De modernen overschatten zichzelf. De moderniteit die in de zeventiende eeuw 
ontstond heeft met welhaast religieuze verwachtingen een vooruitgangsfilosofie ge- 
predikt waarvan in de loop van de rwintigste eeuw duidelijk is geworden dat zij op 
vele punten mislukt is. Vandaar dat zich in de laatste decennia het postmodernisme 
heeft ontwikkeld als een tegenbeweging tegen het modernisme. Zelf ben ik ook wel- 
eens "postmodernist" eennemd, luist vanwege de gedeelde distantie die de postmo- 
dernen en ik tegenover de moderniteit innemen. Toch ben ik het daar niet mee eens, 
want ik geloof niet dat wat zich tegenwoordig postmodernisme noemt een overwin- 
ning op de modernen is. 

Bepaalde fundamentele eigenschappen van de moderniteit zijn zonder meer po- 
sinef, vooral de sociale hervormingen die zij heeft weten door te voeren en het 
ethisch universalisme. Ik ben een rabiate universalist op het gebied van de ethiek. 
En in vergelijking tot vroegere periodes of oude culturen heeft het moderne tijdperk 
ongelooflijke prestaties geleverd wat berreft de institutionalisering van ethische 
principes. Dit staat bij mij niet ter discussie. Wel zie ik in de moderniteit een ten- 
dens tot zelfvernietiging. Het is mijn doel de positieve aspecten van de moderniteit, 
een algemeen universalisme en rationalisme, te verbinden met een theorie van sub- 
scantieie waarden die zich niet zonder meer verdragen met de moderniteit. 

De moderniteit is bijvoorbeeld wezenlijk gekenmerkt door het verurn factum- 
principe, dat wil zeggen dat alleen waar of goed kan zijn war zelf gemaakt is. Daar- 
mee heeft de moderne mens het vermogen verloren om te gaan met wat hij niet kan 
beheersen en controleren. Een cultuur die het onbeheersbare ontkent, omdat het 
niet overeenstemt met het beeld dat zij vanzichzelf heeft, moet wel rot een banalise- 
ring van het bestaan komen. Wijsheid en &atenheid zijn ver te zoeken. Een ander 
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voorbeeld: ontegenzeggelijk heeft de moderniteit enorm veel gevoel voor rechtvaar- 
digheid en symmetrische relaties. Tegelijk kennen we in ons leven ook asymmetri- 
sche relaties, De verhouding tn t  onze kinderen bijvoorbeeld. En ook de verhouding 
ren opzichte van de toekomstige generaties is asymmetrisch; zij kunnen 6ns niet 
meer ter verantwoording roepen. Een cultuur die het rechtsbegrip uitsluitend op 
grond van symmetrische relaties wil funderen kan de institutie van de familie (de re- 
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rech~aardigheid voldoen. Dit zijn tweevoorbeelden waarbij mijn kritiek op de mo- 
dernen aansluit, nier uit een "haat" tegen de moderniteit maar juist uit een grote be- 
wondemg daarvoor.' 

Ecologie en mentaliteit  

In zijn Phtlosophte der bkologischen Knse (1991) toonde Hosle hoe hij vanuit het ob- 
jectieve idealisme de ecologische crisis beschouwt. Volgens HÃ²sl zijn economische 
maatregelen niet voldoende. Er is een omwenteling van waarden nodig: de verhou- 
ding van mens en natuur moet anders worden bepaald. De ethische norm behoort - 
zo neemt HÃ¶sl met Kant aan - tot een ideele wereld, maar deze wereld is volgens 
Hosie - anders dan volgens Kant - ontologisch niet radicaal verschillend van de na- 
tuurlijke wereld, omdat de ideele wereld veeleer de grondvan de natuutiijke wereld 
is. In de ontwikkeling van de natuur is de ideele wereld aanwezig. Anders dan bij 
Kant wordt de natuur opgevat als het object van ethische plichten. De  ecologische 
crisis wordt in zo'n optiek vooral een kwestie van wereldbeschouwing en mentaii- 
teit. Maar gaar zo'n opvatting er niet aan voorbij dat her toch veeleer de structuren 
en systemen (het economische systeem, machrssysremen, et cetera) zijn die het wer- 
kelijke probleem vormen? 

'De terechte kritiek op Philosophie der okologischen Krise was dat ik te moralistisch 
was. Ik ga ervan uit dat de mens ook binnen het kader van structuren en instituties 
moreel goede of juist slechte beslissingen kan nemen. Tegelijk moet men erkennen 
dat ethische beslissingen inderdaad altijd binnen sociale structuren plaatsvinden en 
dat de individuele vri~heid in die zin beperkt wordt. In MoralundPolitzk toon ik me 
zeer bereidwillig om de dynamiek eigen aan instituties te erkennen. Ik hoop dus dar 
de kritiek die eeuit werd OD Philosobhie der okoloyischen Knse voor dit boek niet " 
meer opgaat. De eigen logicavan insnturies laat evenwel onverlet dat de morele ver- 
antwoordelijkheid van de enkeling blijft bestaan. O m  een voorbeeld te geven: voor 
wie in een slavenmaatschappij woont, is het weinig realistisch om geen gebruik te 
maken van slavenarbeid; de hele economie is er immers op gebaseerd. We kunnen 
Plato niet verwijten dat hij zijn slaven niet heeft vrijgelaten, want dan had hij zijn 
academie niet in stand kunnen houden. Maar het is wel duidelijk dat ook binnen 
een slavenmaatschappij slaven fatsoenlijk behandeld moeten worden, wat Plato ook 
heeft gedaan. Ook in een door ons onrechtvaardig genoemde maatschappij blijft er 
dus een marge van individuele vrijheid over, 

Ik vind het buitengewoon gevaarlijk dat sommige critici van de moderniteit ook 
de gedachte van de individuele verantwoordelijkheid lijken op te geven. Zo heeft 
Luhmann een bijzonder ontwikkeld gevoel voor de logica van instituties, maar ont- 
zegt hij in die instituties het. individu elke zeggenschap en verantwoordelijkheid. 
Het is dan ook eeen toeval dat de meest fanatieke leerlingen van Luhmann de oude 
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achtenzestigers zijn die toentertijd volledig blind waren voor de logica van institu- 
ties en meenden met alleen eoede bedoelingen de wereldrevolutie in te kunnen lei- 
den. Die mensen, die nu terecht rot de slotsom zijn gekomen dat ze het destijds ver- 
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het gewoonweg teveel gevraagd zou zijn als van het individu wordt geeist om wezen- 
lijke veranderingen tot stand re brengen. 

Mental~teitsveranderin~en hebben natuurlijk hun tijd nodig. Ik ben dan ook 
niet optimistisch dat de noodzakelijke veranderingen op ecologisch, democratisch 
en economisch gebied op korte termijn totstandkomen. Ernst Junger zei eens op de 
vraag of hij optimist of pessimist was: ik ben optimist voor de tweeentwintigste 
eeuw. Daar herken ik wel wat in. Als her daadwerkelijk lukt om voor de volgende 
eeuw alle aanpassingen door te voeren die nodig zijn om een eerlijk verdeelde wel- 
vaart op de hele wereld mogelijk te maken, dan houd ik het voor mogelijk dat vanaf 
de tweeentwintigste eeuw enkele van de oude vijanden van de mensen zoals epide- 
mieen, honger, bloedige oorlogen als gevolg van schaarste overwonnen zullen zijn. 
Maar dan zullen er wel weer andere problemen zijn. Overigens dient de westerse we- 
reld het met haar universalistische ethiekals haar plicht te zien zulke veranderingen 
ie  bewerkstelligen. Door anderen wordt zij daar ook op aangesproken. 

De filosofie kan slechts een bescheiden rol spelen ten aanzien van de ecologische 
crisis en de onevenwichtige verhouding van de eerste tot de derde wereld. Zij kan 
proberen het publieke discours te rationaliseren. In hoeverre naar haar wordt geluis- 
terd, daar kan de filosofie zelf nier veel aan doen. Een filosoof heeft wel de plicht er- 
voor te zorgen dat hij helder spreekt en zich kan uitdrukken in meerdere taalregis- 
ters. Dat is ook de reden waarom ik naast vakwetenschappelijke artikelen ookveel 
publiceer voor het grote publiek. Het schaadt het prestiee van de filosofie als zij zich - .  
niet bekommert om de verspreiding van haar ideeen. In een tijd waarin autoritair 
toebedeelde waarden steeds meer aan macht verliezen, stelt de maatschappij juist . . 
hogere eisen aan de filosofie. Daartoe behoort een competente stellingname regen- 
over de grote morele problemen van onze tijd. Dat is deen  mogelijk vanuit een ge- 
degen kennis van de stand van zaken in de empirische wetenschappen. Als u wik 
weten of de invoering van eco-belasting zinvol is ofwat een rechtvaardige oorlog is, 
dan is bijvoorbeeld speltheoretische of militaire kennis nodig. Anders zullen slechts 
algemeenheden te berde worden gebracht die weinig bevredigen.' 

Universal ist ische ethiek 

'Het belang van de filosofie is haar normatieve inhoud Daarom heb ik Moral und 
Politikgeschreven. Mijn stelling is dat de politiek geheel los is komen te staan van de 
ethiek; zij zijn onafhankelijke sferen eeworden. De vermenging van beide wordt te- - 
;enwoordig zelfs als theoretisch absurd en paktisch als gevaarlijk beschouwd. Tege- 
lijk heeft de politiek te kampen met een oriintatiecrisis. De wetenschappelijke en 
technische vooruitgang is gepaard gegaan met steeds minder richtingsgevoel. Een 
politiek die intellectueel serieus genomen wil worden dient zich te bezinnen op an- 
dere doelen en middelen. Ik probeer daarom de politieke filosofie te herleiden tot 
ethische principes en ga er tegelijkvan uit dat ethische argumenten zelf een politieke 
functie vervullen. 

Nu zijn er in de moderne tijd inderdaad filosofen geweest die wel degelijk een 
morele waardebepaling van de politiek hebben gegeven. Dat is vooral gebeurd in het 



K 7 angelsaksische gebied waar een hele traditie bestaat van natuurrechtelijke denkers, 
zoals Iohn Rawls. OD het Eurooese continent ontstaat daarentegen tuist een waarde- 
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vnje sociale wetenschap en een opvatting waarin politiek loskomt van de moraal. 
Twee auteurs kunnen tonen wat ik bedoel. Enerzijds Max Weber. Bij hem is weinig 
met morele vragen te doen omdat zijn theorie volledig gerationaliseerd is. De ander 
is Carl Schmitt, van wie ik zeer onder de indruk ben. Der Bevriffdes Politischen vind 
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ik een uitstekende analyse van politiek, die echter een volledig amorele theorie van 
het politieke presenteert. Het politieke is volgens hem het bestrijdhare. EO de vraag 
wie van de tegenstanders een hoger moreel recht heeft is voor hem slechts een 
rnacht~~robleem. De opvatting dat we in een cultuur leven die het politieke domein 
volledig waardevrij probeert te beoordelen lijkt mij dus niet geheel onjuist. 

Dan blijft er nog altijd het probleem dar de verhouding tussen staat en economie 
veranderd is. Een van de centrale gedachten in Moral und Pohtik is dat de economie 
eenverregaande autonomie ten aanzien van de staat heeft gekregen, omdat de eco- 
nomie wereldwijd opereert, terwijl de staat een begrensde historische eenheid om- 
vat. Dat is van invloed op de verhouding tussen moraal en politiek, zonder dat het 
belang van morele reflectie daardoor minder wordt. De moraal is niet, zoals Luh- 
mann denkt, een subsysteem naast andere systemen, maar de moraal is het beoorde- 
lingscritenum dat alle andere subsystemen in hun onderlinge verhoudingen be- 
paalt. 

Vanuit een universalistische moraal beoordeeld, biedt de globalisering van de 
economie enorm veel kansen. Of ze benut worden is een andere vraag. Maar dat een 
aantal armere landen aan de welvaart van de rijke landen deel gaat hebben lijkt mij 
evident. Door de vrije handel kan een nivellering van inkomensverschillen tussen de 
naues plaatsvinden, ookal gaat die nivellering samen met een toenemende polarise- 
ring binnen de welvarende landen. Als een arbeidsplaats van Duitsland naar India 
wordt verplaatst, dan kunnen met hetzelfde salaris vier werknemers in plaats van 
maar $Ã© worden betaald. Als universalist zeg ik dan: beter Ã©Ã werkloos dan vier. 
Dit is natuurlijk een zeer eenvoudigevoorstellingvan zaken. De morele beoordeling 
ervan is zeker veel complexer. Mijn punt is echter: we moeren uitgaan van een uni- 
versalistisch principe, namelijk dat de wens om werk te hebben bij allen gelijk is. 

Ik ben niet kritiekloos ten opzichte van de globalisering; ik geloof ook niet dat de 
globalisering er automatisch toe leidt dat de onevenwichtige verdeling van de wel- 
vaart op aarde verdwijnt. Ik denk alleen dat enkele aspecten van de globalisering er- 
toe leiden dat culturen, nationale economieen die in de laatste decennia van het spel 
buitengesloten waren, rijker zullen worden. Dar is nog iets anders dan beweren dat 
ondernemers uit morele overwegingen hun geld in het buitenland investeren. Nier- 
remin kunnen de motieven van de ondernemers, ook al zijn ze strikt gebonden aan 
de belangen van de desbetreffende persoon, vanuit een objectief moreel perspectief 
goede gevolgen hebben; er kan uit lage motieven iets goeds ontstaan. Er is immers 
een verschil tussen subjectieve moraal en objectieve juistheid, al is dat een onder- 
scheid dat tegenwoordig nauwelijks meer wordt gemaakt. Moreel goed is in de hui- 
dige opvatting alleen diegene, die uit zuiver morele motieven het objectief-goede 
verwerkelijkt. Maar als ik bij verkiezingen een keuze moest maken tussen een politi- 
cus die uit lage overwegingen het objectief-goede wil verwerkelijken en een politicus 
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reikt, dan zou ik de eerste kiezen.' 

Religieuze motivatie 

In Morul undPolztik legt Hosie een verband tussen de ecologische crisis en de reloor- 
gang van religieuze waarden in de moderniteit. Sommige van zijn critici vrezen 
daarom voor een religieus 'fundamenralisme'. Op  de vraag of zijn boek nier gety- 
peerd kan worden als 'christelijk ethisch reveil' reageert HÃ¶sl geprikkeld. 

'Allereerst moer mijn persoonlijke positie scherp worden gescheiden van een religi- 
eus fundamentalisme. Ik beschouw mijzelf als een rationalist. Ik ben van mening 
dat geen enkele positie aanspraak kan maken op absolute geldigheid onafhankelijk 
van toetsing door de rede. Het is uiteindelijk de rede die bepaalt wat waar of on- 
waar, wat goed of fout is In zoverre ben ik van mening dat het toch al inflatoir ge- 
bruikte woord "fundamentalisme" niet op mij van toepassing is. 

Maar ik denk wel dat de religie in het menselijk handelen een onvervangbare rol 
speelt. Het probleem hoe mensen gemotiveerd kunnen worden om het goede te 
doen, is niet op te lossen zonder de aanname dat er fundamentele krachten in de 
mens schuilgaan waardoor men tegen het eigenbelang in het goede nastreeft. Dat 
kan betrekking hebben op het zelfrespect, een bepaalde verhouding tot het bestaan, 
een niet rot eigenbelang te reduceren achting voor anderen. Toch gebeurt er niet wat 
er zou moeten gebeuren. Waarom? Omdat aan het aandriftsysteem van de laat-mo- 
derne mens iets ontbreekt. En zonder de herbeleving van dit "iets" - wat, zoals ik al 
zei, door rationele argumenten gestaafd zou moeten worden -, zal het nooit zal luk- 
ken om de veranderingen door te voeren die voor het voortbestaan van de mensheid 
noodzakelijkzijn. Als we de moderniteit beschouwen als de periode die zich vanaf 
de vijftiende eeuw in Europa ontwikkeld heeft, moet men constateren dat de posi- 
tieve aspecten de boventoon voeren. Deze positieve kant voedde zich uit een bron 
die (christelijk) religieus was. De negatieve kant vernietigt deze bron, wat catastrofa- 
le gevolgen kan hebben. Niet alleen voor de moderne Europese cultuur maar ook 
voor de rest van de wereld; de moderne Europese cultuur is immers het lot van de 
wereld geworden. De ecologische crisis zie ik als een aspect van de negatieve zijde 
van de moderne cultuur. 

Dit is mijn persoonlijke opvatting. Filosofisch ben ik een groot voorstander van 
religieuze vrijheid, en voor een strenge scheiding van kerk en staat zoals we die ken- 
nen in Duitsland of Noorwegen. Ik denk dat de betekenis van de religie m het indi- 
viduele domein ligt, natuurlijk ook wel in de maatschappij, maar ikvind dat er geen 
enkele dwang mag zijn om een bepaald geloof aan te hangen. Daar kan absoluut 
geen sprake van zijn. Het verwijt dat mij voor de voeten is geworpen als zou ik reli- 
gieuze motieven voor politieke doelen inzetten is uitermate vals, ook al geloof ik dan 
zelf dat de politiek zonder de religieuze motivatie de energie niet zal kunnen vinden 
die nodig is om een groiere, en bijvoorbeeld ook intergenerationele rechtvaardig- 
heid te bereiken.' 



U maakt in uw boek een onderscheid tussen 'kratische' en morele principes. Waar- 
om? 

'Het woord "kratisch" is het enige neologisme dat ik in Mora1 und Politik heb 
gebruikt; ik ben nogal terughoudend met het gebruik van neologismen, maar dit 
neologisme was nodig, omdat anders begripsverwarring kan ontstaan. Normaal ver- 
staan we onder dat war ik kransch noem alles wat op macht slaat. Wanneer wij bij- 
voorbeeld over de politiek van een criminele organisatie zoals de maffia spreken, dan 
moet men het taalgebruik nuanceren. Politiek heeft in etymologische zin te maken 
met staatshandelingen. De maffia is echter geen staar maar een organisatie; waarom 
spreekt men dan toch van haar "politiek"? Omgekeerd, als wij over politieke proces- 
sen spreken, dan ben ik ookverrasr, want binnen een staat is in feite elk proces een 
staatsproces. Met politieke processen bedoelt men dus zeer specifieke processen, na- 
melijk die een bepaalde machtsverdeling veranderen of dat althans proberen. Ik 
denk dat de Grieken verbluft waren geweest als ze hadden gehoord hoe wij het 
woord politiek gebruiken, 

De poging een zuivere "kratologie" op te stellen is een poging om de principes 
van machtsstrijd en van machtsuiroefening te schetsen, geheel onafhankelijk van de 
vorm waarin en de instituties waarbinnen deze plaatsvindt. Er zijn militaire machts- 
verwikkelingen waar de machtsmodus van her fysieke geweld aan te pas komt. Bij 
een gevecht om de macht in ondernemingen zal er in de regel geen geweld worden 
gebruikt. En toch vinden ook daar machtsverwikkelingen plaats. Net als onder in- 
tellectuelen die proberen de publieke opinie te benvloeden. Hier is het machtsmid- 
del het woord. Mijn stelling is dat macht ongeacht de diverse middelen waarmee ze 
wordt ingezer dezelfde principes veronderstelt. Wat velen verrast heeft is dat in mijn 
boek tegelijk, naast een sterk moralistische inzet, een hoge graad van moraal-onaf- 
hankelijke analyses van macht voorkomen. Telkens met de uitdrukkelijke wens om 
de veelheid aan machtsfenomenen moreel re beoordelen. 

Wanneer we een machtssituatie aantreffen, moeten we eerst de doelen en de 
middelen van elkaar onderscheiden. Het is soms alleen geoorloofd een bepaald mid- 
del re gebruiken bij bepaalde doelen. Een banaal voorbeeld: men mag geweld ge- 
bruiken om Marc Dutroux weer te arresteren nadat hij ontsnapt is. Maar niet om ie- 
mand anders van uw filosofische theorie te overtuigen. Wat ik in mijn boek probeer, 
is de afzonderlijke machtsvormen op zich te beoordelen, onafhankelijk van de doe- 
len waartoe ze dienen. Ik ben natuurlijk van mening dat overtuigen moreel gezien 
minder is dan het machtsmiddel van het positieve recht. Omgekeerd 
is her positieve recht moreel gezien minder problematisch dan dat van het zuivere 
geweld. Toch kan ik mij voorstellen dat de nood zo hoog is en het kwaad zo groot 
dat geweld daadwerkelijk noodzakelijk is. 

Op deze wijze staar mijn theorie in de traditie van het natuurrechr. Ik ben van 
mening dat wij een morele situatie nodig hebben die ons toestaat het rechtvaardige 
van her onrechtvaardige te onderscheiden. Ik gebruik de traditionele term van het 
"natuurrecht", omdat ik van mening ben dar her namurrecht in de menselijke na- 
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mag worden gebruikt. Nu zijn er veel morele zaken waanoe men niet gedwongen 
kan worden. Zo zou het immoreel zijn als we met dwangmiddelen anderen zouden 
dwingen om bepaalde religieuze handelingen te verrichten. Aan de andere kant 
kunt u wel gedwongen worden ervan af te zien iemand te doden, of om uw schul- 
den te betalen Een van de hoofdproblemen van het natuurrecht is de afgrenzing 
tussen die problemen waarin wel en die waarin geen dwang mag worden gbruikt, 
of juist moet worden Dat is nu de samenhang tussen mijn idee van het na- 
tuurrecht en machtsaanspraken. In mijn opvatting over het natuurrecht geef ik een 
structuur aan wanneer wel en wanneer geen macht uitgeoefend mag worden. 

Er bestaan bijvoorbeeld rechtvaardige oorlogen. Zo ben ik in principevoor inter- 
venne in Kosovo. Europa heeft het in JoegoslaviG tot nu toe laten afweten om in te 
grijpen, men heeft Karadzic naar luxueuze hotels in Genkve laten komen en toege- 
staan dat honderdduizenden mensen zijn vermoord terwijl dat met een relatief klei- 
ne militaire ingreep voorkomen had kunnen worden. Het is een schande voor ons 
Europeanen dat Amerika moest ingrijpen. Ik hoop niet dat dit zich nog eens voor- 
doet. Ik zeg daarmee niet dar men morgen al in Kosovo zou moeren intetvenieren - 
eerst moeten de Verenigde Naties een beslissing nemen - maar het zou mij liever 
zijn dar zij morgen een beslissing nemen dan overmorgen. Er zijn overigens situaties 
denkbaar waarin ik voor een directe interventie zou pleiten. Als Servie bijvoorbeeld 
Albanie of Macedonie zou binnenvallen, dan is er geen legitimatie nodig van de 
VN. Er bestaat een zelfverdedigingsrecht en deze landen zouden een appÃ¨ kunnen 
doen op de Navo ' 

'Hoe men vasrstelt of een interventie wel of niet te verdedigen is, dus wat goed en 
wat slecht is, is inderdaad waar het telkens weer op neerkomt. Deze vraag naar de 
fundamenten van de morele principes is uitermate moeilijk te beantwoorden. Ik 
,geef toe dat ik her probleem van de Lrtztbrgrundung in Moral und Politik terzijde 
heb geschoven. Men kan mij verwijten dar ik niet eerst systematisch een theoreti- 
sche filosofie heb uitgewerkt. Ik kan daarop slechts zeggen dat ik al een schets heb 
gegeven in Die K m  der Gegenwart en dat her mijn doel is om de komende jaren te 
besteden aan het uitwerken van wat ik daar gesteld heb. 

Mijn uitgangspunt is altijd dat het generaliseerbaarheidspostulaar het funda- 
mentele idee van een moderne moraal is. Wanneer ik voor mij zelf een bepaald recht 
eis, moet ik alle andere redelijke wezens hetzelfde recht toestaan. Tegelijkertijd vol- 
doet dit postulaat niet, want het verdraagt zich met symmetrische onrechtvaardig 
heid. Het postulaat laar toe dat ik anderen ombreng, als ik bereid ben om  IJ door 
anderen te laten vermoorden. Aan het generaliseerbaarheidspostulaar moeten dus 
extra worden toegevoegd, zoals dat van de waardigheid van het menselijk 
leven. 

In Moral und Politik betoon ik mij echter een realist. Zo heb ik het met opzet 
niet over de ideale staar maar over een rechrvaardige staat. Dat is niet hetzelfde. In 
de rechtvaardige staar wordt het ware recht toegepast. De ideale staat zou een staat 
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om van de huidige situatie naar een rechtvaardige staar te komen. Morele mensen 
maken behoort nier tot onze mogelijkheden. We kunnen her pedagogische systeem 
wel verbeteren, filosofiecursussen aan jongeren aanbieden, maar her is erg naief om 
re denken dar de mensen door de filosofie morele wezens kunnen worden. We kun- 
nen hoogstens sociale kaders creeren die het gemakkelijker maken voor mensen om 
zich correct te gedragen, maar als u geen gentechnologische omvorming van de 
mens wilr hebben dan moet u er rekening mee houden dar er in elke maatschappij, 
ook in rechtvaardige maatschappijen slechte mensen zullen leven ' 
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