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Het thema van de krisis van het marxisme heeft zich met kracht 
een plaats verworven in onze politieke en theoretiese dage- 
lijkse werkelijkheid. En dit zo nadrukkelijk dat we in de ver- 
leiding komen om haar begrippen voor gegeven aan te nemen, 
als evidentie, en zo de vraag te ontwijken wat het dan pre- 
cies is dat in krisis geraakt is. Het eerste resultaat van 
dezevraas isdat dekrisis haar transparantie verliest. Deze 
ondoorzichtigheid is echter juist de vorm waarin ze aanwezig 
is. Knses zijn er slechts als de identiteit en strukturering 
van een terrein van objekten aan de orde worden gesteld en 
er niet alleen sprake is van hindernissen en moeilijkheden 
binnen een bepaald terrein. 
Vergelijken WIJ onze theoretiese en politieke praktijk met 
die van het klassieke marxisme - bijvoorbeeld van Engels, 
Kautsky of Plechanow - dan bespeuren wil een dubbele verwijde- 
ring: het gaat niet meer over dezelfde objekten, noch over 
eenzelfde systeem van verhoudingen tussen de objekten. In na- 
volging van Foucault kunnen we zeggen dat we een episteme- 
wisseling meemaken. En deze wisseling beperkt zich niet tot 
het marxisme. Zij is verbonden met een radikalere verande- 
ring die de heersende vormen van westerse diskursiviteit de 
laatste vijftig jaar ondergaan. Een theoretiese krisis dus, 
maar ook een politieke krisis. En dit in tweeÃ«rle opzicht. 
l. Zowel de ontwikkeling van de revoluties in de kapitalis- 
tiese periferie als het ontstaan van nieuwe sociale en poli- 
tieke subjekten in de landen van het moderne kapitalisme la- 
ten zich nauwelijks duiden in de termen van het theoretiese 
discours van het klassieke marxisme. 
2. Minder duidelijk maar misschien doorslaggevender is het - 
tweede aspekt: dit betreft de pretentie van het klassieke 
marxisme zijn politieke praktijk op de wetenschappelilkheid 
van een bepaald type theoreties discours te funderen. De sta- 
linistiese onderschikking van de wetenschap aan de politiek 
as slechts een extreme vorm van een veel algemener gebeuren 
dat subtielere en sluipende vormen aangenomen heeft: de marx- 
isten hebben altijd al aangevoeld dat het problematiseren 
van de theoretiese orthodoxie een bedreiging zou inhouden 
voor de heersende vormen van socialistiese politiek. En dit 



is zeker geen ongefundeerd vermoeden. Het gaat er niet om 
dat de onafhankelijkheid van de theoretiese praktijk tegen- 
over de politiek moet worden verdedigd, juist integendeel: 
getoond moet worden, dat de vormen van een positivistiese en 
ekonomistiese wetenschappelijkheid konstitutief verbonden 
zijn met de kortzichtigheid van een politieke praktijk, die 
berust op klasse-reduktionisme en op een niet-hegemoniale 
konceptie van de sociale strijd. In dit opzicht biedt de 
krisis de kans, deze barri&res te slechten: de overgang naar 
een nieuw episteme moet op het moment van haar totstandkomen 
een nieuwe politiek funderen. Daarmee tekent zich het ter- 
rein van een drievoudige breuk af: nieuwe objekten, nieuwe 
vormen van verhoudingen tussen deze objekten, een nieuwe 
vorm van politiek. 

De nieuwe objekten 

Hier vertoont de mutatie een eenduidig patroon: het oplossen 
van de basis-eenheden van analyse die het weten van de 19e 
eeuw kenmerkten. Twee voorbeelden. 
l. Fonologie: voor de klassieke linguistiek waren de fonemen 
basis-eenheden die niet toegankelijk waren voor een nadere 
analyse. De Praagse school (Jakobson, Truhetzkoy e.a.) lost 
echter deze eenheid op in een geheel van onderscheidende ken- 
merken (distinctive features): labiaal/dentaal, stemhebbend/ 
niet-stemhebbend, oraal/nasaal enz. Ten opzichte hiervan 
verschijnt ieder foneem als artikulatie of 'ongelijke ont- 
wikkeling' van deze kenmerken. De foneem-eenheid wordt, in 
plaats van nog als 'datum' (gegeven) te gelden, tot iets dat 
gekonstitueerd is. Zijn objektidentiteit is verdwenen en het 
discours, dat beoogt hieraan recht te doen, verandert en wordt 
komplexer . 
2. Historiese tijd: het tweede voorbeeld vormt de breuk met 
de lineaire konceptie van de historiese tijd, die de kontem- 
poraine geschiedschrijving voltrekt. De analyse van de ver- 
schillende tijden van de ekonomie - cyklus, sekulaire tendens, 
golven van Kondratieff, seizoen variatie - voert ons een we- 
reld binnen waar de tijd haar homogene karakter verloren 
heeft. Deze konstatering breidt zich van het terrein van de 
ekonomie uit tot alle terreinen van maatschappelijke geschied- 
schrijving. Niet alleen zijn de feiten nu onder verschillen- 
de tijden onder te brengen - dit is de inbreng van de Anna- 
les-, maar de eenheid van het objekt 'feit' zelf, deze basis- 
eenheid van analyse van de geschiedschrijving van de 19e eeuw, 
lost zich op. 
E. Labrousse heeft b.v. in zijn studies over de franse revo- 
lutie aangetoond, dat de partialiteit van de analyses van 
Jaur&s en Michelet voortspruit uit hun exklusieve koncentra- 
tie op bepaalde vormen van tijd; de eenheid van het 'feit' 



moet gekonstitueerd worden, uitgaand van iets dat WIJ tegen- 
woordig een 'overdeterminering* van tijdigheden zouden noe- 
men. 

Twee mutaties - 6611 enkel patroon van de breuk: de lijst van 
voorbeelden laat zich gemakkelijk tot andere gebieden van de 
wetenschappen uitbreiden. Ons doel is echter te onderzoeken, 
in hoeverre het een soortgelijke transformatie van objekten 
is die de distantie bewerkstelligt die wij intuÃ¯tie ten op- 
zichte van Kautsky of Plechanow voelen. Mijn antwoord is, 
dat de tegenwoordige krisis daaruit bestaat dat de objekten 
van het klassieke marxisme zo nauw met een traditionele prak- 
tijk van de arbeidersklasse en van de socialistiese krachten 
verbonden zijn, dat beide tenslotte tot epistemologiese hin- 
dernissen geworden zijn voor een theorie, die de nieuwe ob- 
jekten wil begrijpen en de politieke praktijk wil verande- 
ren. Enkele voorbeelden: 

Klassen: voor het klassieke marxisme is de klassenstrijd 
uiteindelijk de motor van de geschiedenis, en vormen de klas- 
sen in hun specifieke antagonisme de hasis-eenheden van de 
historiese analyse. Tegenwoordig is echter ons voornaamste 
probleem: hoe konstitueren we de eenheid van het objekt 
'klasse'? Deze eenheid lost zich voor onze ogen op in die 
zin dat determinaties die in de 19e eeuw als noodzakelijk 
geheel werden opgevat, zich nu van elkaar losmaken. In het 
bijzonder geldt dit voor het gescheiden zijn van de produk- 
tiemiddelen en de industrie-arbeider. 

. . i n  het midden van de 19e eeuw kwam de theoretiese konno- 
tatie van het begrip proletariaat (gedefinieerd in termen 
van het gescheiden zijn van de produktiemiddelen) nauw over- 
een met het intuÃ¯tiev begrip proletariaat (gedefinieerd in 
termen van hand- en voornamelijk industrie-arbeiders). Er 
was nog geen sprake van een dubbelzinnigheid omdat de materi- 
ele voorwaarden nauw met hun theoretiese beschrijving korre- 
spondeerden" (Adam Przeworski). 

Maar deze relatie gaat steeds meer verloren naarmate de ka- 
pitalistiese produktie een groot aantal terreinen van de eko- 
nomie binnendringt. Przeworski komt tot de konklusie: 

. d e  proletarisering in de zin van het gescheiden raken 
van de produktiemiddelen divergeert van de proletarisering 
in de zin van het scheppen van produktieve arbeidsplaatsen. 
Deze divergentie kreÃ«er sociale verhoudingen die niet onder 
de noemer van klasse van de kapitalistiese produktiewijze te 
vangen zijn, omdat zij leidt tot een scheiding van mensen 
van welk sociaal georganiseerd produktieproces dan ook...". 

En het voorbeeld geldt in algemene zin. Welke artikulatie- 
verhouding bestaat er tussen de positie in het produktiepro- 
ces en deelname aan een strijd tegen racisties geweld in de 



woonwijk? Als het een het ander zou impliceren of wanneer er 
tenminste een universele betekenis-relatie was tussen beide, 
dan zou het probleem zich niet voordoen. De aktie van franse 
kommunisten met bulldozers tegen de koncentratie van gekleur- 
de immigranten in arbeiderswijken toont aan dat het probleem 
wel bestaat. De eenheid 'klasse* lost zich op in een geheel 
van onderscheidende kenmerken en wij beschikken niet over 
een theorie van de verschillende artikulaties daartussen. 
Klassenstrijd' is daarom een begrip dat juist noch onjuist 
is, maar volstrekt ontoereikend om de problemen van de te- 
genwoordige socialistiese politiek aan te pakken. 

Ekonomiese determinatie in laatste instantie: deze formule- 
ring volstaat evenmin. Hier wordt het objekt 'ekonomie' als 
homogeen medium voorondersteld. De transformaties van het 
laatkapitalisme en de vooruitgang van de ekonomiese theorie 
van bet marxisme geven ons tegenwoordig steeds meer aanlei- 
ding om de ruimte die het klassieke marxisme als 'ekonomie' 
identificeerde, als een strijdterrein te beschouwen, dat 
geen andere 'bewegingswetten' kent dan die waardoor ieder 
terrein van antagonistiese maatschappelijke krachten wordt 
gekenmerkt. Als de identiteit van de ekonomiese ruimte zelf 
echter wordt bepaald door politieke krachtsverhoudingen - 
wat heeft het dan voor zin om te spreken van de ekonomie als 
in laatste instantie determinerend? Hoe moet in de eerste 
plaats de eenheid 'ekonomie' gekonstitueerd worden? (Let wel, 
het probleem is niet de grotere of kleinere betekenis van 
'het ekonomiese' ten opzichte van andere instanties, maar 
bet uiteenvallen van het objekt 'ekonomie' in een geheel van 
elementen, waarvan de eenheid gekonstitueerd moet worden in 
plaats van deze eenvoudig te kunnen vooronderstellen.) 

De transformatie van de verhoudingen tussen objekten 

Dit is misschien het punt waarop de verandering het radikaalst 
is. Wij maken een diepgaande verandering mee in onze opvat- 
ting van de sociale verhoudingen, een verandering waarvan we 
de grenzen en richting nog maar net beginnen te vermoeden. 
Om de volle afstand aan te duiden die ons scheidt van het 
klassieke marxisme, volstaat het zich te herinneren dat voor 
Marx - die daarin aansluit bij de basisprincipes van de domi- 
nante vormen van weten in de 19e eeuw - geschiedenis en maat- 
schappij verenigd zijn door objektieve en noodzakelijke wet- 
ten die in een vooraf bepaalde richting werken en apriori 
het ontstaan van het socialisme garanderen. Deze wetten wor- 
den verwoord door de marxistiese 'wetenschapper' wiens dis- 
cours in die zin zuiver transparant is, en die zijn speci- 
fieke diskursiviteitsvormen neigt te ontkennen, omdat hij 
zich ertoe beperkt, de objektieve ordening van de werkelijk- 
heid te weerspiegelen. Men moet goed begrijpen dat hier geen 



sprake is van een sciÃ«ntisties deformatie van het marxisme 
door de theoretici van de Tweede Internationale. Marx zelf 
schrijft in het voorwoord van het Kapitaal: 

"Op zichzelf gaat het niet om de hogere of lagere graad van 
ontwikkeling van de maatschappelijke tegenstellingen, die 
uit de natuurwetten van de kapitalistiese produktie voort- 
vloeien. Het gaat om die wetten zelf, het betreft deze met 
ijzeren noodzakelijkheid werkende en konstant werkzame ten- 
denties. Het industrieel meer ontwikkelde land toont het min- 
der ontwikkelde land slechts hetheeld van de eigen toekomst" 
(vert. I. Lipschits, 1972). 

En instemmend citeert Marx in het nawoord bij de tweede uit- 
gave de russiese recensent die over Marx schrijft: 

' . dientengevolge gaat het Marx slechts om &&n ding: door 
nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek de noodzaak van bepaal- 
de ordeningen van de maatschappelijke verhoudingen aan te to- 
nen en zo onberispelijk mogelijk de feiten te konstateren 
die hem tot uitgangs- en steunpunten dienen. Hiervoor is het 
vokstrekt voldoende dat hij met de noodzaak van de tegenwoor- 
dige ordening tegelijk de noodzaak van een andere ordening 
bewijst, waarin de eerste onvermijdelijk moet overgaan, om 
het even of de mensen het wel of niet geloven, of ze zich er 
wel of niet van bewust zijn. Marx beschouwt de maatschappe- 
lijke ontwikkeling als een natuurhistories proces, gestuurd 
door wetten, die niet slechts onafhankelijk zijn van de wil, 
het bewustzijn en het doel van de mensen, maar veeleer omge- 
keerd hun wil, bewustzijn en doelen bepalen" (MEW 23, 26). 

De verhoudingen tussen de objekten, die dit type van analyse 
postuleert zijn duidelijk. Even duidelijk is dat Marx' na- 
volgers deze zo nodig nog aksentueren. Het gaat om universe- 
le en noodzakelijke verhoudingen. Deze noodzakelijkheid en 
universaliteit kunnen als type van analyse optreden - men 
herinnere zich de nog onlangs gevoerde afleidinqsdebatten - 
of vaker, als type van synthese, waarbij de sociale wetten 
worden gelijkgesteld aan natuurwetten. In elk geval hebben 
beide opvattingen een gemeenschappelijk sleutel-principe: ge- 
geven een bepaalde kontekst is er maar &&n resultaat. De ver- 
houding tussen verschijnselen kan zo tot in eeuwigheid gede- 
termineerd zijn. Dezelfde 'natuurwetten' gaan op voor de ont- 
wikkeling van alle maatschappijen. (Men weet dat het marxis- 
me van de Tweede Internationale een kruising, een bastaard 
vormde, door de assimilatie van evolutionisme en hegelianis- 
me, waarbij in de theorie van Darwin een teleologies perspek- 
tiet moest worden ingevoegd, wat deze totaal vreemd was.) 
In dit schema was er intussen iets, dat uitgesloten bleef: 
het geheel van fenomenen van de maatschappelijke produktie 
van zdbetekenis. Immers, het is juist een voorwaarde voor 
betekenis-fenomenen dat zij niet door de kontekst verklaard 



kunnen worden. Zo schrijft b.v. J. Lyons: "...een uiting 
heeft betekenis wanneer haar ontstaan niet volledig kontekst- 
bepaald is. Deze definitie berust op bet alom geaksepteerde 
principe dat betekenisvolheid keuze impliceert". Betrekkingen 
tussen objekten als betekenis-verhoudingen opvatten is vol- 
strekt onverenigbaar met een projekt dat de betrekkingen 
tussen objekten als natuur-verhoudingen verklaart, waarbij 
de kontekst waarin een fenomeen zich voordoet geldt als nood- 
zakelijke kontekst. 
Het voorgaande heeft twee fundamentele konsekwenties: 
l) Het naturalistiese projekt moet de betekenis-verhoudingen 
systematies elimineren uit het terrein van de sociale verhou- 
dingen. En, voorzover zij zich hiertegen verzetten, moet zij 
trachten hen in aan hen vreemde begrippen te verklaren op 
zo'n manier dat zij genaturaliseerd worden. 
Niet de taal verklaart dan de konstituering van natuurver- 
schijnselen als objekten, maar de natuur verklaart de konsti- 
tuering van de taal. 
2) Wanneer wij discours definiÃ«re als: ieder systeem van 
verhoudingen tussen objekten dat haar begrippen in betekenis- 
verhoudingen verbindt (d.w.z. een kontekst van niet-noodzake- 
lijke verhoudingen konstitueert), dan is duidelijk dat de na- 
turalistiese wetenschapper zijn eigen diskursiviteit moet 
ontkennen; want deze vormt het specifieke medium, waarin zich 
de noodzakelijke relaties konstitueren die de wetenschapper 
postuleert. 
Wanneer dit medium echter een eigen konsistentie heeft, die 
zich oplegt aan de geanalyseerde objekten (zich over hen heen 
legt) dan zijn de relaties ten delen van de subjektiviteit 
van de wetenschapper afhankelijk en verliezen bijgevolg hun 
extra-diskursieve, noodzakelijke karakter: de enige oplossing 
die verenigbaar is met het naturalistiese projekt is een op- 
vatting van de taal (en het discours) als neutraal en trans- 
parant medium, dat de noodzakelijke ordening van de werkelijk- 
heid weerspiegelt. 
In vergelijking tot het naturalistiese projekt van de 19e 
eeuw bevinden we ons nu bij de tegenpool ervan. We beleven 
een intellektuele revolutie, waarvan het epicentrum (d.w.z. 
het punt op de aardoppervlakte dat loodrecht boven het hypo- 
centrum van een aardbeving ligt) bestaat uit een herwaarde- 
ring van de rol van de taal in de analyse en verklaring van 
sociale processen. We noemen enkele van de belangrijkste ken- 
merken van deze transformatie. 
a Het wordt steeds moeilijker voor de hedendaagse wetenschap- - 
per om de vormen van zijn eigen diskursiviteit buiten beschou- 
wing te laten. Sinds het einde van de 19e eeuw begon een va- 
ge onrust over de grenzen en onvolkomenheden van de dagelijk- 
se taal de epistemologiese diskussies te beheersen. Resultaat 
waren de verschillende pogingen, van Russell tot en niet het 
logies positivisme, een nieuwe wetenschapstaal te konstrueren, 



die radikaal gezuiverd was van de genoemde onvolkomenheden. 
Later, nadat het reduktionistiese projekt van het logies po- 
sitivisme overwonnen was - in klassieke vorm aanwezig in het 
werk van Carnap - wordt steeds meer de nadruk gelegd op de 
centrale rol van de specifieke vormen van wetenschappelijke 
diskursiviteit bij de kennis van de werkelijkheid. De afwij- 
zing van induktie door Popper, de paradigma's van Kuhn en 
het epistemologies anarchisme van Feyerabend waren de mijl- 
palen van de ineenstorting van de normatieve wetenschapsthe- 
orieen. Resultaat was de aanname van een veelvoud van 'theo- 
rie-subjekten' van de kennis. Echter met deze fragmentering 
van het kennis-objekt van de klassieke epistemologie betre- 
den wij het terrein van de differentiÃ«l artikulatie en bij- 
gevolg dat van het discours en van de betekenisverhoudingen. 
b. De transformatie voltrekt zich op vele andere gebieden 
buiten dat van de epistemologie. Men herinnerezichdat - in 
tegenstelling tot het weten van de 19e eeuw dat zich wilde 
funderen op de kontinuÃ¯tei van fenomenen (zowel de maat- 
schappelijke als de natuurlijke) - het episteme van de 20e 
eeuw de tendens vertoonde zich op diskontinuÃ¯tei en dekon- 
struktie te funderen: analyses van de konnotatÃ¬e-fenomene 
die de betekeniseenheden denaturaliseren; regels van vorming 
van discoursen, die de voorwaarden van het ontstaan van de 
objekten historiseren en specificeren; verschuivings- en 
verdichtingsprocessen die een symboliese polyvalentie laten 
zien enz. Dat wil zeggen dat er een proces gaande is waarin 
het ontstaan van fenomenen losgekoppeld wordt van konteksten. 
Zoals gezegd, houdt dit een uitbreiding in van het terrein 
van discours en betekenis. 
Kunnen we dan stellen dat we zijn aangekomen bij de fase van 
een volledige identificering van het sociale met betekenis- 
produktie (= het diskursieve)? 
We zijn al tamelijk ver in deze richting gevorderd maar nog 
steeds zijn we er niet toe overgegaan alle dimensies van dit 
theoretiese (en zoals we zullen zien, politieke) projekt te 
aksepteren. 
Voor het merendeel ontstonden er eklektiese koncepties die 
twee nauwelijks met elkaarverenigbare typen logika pogen te 
verbinden. 
We geven twee voorbeelden. 
Het eerste is het werkvanMichel Foucault. Dit werk vormt 
een van de radikaalste hedendaagse pogingen om de objektivi- 
teit van de objekten teniet te doen, de common sense om te 
keren en het begrip van het sociale te historiseren, middels 
de invoering van een differentiÃ«l analyse die de nadruk legt 
op diskontinufteit en specificiteit. Foucault schrijft: 

..Terwijl men gewend was, de geschiedenis te schrijven van 
tradities en vernieuwingen, van het oude en het nieuwe, van 
het dode en het levende, van het geslotene en opene, van het 
statiese en dynamiese, wil ik de geschiedenis van het voort- 



durende verschil schrijven. Om precies te zijn: de ideeÃ«n 
geschiedenis als de som van de gespecificeerde en deskriptie- 
ve vormen van non-identiteit. .." 
De methode van deze dekonstruktieve onderneming is de dis- 
coursanalyse, in de zin van een differentiÃ«l analyse van de 
mogelijkheden van de taal. 

. H e t  discours is gekonstitueerd door het onderscheid tus- 
sen dat, wat men in een bepaalde periode korrekt zeggen kan 
(volgens de regels van de grammatika en de logika) en dat 
wat daadwerkelijk gezegd wordt. Het diskursieve terrein is, 
op een bepaald tijdstip, de wet van deze differentie...'' 

We bevinden ons dus op het gebied van de verhoudingen tussen 
objekten, waarvan de eenheid niet het resultaat van een of 
andere kontekstuele noodzaak is. Foucault doet echter geen 
recht aan zijn eigen projekt doordat hij het niet lijkt op 
te vatten als de opstelling van een nieuwe logika (een zin- 
of betekenis-logika), maar als een nieuwe specialiteit, die 
zich voegt bij de andere al bestaande; 

. H e t  discours zou aldus in een te beschrijven verhouding 
tot het geheel van andere praktijken komen te staan. In 
plaats van zich uiteen te moeten zetten met een ekonomiese, 
sociale of politieke geschiedenis, die de geestelijke ge- 
schiedenis zou omvatten..., een ideeÃ«ngeschiedeni steeds 
gerelateerd aan externe voorwaarden, zou men te maken krij- 
gen met een geschiedenis van diskursieve praktijken, die 
specifieke verhoudingen aangaan met andere praktijken. Het 
gaat er geenszins om een t o t a a l g e s c h i e d e n i s  te ontwerpen - 
waarbij alle elementen gegroepeerd zouden zijn rondom &&n 
principe en in &n enkele vorm - maar eerder om het open 
leggen van een terrein. Het terrein van een algemene ge- 
s c h i e d e n i s ,  waarin men de singulariteit van praktijken zou 
kunnen beschrijven, het spel van hun verhoudingen, de vorm 
van hun afhankelijkheid. En in de ruimte van deze algemene 
geschiedenis zou de historiese analyse van een diskursieve 
praktijk omschreven kunnen worden als een discipline...". 

Het probleem dat dit standpunt duidelijk met zich meebrengt 
is in welke zin deze andere praktijken - ekonomie, politiek 
enz. - niet diskursief zijn. Als het discours het terrein 
van differentiÃ«l artikulatie is, het terrein van dat wat 
niet noodzakelijk door een kontekst bepaald is, kan de karak- 
terisering van een praktijk als niet-diskursief slechts be- 
tekenen, dat zij aan een noodzakelijke kasusaliteit onderhe- 
vig is. Een kausaliteit die uiterlijk is aan de zin-verhou- 
dingen. En dit is iets wat met de strekking van bet projekt 
van Foucault onverenigbaar is. 
Als daarentegen de speciale konfiguratie van elementen, die 
op een bepaald terrein bestaat, niet onderhevig is aan een 
noodzakelijke kausaliteit, dan moet men haar als discours 



omschrijven. Het discours vormt dus noch een bovenbouw, noch 
een apart sociaal terrein, maar is de vorm van de konstitu- 
ering van het sociale. 

Ons tweede voorbeeld is het werk van Michel PÃªcheux in het 
bijzonder zijn boek Les veritds de la Palice. In dit boek 
poogt PÃªcheu aan te tonen dat de semantiek niet louter een 
tak van de linguistiek is, zoals de syntaxis en de fonologie, 
omdat ZIJ het punt vormt waarop de filosofie de taalweten- 
schappen binnenkomt. PÃªcheu probeert aldus het idealisme 
dat impliciet aanwezig is in Saussure's onderscheid tussen 
langue (taalsysteem) en parole (geactualiseerde taal, 'het 
woord' in overdrachtelijke zin) te overwinnen. Idealisme 
vanwege de aanname van een sprekend subjekt, dat eenvoudig- 
weg met het kontingente individuele verward werd. Pecheux 
poogt het langue/parole onderscheid te vervangen door het 
onderscheid lin~uistiese basis en diskursieve processen. 
Met dit onderscheid wil Pecheux recht doen aan het feit dat 
een gewone taalgemeenschap verschillende waardesystemen op 
het gebied van de taal erop nahoudt, die overeenkomen met de 
klassendeling van de maatschappij. Het werk van Pecheux 
schaart zich dus in de huidige reeks van pogingen om een lin- 
guistiek van het discours te ontwikkelen die de dichotomie 
van SaussÅ¸r (als ook die van Chomsky) overwint. Bijzonder 
waardevol zijn in dit opzicht PÃªcheux analyses van de kon- 
stituering van de 'subjekt'-vorm van het discours. 
De grens van deze poging ligt evenwel in het feit dat voor 
PÃªcheu de klassendeling voorafgaat aan het discours en niet 
door haar gekonstÃtueer is. 
In zijn eigen terminologie zouden we kunnen zeggen dat de 
klassen in zijn analyse als een prekonstrukt (prbconstruit) 
aanwezig zijn. be klassen kunnen zich slechts buiten het dis- 
cours konstitueren als we aksepteren dat de eenheid van het 
objekt 'klasse' door een infrastrukturele noodzakelijke lo- 
gika verzekerd wordt, In dit geval zou het discours slechts 
bovenbouw kunnen zijn. Als daarentegen de eenheid van de so- 
ciale aktoren niet het resultaat van een of andere funderen- 
de logika is, als de elementen van een bepaalde kontekst 
zich niet in een noodzakelijke vorm onderling aaneensluiten, 
dan wordt de specifieke eenheid van het sociale slechts door 
het discours gekonstitueerd. 
Een voorbeeld. Dat de italiaanse arbeidersklasse bij de val 
van het fascisme de kommunistiese en garibaldiese traditie 
in toenemende mate in 6bn discours ging verbinden, is niet 
het resultaat van een of andere basis-logika, maar van een 
politiek-diskursieve interventie van Togliatti en de PC1 en 
van het geheel van omstandigheden waaronder dit discours 
werd gerecipieerd, omstandigheden die geschapen waren door 
het uiteen vallen van de fascistiese hegemonie. In dezelfde 
kontekst waren andere artikulatievormen echter eveneens mo- 
gelijk geweest. De eenheid van de klasse kan daarom slechts 



diskursief gekonstitueerd worden. 
Hier zou men tegen mij in kunnen brengen dat dit alles slechts 
neerkomt op een terminologiese kwestie. Dat het probleem 
daaruit bestaat dat ik discours zo breed gedefinieerd heb dat 
zij het totale gebied van de sociale betekenisproduktie om- 
vat, terwijl de discoursopvattingen die we bespreken haar 
beperkter opvatten. 
Op dit bezwaar zijn twee antwoorden mogelijk. 
Het probleem zou slechts terminologies van aard zijn, wanneer 
men een opvatting van het sociale als geheel van betekenis- 
verhoudingen tussen objekten zou hanteren, en dan zou pogen 
hierbinnen de specificiteit van het discours als een apart 
type van betekenisverhoudingen te bepalen. Maar het probleem 
is zeker niet louter terminologies als de beperkte discours- 
opvatting vergezeld gaat van een visie waarin het sociale 
iets is dat een materialiteit kent buiten de betekentsverhou- 
dingen om, een materialiteit die tegelijk bet principe vormt. 
van de konstituering van de objekten alsook van hun onder- 
linge Verhoudingen. 
Het zou echter onjuist zijn de maatschappij te begrijpen als 
een interferentie van verschillende tekensystemen, waarvan 
de taal er slechts &&n is, zij het dan een systeem, dat het 
door zijn paradigmatiese perfektie voor de band liggend maakt 
om bij de bestudering van alle andere tekensystemen linguis- 
tiese begrippen in metaforiese vorm te integreren. 
Dit was, zoals men weet, het oorspronkelijke projekt van de 
semiologie. Het werd steeds meer verlaten, aangezien men be- 
greep dat alle andere tekensystemen voor hun bestaan van de 
pre-existentie van de taal afhangen. Omdat we anderzijds ver- 
wikkeld zijn in een proces van toenemende overwinning van de 
lanque/parole dichotomie, en de rol van het diskursieve pro- 
ces in het taalonderzoek steeds belangrijker wordt, kan het 
resultaat slechts zijn dat zelfs het beperkt opgevatte dis- 
cours de centrale plaats gaat innemen, die wij het discours 
in het sociale toekennen. 
Het probleem bestaat hieruit: het is noodzakelijk dat gebro- 
ken wordt met het idealistiese discoursbegrip, dat in het 
discours een uitdrukking van bet denken ziet. Het gaat erom 
het materiÃ«l karakter van het diskursieve vast te stellen. 
Juist de materiÃ«l eigenschappen van de objekten behoren dus 
tot bet discours. 
Laten we een materieel produktieproces eens nader bekijken! 
Zij vormt een kontekst waarin de materiÃ«l eigenschappen van 
de objekten verbonden worden met bepaalde produktietechnieken 
en met bepaalde vormen van maatschappelijke arbeidsdeling. 
Er doen zich nu twee mogelijkheden voor: 6f de elementen van 
deze kontekst onderhouden onderling een noodzakelijke rela- 
tie - waardoor bet zou gaan om een natuurproces - 6f ze had- 
den op een andere manier met elkaar verbonden kunnen worden: 
noch legt de gebruikmaking van de materiÃ«l eigenschappen 



van de objekten noodzakelijke vormen van produktietechhieken 
op, noch verklaren de produktietechnieken de sociale arbeids- 
deling. 
Als echter de aanwezigheid van geen enkel objekt door de kon- 
tekst ervan verklaard wordt, dan kunnen we spreken van een 
betekenisverhouding, ofwel van een discours. ( . . . )  
De naturalisering van het sociale proces onttrekt ook het 
proces van de diskursieve konstituering van de sociale werke- 
lijkheid aan het zicht. 
Tot nu toe hebben we het proces van een dubbele transformatie 
beschreven: oplossing van de objekten die het klassieke marx- 
isme als uiterste analyse-eenheden beschouwde, en nieuwe re- 
latievormen tussen de objekten, die een breuk vereisen met 
een essentialistiese logika die noodzakelijke verhoudingen 
tussen de objekten postuleert. Nu over naar het derde punt: 
de vorming van een nieuwe politiek. 

Transformatie van bet begrip politiek 

Voor de Tweede Internationale was het duidelijk: politiek 
was een instantie of een moment van de bovenbouw. Het klas- 
sieke ekonomisme zag de geschiedenis als noodzakelijke ont- 
wikkeling, bepaald door de tegenstelling tussen produktie- 
krachten en produktieverhoudingen. Vier aspekten van deze 
opvatting moeten hier uiteengezet worden. 
l. Zij institutionaliseerde een strategie van wachten. Het 
moment waarop de tegenstellingen hun werk zouden doen moest 
worden afgewacht. Het zou voluntaristiese overmoed zijn, op 
de ontwikkeling van de geschiedenis te willen vooruitlopen. 
2. Deze strategie maakt ook een aantal terreinen onzicht- - 
baar en oninteressant voor de politiek. Als de geschiedenis 
blindelings leidt tot de opheffing van de boerenstand en tot 
de proletarisering van de middenklassen, kan men de eisen 
van deze sektoren negeren. De geschiedenis werkt immers voor 
ons en de arbeidersklasse vertegenwoordigt, zoals men weet, 
alle uitgebuitenen. 
3. De eenheid van het revolutionaire subjekt, de arheiders- - 
klasse, is een noodzakelijk effekt van een proces dat zich 
afspeelt op het nivo van de ekonomiese basis. 
4. De 'wetenschappelijkheid' van het marxisme funktioneert - 
als garantiesysteem voor deze politieke strategie. Wanneer 
er geen sprake zou zijn van zo'n geÃ¯nstitutionaliseerd bij- 
zondere plaats, waar de werkelijkheid onmiddellijk tot ons 
spreekt, zou het ook niet mogelijk zijn om de noodzaak van 
toekomstige processen staande te houden, die de juistheid 
van onze politieke strategie in het heden garanderen. 
Kautsky werd tot 'paus van het marxisme' uitgeroepen. Stalin 
zag in de verdediging van de theoretiese orthodoxie een po- 
litieel probleem. Lukacs gaf geen duimbreed toe inzake de 



epistemologiese privileges van de 'universele klasse'. We 
zien dat alle, of bijna alle, marxistiese stromingen met ver- 
betenheid hun 'wetenschappelijke' karakter hebben benadrukt. 
En dat is logies want slechts de kennis van de 'onvermijde- 
lijke ontwikkeling van de geschiedenis' maakte het mogelijk 
dat de dialektiek van het isoleren en centraal stellen van 
de arbeidersklasse zich tot een happy-end zou ontwikkelen. 
Slechts zo was het (o.a.) mogelijk het arbeidersbewustzijn 
op te vatten als eenheid, volgens het model van een klasse 
fÃ¼ sicb, en zo kon haar spontane bewustzijn als afwijking 
en vervorming van dit model worden opgevat. Dit epistemolo- 
giese privilege had ook noodzakelijk tot gevolg dat de ge- 
zichtspunten van andere aktoren oplosten in de mist van een 
ideologies of misvormd bewustzijn: 'kleinburgerlijke ideo- 
logieÃ«n' 'feodale resten' enz. Een politieke interventie 
kon in zulke gevallen slechts neerkomen op het afbreken van 
de identiteit van de andere sociale aktoren en het verkondi- 
gen van &n klassenperspektief, in plaats van te pogen om 
verschillende ('differentiÃ«le' eisen te artikuleren. 
De grofste vormen van een dergelijke reduktionisme zijn nu 
verdwenen. Maar de theoretiese matrix, waarvan zij afkomstig 
flijn, bepaalt nog steeds veel van de instelling en de preten- 
ties waarmee wij in theoreties opzicht de maatschappij bena- 
deren. Laten we b.v. eens bekijken welke impliciete vooron- 
derstellingen aanwezig zijn in de vraag naar de strukturele 
plaats van de staat in het kapitalisme. Deze vraag heeft geen 
zin als we niet de volgende vooronderstellingen aksepteren: 
a) dat het begrip staat een eenduidig objekt aanduidt, 
b) dat in iedere maatschappij, waarin kapitalistiese produk- 
tieverhoudingen heersen, de staat dezelfde strukturele plaats 
zal innemen. 
Een strukturalistiese vraag, die meestal een funktionalisme 
inhoudt, maakt ook slechts strukturalistiese antwoorden mo- 
gelijk. Hoe het antwoord ook uitvalt, of men de staat b.v. 
meer of minder autonomie toekent, steeds wordt voorondersteld 
dat er een noodzakelijke relatie bestaat tussen ekonomiese 
en politieke vormen, of nog beter, dat het hij voorbaat moge- 
lijk is de politieke vormen van de ekonomiese af te leiden. 
(Een heel andere vraag zou zijn: "aan welke voorwaarden moet 
een staat voldoen om verenigbaar te zijn met de kapitalis- 
tiese produktiewijze?". Deze vraag bevat geen essentialistie- 
se implikaties. ) 

We laten deze cirkel nu achter ons en gaan bet probleem van 
de politiek eens bekijken in termen van de diskursieve kon- 
stituering van het sociale, zoals we dit aan het begin ont- 
wikkeld hebben. Het ekonomistiese perspektief reduceert, zo- 
als we zagen, de politiek tot louter bovenbouw. Dit beteken- 
de echter (en dat is beslissend) dat zij gereduceerd werd 
tot louter verschijningsvorm, tot vervreemde voorstelling, 
via welke de list van de rede haar taak vervult. Want de po- 



litiek doet zich voor als een striJd tussen antagonistiese 
krachten, waarvan de uitkomst niet op voorhand bepaald is, 
maar van de strijd zelf afhangt. 
Als de politiek bovenbouw is, dan is haar manifestatie lou- 
ter verschijning. Onder welke voorwaarden bestaat het poli- 
tieke dan niet slechts als verschijningsvorm? Het is duide- 
lijk dat de relatie tussen de verschillende elementen van 
een situatie geen zodanige konfiguratie vormt dat er slechts 
&&n resultaat mogelijk is. Maar het bestaan van een bepaalde 
konfiguratie met een niet noodzakelijke relatie tussen haar 
elementen brengt met zich mee dat haar eenheid slechts be- 
staat op het terrein van het discours. Wanneer we dus het 
politieke een bestaan toeschrijven dat niet zuiver fiktief 
is, impliceert dit het primaat van het diskursieve. Maar dit 
is nog niet voldoende. We zouden kunnen stellen dat de rela- 
tie tussen het verwantschapssysteem en de produktietechniek 
van een primitieve maatschappij diskursief is, omdat er geen 
noodzakelijke relatie tussen heide bestaat (in een andere 
maatschappij kan dezelfde produktietechniek samengaan met 
een ander verwantschapssysteem). Maar we kunnen niet stel- 
len dat de eenheid die zij vormen een politieke is, omdat 
deze niet het resultaat van de strijd van antagonistiese 
krachten is. Zij is algemeen geaksepteerd en bijgevolg ver- 
toont ze de neiging om haar diskursiviteitsvorm te verlie- 
zen. Dan vindt plaats wat we eerder naturalisering van het 
sociale genoemd hebben. Juist in dergelijke omstandigheden 
neigt de taal ertoe zich als zuiver transparant voor te doen, 
voorzover namelijk de diskursieve processen die de relaties 
tussen ohjekten konstrueren, ertoe neigen zich als noodzake- 
lijke relaties voor te doen. Het fenomeen van het fetisjisme, 
dat Marx analyseerde voor het geval van de waar, is een veel 
omvattender fenomeen en doordringt onze taalpraktijk in haar 
geheel. Als er sprake is van politiek, d.w.z. van een diffe- 
rentiÃ«l artikulatie tussen elementen door antagonistiese 
krachten, dan manifesteert zich de diskursieve aard van het 
sociale in al haar kracht. En dan komt de diskursieve arbeid 
in de zin van de konstruktie van relaties tussen objekten 
duidelijk in al haar aanwezigheid naar voren. De politiek is, 
in plaats van een bovenbouw van het sociale, integendeel de 
hoogste vorm van het zelfbewustzijn van het sociale, omdat 
zich slechts in baar de konstitutieve diskursiviteit van het 
sociale als zodanig manifesteert. Het gaat er nu om aan te 
geven hoe onze opvatting van het politieke de traditionele 
politieke praktijk van het marxisme dekonstrueert. 
a) In de eerste plaats mag duidelijk zijn geworden dat het 
probleem van de politiek niet kan worden gesteld in termen 
van een specifieke instantie of bijzondere plaats van de 
maatschappij. Tenslotte is de politiek juist een zijnsmodus 
van het sociale, altijd d44r aanwezig waar antagonistiese 
krachten aan bet werk zijn in een poging om een bepaald ter- 



r e i n  van objekten d i f f e r e n t i e e l  t e  a r t i k u l e r e n .  
De s t r a t e g i e - o p v a t t i n g  van h e t  k l a s s i e k e  marxisme had z ich  
e r t o e  beperkt  de ontwikkeling van de b u r g e r l i j k e  maatschap- 
p i j  voor t e  s t e l l e n  a l s  een natuurproces ,  geregeerd door on- 
ontkoombare wet ten .  De tendens bestond om h e t  geheel  de r  
vormen van de b u r g e r l i j k e  d i s k u r s i v i t e i t  a l s  noodzakeli jk 
t e  aksep te ren ,  zolang h e t  natuurproces  n i e t  haar k r i t i e s e  
punt had b e r e i k t .  Nergens was deze opvat t ing misschien zo 
fnuikend a l s  op h e t  gebied van de ekonomie. De opva t t ing  van 
de ekonomie a l s  een z ichze l f  regulerend systeem, d a t  z i ch  
door de i j z e r e n  noodzaak van immanente wetten reproduceer t ,  
was een r e s u l t a a t  van k a p i t a l i s t i e s e  f e t i s j e r i n g .  Het marx- 
isme verwees naar  grenzen en naar  tegenspraken maar s t e l d e  
deze voor a l s  inheren t  aan de k a p i t a l i s t i e s e  reprodukt ie-  
log ika .  S l e c h t s  tegen d i e  p r i j s  kon het  z i j n  v i s i e  overeind 
houden van h e t  kap i t a l i sme  a l s  een door natuurwetten beheers t  
proces.  
Resu l t aa t  h iervan was d a t  de v o o r s t e l l i n g  d i e  de b u r g e r l i j k e  
maatschappij gaf van haa r  ekonomie a l  t e  zeer  werd overgeno- 
men, wat h e i l l o z e  gevolgen had voor de konsol ider ing van h e t  
s o c i a l i s t i e s e  ekonomisme. Na v i j f t i g  3aar Welfare State v a l t  
deze v o o r s t e l l i n g  nauwel i jks  nog t e  verdedigen.  Maar ook de 
d i s k u s s i e s  op h e t  gebied van de marx i s t i e se  ekonomie dragen 
b i j  t o t  haar  verdwijnen. Zoals b . v .  S t r a f f a ' s  k r i t i e k  op de 
waardeleer ,  en de debat ten  van neor icardianen en fundamenta- 
l i s t e n ,  d i e  t o t  i n z e t  hebben aan t e  tonen d a t  de bewegings- 
wetten van de ekonomie van krachtsverhoudingen afhangen en 
dus van een a r t i k u l a t l e  van o n g e l i j k s o o r t i g e  elementen. In  
de  e e r s t e  p l a a t s  b e r u s t  e c h t e r  i e d e r e  vooruitgang i n  de eko- 
nomiese t h e o r i e  op h e t  i n z i c h t  d a t  e r  n i e t  s l e c h t s  &Ã© log i -  
ka van h e t  ekonomiese is ,  zoa l s  de  log ika  van de markt d i t  
was, maar d a t  h e t  t e r r e i n  door ve r sch i l l ende  s o c i a l e  l o g i k a ' s  
bepaald wordt, i n  een r e l a t i e  van overdeterminering en a r t i -  
k u l a t i e .  
b )  De d i skurs ieve  k o n s t r u k t i e  omvat ook h e t  t e r r e i n  van de 
subjekt iv i te i t .  Een van de b e l a n g r i j k s t e  ontwikkelingen i n  
h e t  hedendaagse denken op h e t  gebied van een m a t e r i a l i s t i e s e  
b e t e k e n i s t h e o r i e  vormde de breuk met de opvat t ing van een 
oorspronke l i jk  en kons t i tue rend  s u b j e k t ,  een t ranscendentaal  
s u b j e k t .  In  de p l a a t s  h iervan kwam de v o o r s t e l l i n g  van h e t  
sub jek t  a l s  gekonst i tueerd  door a n t a g o n l s t i e s e  d i skurs ieve  
p r a k t i j k e n .  Eenheden a l s  'de  mens' of 'de k l a s s e '  z i j n  geen 
homogene eenheden. Ook moest de marx i s t l e se  t h e o r i e  aksepte- 
ren  d a t  i d e n t i t e i t e n  a l s  ' h e t  n a t i o n a l e ' ,  ' h e t  p o p u l i s t i e s e ' ,  
' h e t  demokrat iese ' ,  om e r  maar een paar t e  noemen, geen vor- 
men z i j n  van een zogenaamd v a l s  bewustz i jn ,  en ook geen k las -  
senideologieen,  maar d a t  hun a r t i k u l a t i e  met de ene of ande- 
r e  k l a s s e p o s i t i e  a fhanke l i jk  is van de po l i t i ek -d i skurs ieve  
s t r i j d .  De g r o t e  be teken i s  van h e t  werk van Gramsci l i g t  i n  
h e t  f e i t  d a t  h i j  een reeks  van begrippen h e e f t  ontwikkeld: 



'hegemonie', 'histories blok', 'stellingenoorlog', 'integra- 
le staat', die slechts zin verkrijgen in het kader van een 
breuk met de essentialistiese logika en, parallel daaraan, 
in Eet kader van een primaat van het diskursieve. De kon- 
struktie van een socialistiese hegemonie moet dan ook worden 
gezien als de verveelvuldiging van discoursen die pogen om 
demokratiese, populistiese en socialistiese eisen te artiku- 
leren. Zij moeten bi;) het formuleren niet slechts konstate- 
ren wat is: het gaat hier om performatieve handelingen die 
konstitueren wat is. 
c) De socialistiese strijd stelt zich niet slechts tendoel het 
privÃ©-eigendo van de produktiemiddelen af te schaffen. Zij 
moet ook begrepen worden als een omvangrijke poging tot de- 
konstruktie van de burgerlijke maatschappij. Zij wil het spe- 
cifieke diskursieve karakter van de 'evidenties' van de bur- 
gerlijke maatschappij blootleggen en breken met de naturali- 
sering van het sociale, om zo een nieuwe kultuur te konsti- 
tueren, of in termen van Gramsci: een nieuwe common sense 
van de massa's. 
Het terrein van de politiek omvat dus de maatschappij in 
haar geheel. Het proces van dekonstruktie van de burgerlij- 
ke 'naturalisering' kan zich slechts voltrekken in de mate 
waarin nieuwe vormen van de verhouding tussen objekten ont- 
wikkeld worden, nieuwe discoursen. Het specifieke van een 
discours bestaat slechts in zijn onderscheid tot andere. Het 
zou onjuist zijn de aktor van deze dekonstruktie weer als 
eenheidssubjekt op te vatten, vrij van tegenspraken en bode 
van een nieuwe wereld zonder een enkel antagonisme. 
We zouden niet veel vorderingen hebben gemaakt op het gebied 
van een materialistiese theorie van discours en politiek, 
als we het essentialisme van de burgerlijke maatschappij 
slechts hadden afgewezen om het op een socialisties subjekt 
te projekteren. Ook het socialistiese subjekt is voor haar 
bestaan als eenheid aangewezen op omvattende politieke in- 
spanningen tot diskursieve konstruktie ervan. Buiten die in- 
spanningen is er niets wat b.v. de strijd voor de vermaat- 
schappelijking van de produktiemiddelen verbindt met de fe- 
ministiese of de anti-racistiese strijd. De ontwikkeling van 
de hedendaagse revoluties bewijst dat. De gekombineerde ont- 
wikkeling - in een diepere zin dan het leninisme vermoedde - 
is de voorwaarde van de politieke strijd in onze tijd. En 
deze zelfde uitdrukking, 'ongelijke en gekombineerde ontwik- 
keling' is dubbelzinnig daar zij lijkt te refereren aan een 
paradigmatiese eenheid van elementen in een platoonse fasen- 
logika. Deze vergaat tot stof wanneer we haar konfronteren 
met bet totaal der ervaringen van ons tijdperk, van het fas- 
cisme tot de koloniale revoluties; van het feminisme tot de 
landen van het reÃ«l socialisme. Als wij de uiterste konse- 
kwenties aksepteren van dit materialistiese projekt, van een 
opvatting van de geschiedenis als een proces van diskursieve 



k o n s t r u k t i e  van h e t  s o c i a l e ,  dan moeten we a f z i e n  van i ede re  
metafys iese  g a r a n t i e .  E r  is geen l a a t s t e  z in  van de geschie- 
d e n i s ,  een s o o r t  van c o i n c i d e n t i a  oppositorurn (een samenval- 
l e n  van de  t e g e n s t e l l i n g e n )  zodat de tegenspraak d e f i n i t i e f  
overwonnen zou z i j n .  
S l e c h t s  de  s t r i j d  z a l  over de toekomst b e s l i s s e n ,  en deze 
' toekomst'  z a l  ook een 'heden' z i j n ,  kwetsbaar en tegenstr1.1- 
d i g .  Des t e  b e l a n g r i j k e r  de s t r i j d .  

(Vertal ing:  Karen Vintges) 

D i t  a r t i k e l  Verscheen i n  ' P o l i t i k  und neue s o z i a l e  Bewegungen' 
Argument Sonderband 78, B e r l i n  1982. 


