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de transformatie van
he t politieke
Onderstaande aantekeningen gaan in op het nogal wijdse vraagstuk van wat wel de krisis van de politiek of het politieke
wordt genoemd, en op de relatie tussen deze krisis van het politieke en bepaalde transformaties in de maatschappelijke
funktie van intellektuelen. Het karakter van dit artikel bestaat in een voorlopige poging enkele noties uit diverse theoretiese problematieken bij elkaar te brengen om daarmee het
vraagstuk van de krisis van het politieke nader te duiden (l).

l. Krisis van het politieke
Wat wordt bedoeld met 'krisis van het politieke'? AZieveerst
een zekere desintegratie van de ruimte van het politieke. Anders gezegd: de specifieke inhoud, betekenis van het begrip
'het politieke' lijkt verloren te gaan in een proces waarin
iedere maatschappelijke praktijk een politieke konnotatie
krijgt, gepolitiseerd raakt. Het gaat hier om een proces, dat
de laatste decennia akuter dan ooit is geworden, dat echter
een vrij lange geschiedenis kent, die in de politieke theorie
op diverse wijzen kan worden teruggevonden. In het bijzonder
denk ik aan G r m s c i ' s noties 'hegemonie' en 'integrale staat',
daarnaast aan de recente theorievorming m.b.t. de analyse van
macht en machtsverhoudingen in het werk van Michel F o u e d t .
Beide theoretici verwerken in hun denken aspekten van deze
krisis van het politieke.

Ten tweede gaat het in dit kader ook om een specifieker proces, om een krisis van 'de politiek', d.i. de politieke praktijk. Waarschijnlijk in samenhang met het vervagen of oplossen
van de ruimte van het politieke voltrekt zich deze krisis van
de heersende vormen van politiek bedrijven. Een voorlopige
Vingerwijzing: het lijkt er op, alsof de politieke praktijk,
die is gebaseerd op representatie van de massa's (in de
breedste zin van het woord) door de (een) p a r t i j op het nivo van
of gericht op de staat in vele opzichten wordt aangetast. De
partij als kolZektieve inteZZektueeZ, als smid en vertolker
van een uereZdbesohovuing, staat onder druk van nieuwe vormen
van politieke praktijk, die moeilijk onder een eenduidige noe-

mer zijn te vangen (ook niet in de vage term 'nieuwe sociale
bewegingen') en die zich zeker niet makkelijk laten instrumentaliseren door het traditionele partijwezen.
Deze twee aspekten van de krisis van het politieke maken het
noodzakelijk de vaak gesuggereerde hypothese van een 'verbreding van het politieke' of van een omvattende 'politisering'
van de maatschappij te vervangen door de hypothese van een
t r a n s f o m a t i e van het politieke. De huidige krisis kan dan
worden geanalyseerd alk de uitwerking van dit transformatieproces, dat (als ik nu al namens Gramsci en Foucault mag spreken) in de geschiedenis teruggaat op de burgerlijke revolutie.
Hierop kom ik in het vervolg terug.

Tenslotte, wederom in samenhang met het bovengenoemde, is er
sprake van zoiets als de k y i s i s van het marxisme. In het kader van de marxistiese traditie komt de samenhang tussen politiek en 'het intellektuele' pregnant tot uitdrukking. Ook
al gaat het hier zeker niet om een eng-politiek vraagstuk ( 2 ) '
toch zijn het steeds politieke vraagstukken en konflikten geweest, die de krisis van het marxisme op de dagorder stelden,
b.v.: de Stalin-periode, de Goelag, het konflikt kommunismesociaaldemokratie, het vraagstuk van de demokratie i.v.m. de
partij als ook i.v.m. de strategie ten aanzien van de kapitalistiese staat. Uiteindelijk het vraagstuk van de p a ~ t i jzelf,
dat het eigenlijke hart van deze krisis vormt: de partij als
voertuig van de politiek, of in Gramsci's woorden: als school
Voor s t a a t s a k t i v i t e i t e n . Het voorafgaande in ogenschouw nemend
lijkt het vruchtbaar de krisis van het politieke vanuit de invalshoek van de krisis van het marxisme te benaderen.

2. De krisis van het marxisme

Louis Althusser, wiens bijdragen aan het debat over deze krisis van het marxisme in Nederland een vooraanstaande rol in
het politiek-theoretiese denken speelden, begrijpt de krisis
als een vorm van afwesi-gheid van het marxisme in zijn bestaansvormen en wijst aÃ¯ oorzaak het stalinisme aan: "het
kenmerk van het stalinisme is dat het het marxisme doet verdwijnen onder het verbale beroep Op en onder aanroeping van
het marxisme." (3) Het stalinisme wordt vervolgens begrepen
als een afw,3king in de geschiedenis van het marxisme, die
nader wordt bepaald als het dominant worden van vormen van de
burgerlijke ideologie binnen de bestaansvormen van het marxisme, duidelijker: binnen vooral de organisaties van de arbeidersbeweging en de 'reÃ«e bestaande socialistiese landen'.
Het kommunisme is 'verburgerlijkt' en het marxisme is d i s s i dent geworden, nog slechts terug te vinden in min of meer geisoleerde akademiese praktijken.
Zo valt de krisis of nederlaag van het marxisme min of meer
samen met de overwinning van zijn tegenstander, de bourgeoisie,

waardoor Althusser's analyse een soort wegverklaring dreigt
te worden van de reÃ«l historiese effekten van dominante bestaansvormen van het marxisme, die hun maatschappelijke en politieke eenheid vinden in de parti$, die er niet minder 'marxisties' op wordt als vadertje Stalin de macht overneemt. Bovendien wordt het 'echte' marxisme (de eeuwige retour A Marx)
juist door de negatieve analyse van zijn geschiedenis in termen van afwijking, gereificeerd als zuivere mogelijkheid en
buiten de historiese ontwikkeling geplaatst. Al met al zet
Althusser met zijn afwijkingstheorie een oude traditie van
redeneren in het marxisme onkrities voort ( 4 ) .
We moeten verder terug dan tot Stalin en niet spreken in termen van een afwijking van de juiste route; het dilemma zit
hem juist in de afwezigheid van een juiste route; we vinden
dit terug in de klassieke dilemmatiese oppositie tussen revolutie en reformisme (de godsvrede van de sociaaldemokratie,
het ontstaan van de derde internationale) en in de breuk binnen de Ie internationale rond het vraagstuk van de organisatie van het proletariese verzet en dat van de burgerlijke
staat. Anarchisten en marxisten bestrijden elkaars organisatiekoncepties sindsdien door ze wederzijds als burgerlijk te
kwalificeren. Is Althusser's these van de verburgerlijking
van de bestaansvoorwaarden van het marxisme wel te begrijpen
als een afwijking, of moet deze 'verburgerlijking' worden begrepen als een effekt van formatieve elementen van het marxisme zelf?
In diverse recente analyses wordt het probleem vaak vanuit de
laatstgenoemde vraagstelling benaderd. Zo vraagt de italiaanse kommunist Alberto Asor Rosa zich af: "Is de formulering
van een sociaaldemokratiese of leninistiese partijtheorie
niet louter een radikaal-progressieve kopie van de traditionele verhouding tussen leidinggevende groepen en de door hen
vertegenwoordigde massa?" ( 5 ) De gehele marxisties-leninistiese problematiek van het klassebewustzijn, van de autonomie Van
de partij t.o.v. de klasse en van de eis van een algemene verklaring van de klassenverhoudingen worden door Asor Rosa begrepen als specifieke ideologiese behoeften van (k1ein)burgerlijke intellektuelen en getypeerd als onkritiese reproduktie van de 'spontaneÃ¯teit van de kapitalistiese arbeidsdeling. Hoewel Asor Rosa veel van de klassieke marxistiese politieke theorie overboordgooit,houdt hij vast aan de typies
marxistiese identifikatie van maatschappelijke strijd met
kzassenstrijd; andere marxisten, zoals Laclau en Houffe (6)
slechten ook deze laatste gevelsteen van het marxistiese bouwwerk. Uiterst radikaal wordt met de problematiek van het proletariaat als revolutionair sub'jekt (dat uiteenlopende verzetsvormen in een algemeen politiek perspektief vangt, dat is
gebaseerd op een begrip van de geschiedenis als een (r)evolutionair proces van barbaarsheid naar beschaving, een emmoipatie-

proces en daarmee om een huitenhistoriese Voltrekker vraagt)
afgerekend door Marin T e r p s t m in Krisis 7 (7). Hij analyseert in het filosofiese werk van Marx en Engels de geleidelijke opkomst van wat hij de mythe van het proletariaat noemt,
de mythe van een proletariaat, dat de historiese beschavingsmissie van de burgerlijke revolutie moet overnemen en voltooien. Terpstra: "(Marx) staat op het 'standpunt van het proletariaat' (een term van Althusser, RB), maar het proletariaat
ziet hij door de bril van de verlichte burger." (8) Het proletariaat wordt ingevoegd en gedisciplineerd binnen een burgerlijk-intellektueel dispositief van voovuitgang en beschaving,
het humanisties-utilitaristiese dispositief, dat bij Foucault
bestaat in de ontwikkeling van de 'disciplines', VOOrlOperS
van de huidige menswetenschappen. Deze 'waarheidspolitiek' van
het humanisme zet Terpstra aan tot een these van de moderne
politiek als verwerkelijking van de filosofie, in het hijzonder het hegelianisme, een politiek die 'sein' en 'sollen'
langs totalitaire weg verenigt door de dagelijkse strijd van
het proletariaat te verbinden met een esoteriese wet van de
geschiedenis, een kategoriese imperatief. In Marin Terpstra's
visie lopen filosofiese en politieke feiten wel erg makkelijk
in elkaar over en gaat een derde element geheel verloren: de
pretentie van het marxisme een (dejwetenschap van de geschiedenis te zijn, de invoeging van het marxisme in een sciÃ«ntis
tiese traditie, in het 'wetenschappelijke wereldbeeld', die
o.a. het ideaal van een eenheidswetenschap en bovendien van
een verwetenschappelijking van bet politieke vertolkt. Men
denke, naast Marx, aan uiteenlopende figuren als Bentham,
Comte, misschien Ook Mill, en sommige popperianen.
Vooral in het Communistisch Manifest ( g ) , maar ook in de Duitse Ideologie, vinden we expliciet sporen van een dergelijk
sciÃ«ntism terug, o.a. in de beschrijving van de burgerlijke
revolutie als een proces van ontrythoLogisering. Ook de latere marxistiese problematiek van het kZassebewustziijn, die teruggaat op teksten als de Duitse Ideologie en in het fetisjfragment in Das Kapital I, wortelt in dit sciÃ«ntism en hovendien in het veel gekritiseerde ekonomies determinisme. Het
probleem, dat de meest onderworpen maatschappelijke groep tespelen,
geLiijkertijd de rol van revolutionair subjekt moet
wordt in het Manifest opgelost door de deus ex machina van de
pvoÃ¬etarisevend buvgevL'ijke ideologen, die "zich hebben opgewerkt tot het theoreties begrip van de gehele historiese beweging" (10). Marx en Engels dus. Dit alles loopt uit op de
introduktie van de PartG als kollektieve intellektueel, feitelijk als heschaver van de massa's, met de gloednieuwe Vistenschap in de hand.
Op de nogal filosofistiese these, dat de moderne politiek zoiets is als gerealiseerd hegelianisme (10), die marxisme en
totalitaire politiek ineen laat vloeien, en het marxisme pro-

bleemloos invoegt in het 'humanistiese vertoog', dient dus
vooral te worden afgedongen, dat zij geheel voorbijgaat aan
de konstitutie in het kader van het marxisme van een nieuwe
wetenschappelijk genoemde onderzoekspraktijk, die een nieuwe
kennisstrategieintroduceert,die het humanistiese vertoog aanmerkelijk modificeert. Deze onderzoekspraktijk baseert zich
op een historiese onderzoeksmethode, die tevens als historiese
kritiek van de traditionele filosofiese praktijk fungeert.
De nieuwe kennisstrategie is bovendien gebaseerd op Marx'
'ontdekking' (als 'burger' weliswaar) van de maatschappelijke
strijd van volksmassa's. Beide elementen zijn m.i. geheel
nieuw in het humanisties vertoog van de 'disciplines'. Hun
kritiese kracht t.a.v. dit vertoog, en daarin kunnen we Marin
Terpstra dan gelijk geven, wordt sterk afgekalfd door de ordening van genoemde elementen (de filosofie, de historiese
analyse/kritiek en de politiek als strijd van de massa's) in
een diskursieve hiÃ«rarchi met aan de top een transcendentaalfilosofiese praktijk, waarin epistemologiese en geschiedsmetafysiese elementen elkaar afwisselen en aanvullen. Centrum van
die filosofiese praktijk is de idee van een verwetenschappelijking van de politiek: wetenschappelijk onderzoek is in dit
marxisme geen specifieke deskundigheid, die aan de politieke
strijd wordt of kan worden toegevoegd, nee de politiek zelf
wordt aan een strategie van verwetenschappelijking onderworpen. Politiek is in laatste instantie een zaak van kennis,
van beuustzijn. Niet alleen 'ohne Theorie keine Revolution',
het adagium van Lenin's wetenschappelijke socialisme, nee de
revolutie wordt zelf een bewustwordingsproces, een vorm van
kennisverwerving of beschaving, en wel van de maatschappij of
maatschappelijke eenheid. Het marxisme voegt 'de maatschappij'
als ken- en politiek objekt toe aan de dagelijkse strijdervaringen van de massa's. In die zin 'decentreert' het histories
materialisme de diverse verhoudingen tot de werkelijkheid, die
in de dagelijkse strijd bestaan, maar dan om hen een nieuw
centrum te geven: de maatsehapp-iJ als te kennen want te plannen eenheid. De subjektiviteitsvorm die beantwoordt aan dit
nieuwe centrum, is de (staatsdragende) intellektueel (in het
marxisme de geÃ¯dealiseerd proletariÃ«r) meer in het bijzonder de traditionele of universele intellektueel, de hurgerlijk-verlichte transformatie van het priesterlijk weten van
de feodaliteit. Plato's Staat en Thomas' Civitas Dei bestaan
voort in de konceptie van de verwetenschappelijking van het
politieke, maar getransformeerd, omdat de historiese kritiek
de schijneenheid van de civitas dei blootlegt en Hobbes'
Leviathan blijkt zÃ¨l een oorlog van allen tegen allen, d.i.
van velen tegen enkelen, een klassenstrijd te zijn.
De door het marxisme geopende ruimte van het histories weten, in het bijzonder van de massa's en van hun strijd, wordt
dus in de strategiese eenheid die het marxisme is, onderworpen aan het transcendentalisme van de universele intellektu-
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eel, transcendentalisme omdat zij de eigenlijke representant
van het subjekt van de geschiedenis als zodanig is, welke poSitie wordt gegarandeerd door een epistemologiese afgrenzing
van haar wijze van kennisverwerving. De intellektueel blijft
het werkelijke centrum van de maatschappelijkheid, nu als W presentant van de proletariese massa's, d.i. als beschaafde
proietariZr, d.i. uiteindelijk als proietariese voorhoede, als
Porti-,}.Deze partij funktioneert als de 'toekomstige maatschappelijke eenheid' en ligt daarmee in het verlengde van bet bestaande staatsapparaat, dat als heersende 'illusoire gemeenschappelijkheid' het centrale strategiese mikpunt van de marxistiese politieke praktijk wordt. In de immense hoeveelheid
staatdefinities, die in de marxistiese traditie zijn ontwikkeld, z e t z i c h d e t e g e n s t r i ~ d i g e e e n h e i d ,diehetmarxismehistories is, direkt voort. Wat alle, of nagenoeg alle staatsdefinities in het marxisme gemeen hebben daarbij, is een identifikatÃ¯ van staat en 'het politieke' (11).

3. Gramsci en Foucault

Deze identifikatie van centrale staatsapparaat en het politieke als zodanig wordt voor het eerst ter diskussie gesteld
in het werk van de marxist Antonio Gramsci en op geheel andere wijze door de vaak wat al te makkelijk als anarchist bestempelde Michel Foucanlt. In deze paragraaf wil ik op voorlopige wijze langs enkele globale lijnen aspekten van hun politieke theorieÃ« bijeenbrengen. Gezien het bestek van dit artikel Zal &&n en ander een sterk hypotheties karakter dragen.

Gramsoi (12) signaleert in zijn analyses van de klassenstrijd
in ItaliÃ een geleidelijke transformatie van de politieke
techniek (vanaf + 1870), die hij uitdrukt in de oppositie
'bewegingsoorlog' - 'stelling'enoorlog' en die een aanpassing
van de leninistiese politieke theorie vereist: was de staat
in het tsaristiese Rusland niet veel meer dan een centraal
dwangapparaat, een 'outer fortress', in het westen is die
staat meer en meer verstrengeld geraakt met de maatschappij
als zodanig, met de 'burgerlijke maatschappij'. Revolutie als
frontale aanval is zo een achterhaald principe geworden en
wordt ingeruild voor een stellingenoorlog, gevoerd door de
arbeidersklasse met een breed front van bondgenoten, en o.a.
gebaseerd op een breed ideologi-es of kuZtweeZ front. Als
fundamentele klasse heeft de arbeidersklasse de politieke
taak de eenheid van een dergelijk front te realiseren, een
eenheid die afhangt van de mogelijke hegemonie van die arbeidersklasse. Deze
hegemoniepolitiek, die kultuur, ideologie en levenswijze van de massa's als politiek objekt heeft,
vereist een nieuw soort intellektualisme, dat volgens Gramsci
uiteindelijk verbonden is met de moderne industrie en de
techniese opleidingen, en daarmee een zeker specialisme uit-

drukt. Binnen het veld van het politieke en de kultuurpolitiek is dit echter niet voldoende: willen deze 'technici'
ook de 'organiese intellektuelen' van de arbeidersklasse worden, dan moet aan hun techniese specialisatie een politiek en
organiserend element worden toegevoegd. Zij moeten immers in
staat zijn een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
een eigen wereldbeschouwing van de arbeidersklasse, als voorwaarde voor de hegemonie. Ook bij Gramsci zien we zo de klassieke universele intellektueel, het wetenschappelijke specialistendom en het alledaagse weten van de massa's vertegenwoordigd in een specifieke relatie. En ook hier vormt de Universele intellektueel het sluitstuk van de hegemoniepolitiek:
niet voor niets is de filosoof bij Gramsci de intellektueel
bi.) uitstek; deze, als 'grote intellektueel',fungeert als
oriÃ«ntatiepun voor de massa van middelmatige intellektuelen
en specialisten. Gramsci herhaalt dus de al in het marxisme
bestaande ordening van filosofie, wetenschap en alledaags weten, maar kompliceert deze relatie door het domein van de
politiek tot in de gehele maatschappij te laten uitwaaieren
en sterker de nadruk te leggen op de rol van specifieke intellektuelen en het alledaagse weten.
Zowel het thema van de transformatie van de politieke techniek als de opkomst van een nieuw weten, het techniese, specialistiese weten, dat intervenieert tussen het alledaagse weten en de 'universele' intellektuele arbeid, keren terug in
het werk vah Foucault en wel op een zeer nadrukkelijke wijze.
Zowel bij Gramsci als bij Foucault hangen deze veranderingen
samen met het hegemonies worden van de bourgeoisie (Foucault:
1800, d.w.z. franse revolutie; Gramsci: 1870, d.w.z. italiaanse eenwording).
FoueauZt stelt dat de 19e eeuw in de deling tussen hoofd- en
handarbeid iets nieuws heeft opgeleverd, nl. een weten dat
uitgerust met een bepaalde kwantiteit macht in de maatschappij moet funktioneren (13). Anders dan het weten van de universele intellektueel is het weten van de specifieke intellektueel d f r e k t , d.w.z. kwa objekt en inhoud, politiek en dus inzet van strijd. Dit nieuwe weten funktioneert, aldus Foucault,
als een gericht en geÃ¯ntendeer 'macht-weten', een kennisstrategie, die een uitgesproken pâ€¢'odukti.e funktie vervult
binnen de maatschappelijke krachtsverhoudingen. De opkomst van
de 'disciplines', die uitgroeien tot het huidige netwerk van
sociaalwetenschappelijke kennisstrategieÃ«n representeert de
opkomst van wat Foncault een nieuw type machtsuitoefening
noemt, dat als een netwerk van verspreide en ongelijktijdige
strategieÃ« in de gehele maatschappij doordringt, en mede konstitutief is voor ontstaan en reproduktie van nieuwe maatschappelijke verhoudingen. Het nieuwe type macht laat zich dan
ook min of meer aflezen aan de praktijk van de menswetenschappen: het is een steeds lokaal gerealiseerde macht, producerend
en vormend, die lichaam en ziel van de individuen doordringt

(daarbij het bewustzijn 'passerend') en richting geeft aan de
individualiteit, tot een bepaalde individualiteit 'disciplineert'. Als zodanig staat deze macht tegenover de siohtbare
Macht, de pracht en praal van de absolute Vorst, de macht als
wet, gebod en verbod, uiteindelijk tegenover het vertoog
van de soevereiniteit, de juridies vertolkte representat'i-e van
de volkswil.
Meer dan een theorie van (een nieuw type) macht is Foucault's
theorie een theorie van machtsanalyse (14), die een kritiek
van liberale en vooral marxistiese machtsanalyses impliceert
en via de 'mikrofysika van de macht' juist fokusseert op die
machtsrelaties en "effekten, die niet zijn terug te voeren OP
het centrale staatsapparaat en zelfs mede konstitutief kunnen
zijn voor het funktioneren van de staatsmacht. Vooral het
machtsbegrip, dat steunt op de gedachte van een centrale politieke representatie, zij het van de volkswil, zij het van een
klassebelang/bewustzijn moet het ontgelden. Gramsci's verstrengeling van staat en burgerlijke maatschappij vinden we
bij Foucault geradikaliseerd terug in een expliciete relativering van de rol van de staat in het geheel van de machtsrelaties; het staatsapparaat wordt een gekoncentreerde vorm van
macht, een 'hulpstruktuur',het instrument van een systeem van
machten dat de staat verre te buiten gaat. Foucault's analyse
van het netwerk van mikromachten moet deze hypothese onderbouwen.
E6n en ander heeft verregaande strategiese konsekwenties, die
aan de hand van een voorlopige 'herlezing' van Gramsci's hegemonietheorie kunnen worden geÃ¬TTâ€¢â€¢str
l. Gramsci's stelling van de verstrengeling van staat en burgerlijke maatschappij (integrale staat) verloopt langs lijnen,
die niet in termen van een traditioneel begrip van macht en
politiek zijn te vangen. Niet een representerend weten, een
generalisering van het alledaagse weten (de volkswil) tot
'wereldbeschouwing', tot P a ~ t i ' j ,daarentegen juist een weten,
dat zich aan de alledaagsheid onttrekt en zich organiseert
als specifieke en hiÃ«rarchie geordende deskundighe'i-d, speelt
een hoofdrol in dit 'integraliseringsproces' van de staat.
Verzet tegen dit proces kan dus niet eenvoudigweg terugvallen
op een reorganisatie van de volkswil, zoals Gramsci de hegemonie van het proletariaat denkt.

.

2. Gramsci's gedachte van de integralisering van de staat impliceert een geleidelijk proces van openbaar worden van het
private, de staat verovert a.h.w. de burgerlijke maatschappij.
Daarbij blijven twee zaken onzichtbaar. Allereerst het feit,
dat een bestaand netwerk van machtsrelaties, dat als burgerlijke maatschappij bestaat en mede konstitutief is voor de
staatsmacht, door deze integralisering wordt ondermijnd (het
netwerk van patriarchale macht, gezin, religie, macht op de
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arbeidsplaats, in buurten en regio's). Daarnaast bet gegeven
van de transfomatie van de openbaarheid zelf: b.v. het openbreken en inkapselen van het burgerlijke gezin in een netwerk
van welzijns-, gezondheids-, kontrole en onderwijsapparaten
betekent niet dat het gezin nu inzet wordt van een politieke
strijd, die zich in eerste instantie afspeelt op het vlak van
de representatie; het gezin wordt geen speelbal in een konflikt tussen wereldbescbouwingen, maar objekt van een specifiek macht-~eten,dat zich in belangrijke mate juist onttrekt
aan de klassieke politieke openbaarheid.
3. Gramsci's begrip van de politieke rol van intellektuelen
(de organiese intellektueel van het proletariaat) is problematies geworden, en daarmee het marxistiese partij-koncept
(school voor staatsaktiviteiten, kollektieve intellektueel).
Juist door het zelfbegrip van intellektuelen als 'representatie', als 'theorie van de praktijk', als 'weten van de ervaring', als uitdrukking van iets anders dus, is het nooit mogelijk geweest intellektuele arbeid zelf adekwaat te benaderen
als objekt van politiek-theoreties onderzoek. Foucault's bypothetiese aantekeningen in 'Waarheid en Macht' (15) betreffende
de opkomst van de specifieke intettektueet als ook zijn transformatie van het filosofiese vertoog in de richting van wat
hij 'genealogie' noemt, geven een eerste aanzet tot een onderzoek naar de struktuur en het maatschappelijk funktioneren
van de intellektuele arbeid anders dan in termen van representatie, betekenis of uitdrukking.

Konklusie
Is er op basis van deze zeer beknopte en globale aantekeningen ook maar iets te zeggen over het podium van de politiek,
zoals zich dat nu aan ons voordoet? Weinig maar iets. We signaleren de massale doorbraak van een weten, binnen de staatsapparaten maar onafhankelijk van het officiÃ«l staatsweten,
dat het bestaan van een politiek proces buiten het domein van
de traditionele politiek initieerde; dit weten vertegenwoordigt een disciplineringsstrategie, het verbindt regionale
krachtsverhoudingen met algemene maatschappelijke nonnen,
juist door er als specifieke deskundigheid op in te werken.
Middels een beroep op 'algemeen aanvaarde' staandaards van
weten als 'wetenschap' funktioneert de Specifieke deskundigheid in een 'waarheidspolitiek', die het maatschappelijke als
zodanig omvat.
In de lokale konfrontaties van dit specifieke weten met 'regionale ervaringen' ligt &&n van de bestaansvoorwaarden van
wat wel wordt omschreven als 'nieuwe sociale bewegingen',
wier verzet niet alleen voortvloeit uit de ondermijning van
traditioneel private machtssystemen, maar tevens een reaktie
is
op de transformatie van de klassieke burgerlijke hegemo-

nie-politiek, zoals die in het 'disciplineringsdispositief'
wordt gerealiseerd. Tegenover de waarheidspolitiek van de disciplinering vormt hun verzet een poging de 'waarheid' te veroveren als een lokaal of regionaal, in ieder geval autonoom gegeven. Je zou dit verzet met een term van Barthes at0pieS kunnen noemen: het schept ruimtes, die binnen het heersende
machtsvertoog niet bestaan; het gaat om het zijn en leven van
een waarheid, die niet langer aanspraken maakt 'de' maatschappelijke waarheid te zijn. Op langere termijn zal het atopiese
element zich moeten vertalen in konkrete utopieÃ«n d.w.z. het
nergens i n de verzorgingsstaat zal zich moeten omzetten in een
ergens waar dan ook, in een andersoortige hegemoniepolitiek,
die het zonder a priori gegeven maatschappelijk Subjekt, zonder intellektueel gerepresenteerd proletariaat, zonder beschaving of vooruitgang zal moeten doen. In termen van de vooruitgang redenerend is het atopiese een ~ V e r Ã ¬ & ? ' Z g ~ ~ t r a t eals
g<e
we er echter in slagen de geschiedenis te leven als een mogelijk samenhangend geheel van verschillen, als een geschiedenis
die verschillende geschiedenissen is en kan zijn, dan kan het
vri$aEid worden.
atopiese een strategie van kVen
Voor de politieke filosofie heeft dit verregaande konsekwenties: juist zij staat voor de in traditioneel filosofiese termen hopeloze opgave de algemeenheid te offeren aan het specifieke van de dagelijkse politieke strijd. Vraag: waar blijft
die filosofie?

Noten
( l ) Dit artikel vormt een sterk verkorte bewerking van delen
van hoofdstuk 3 van mi]n dÃºktoraalskripti ' K r i s f s en

Atopie, over intellektuelen, politiek en wetenschapt,
Amsterdam, C1 UvA, juni 1982.
( 2 ) In 'Krisis en Atopiei behandel ik de krisis van het marxisme tevens in het verlengde van een krisis van het filosofiese denken. Ik tracht aannemelijk te maken dat er
een duidelijk verband bestaat tussen de politieke en filosofiese dimensies van de krisis van het marxisme. Intussen maakt het begrip krisis een glansrijke karriÃ¨r door.
(3) Louis Althusser, 'De krisis van het marxisme', in: Te
Elfder Ure 24, Nijmegen 1978, pp. 217-231. verder: dez.,
in idem, pp. 205-216; en: dez., 'Aantekening over de
kritiek op de persoonsverheerlijking, in: dez., Antwoord
a m John LezJis, Nijmegen 1974.
'zeer wel vind( 4 ) Althusser stelt dat het begrip afvn-3'k.i~
baar is in het marxisme'. Of dit hem dan ook terecht in
de gelegenheid stelt, het toe te passen op de geschiedenis van het marxisme is 'zeer wel' de vraag. Het li-~kt
me nauwelijks demagogie te stellen, dat het begrip afwijking deel uitmaakt van Ã©6 van de grootste schaduwzijden
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van datzelfde marxisme: ooit werden afwijkingen geÃ«limi
neerd.
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