Macht en moraal

Ries van der Wouden

. m a 10, con 11 cuore cosclente
di chi soltanto nella storia ha vita,
potrÃ mal 016 con pura passione operare
Se so che la nostra storia Ã finits7"
PP Pasolini (Le ceneri di Gramsci) ( l )
Er hebben enige tijd lang twee akademiese kulturen naast elkaar bestaan, waarin het begrip 'politieke filosofie' een volstrekt verschillende betekenis had. In de naoorlogse sociale
wetenschappen, gedomineerd door het voorbeeld van de anglosaksiese wetenschapsopvatting, betekende politieke theorie
of politieke filosofie zoveel als de geschiedenis van normatieve politieke theorieÃ« en het opstellen van formele metaethiese regels. Bij hun zelfverklaarde tegenvoeters, de neomarxisten, die vooral sinds de jaren zestig enige voet aan de
grond kregen binnen de akademiese wereld, werd politieke theorie gelijkgesteld aan staatstheorie. Het probleem van de politieke theorie was bij hen aanvankelijk, een expansieprohleem
in de lakatosiaanse zin van het woord: de vraag was of en zo
ja hoe Marx' klassentheorie uit te breiden was naar het gebied van de staat. Dat uitgangspunt hadden de 'staatsafleiders', de 'stamokappers* en de 'poulantzianen' gemeen.
Opvallend is dat beide akademiese kulturen op het hoogtepunt
van hun bestaan de ethiek buiten de orde van het akademies vertoog hebben verklaard. Binnen de anglo-saksies gerichte kultuur ontwikkelde men daartoe verschillende, maar wel met elkaar verwante, argumentatielijnen: de behavioristen maakten
met hun emotivistiese ethiek-opvatting de ethiek tot een zaak
van persoonlijke voorkeur, waarover verder niet te debatteren
zou zijn, de logies positivisten ontzegden aan ethiese uitspraken een logiese status, en velen deelden het al dan niet
terecht aan Weber ontleende adagium, dat men binnen het akademies vertoog alleen diende te spreken over middelen, niet
over doelen. Ook een toegepaste sociale wetenschap als de
policy analysis' hield zich daaraan. Het was vanwege de hegemonie van dit konglomeraat van argumentaties, dat Peter
Laswel1 in i956 in zijn inleiding op de bundel Philosophy,
Politics and Society de nog jaren daarna eindeloos geciteerde verzuchting slaakte "For the moment, anyway, political
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philosophy is dead" ( 2 ) .
Bij de neo-marxisten lag het probleem iets anders. Een groot
deel van hen was immers via de maatschappelijke betrokkenheid
bij deze theorie terechtgekomen. Maar eenmaal in het bezit
van deze theorie kwamen de verhoudingen al snel omgekeerd te
liggen: de weg naar de maatschappelijke betrokkenheid liep
nu via een juiste perceptie van de theorie. Het werd een gebruikelijke stijlfiguur om theoretiese verhandelingen over
staat en politiek af te sluiten met 'politieke overwegingen',
waarin 'de theorie' werd 'doorgetrokken' naar de perspektieven van de arbeidersbeweging of die van links in het algemeen. Maatschappelijke problemen werden in de eerste plaats
gezien als problemen van de marxistiese theorie, en morele
problemen buiten die theorie bestonden niet. De moraal was
als het ware ondergedoken in de epistemologie. Zo is het frappant dat zelfs het stalinisme-probleem door marxisten - inklusief mijzelf - werd opgevat als een anomalie voor het marxisme, die eerst (h)erkend en vervolgens uit de weg geruimd
diende te worden. Dat is ook de manier, waarop Stuurman in
i979 in zijn Het reÃ«e bestaande en het noodzakelijke socialisme ( 3 ) het stalinisme bediskussieert, terwijl het debat
waarin het boek funktioneerde uiteindelijk draaide om de
vraag, wie er in Oost-Europa nu eigenlijk de solidariteit van
links verdiende. Die vraag had beter beantwoord kunnen worden door te beginnen met het herzien van morele principes in
plaats van met het herschrijven van de marxistiese klassentheorie.
Ondertussen zijn beide akademiese kulturen lichtelijk in verval geraakt. De politieke filosofie en de ethiek (of de moraal, het verschil in woordgebruik is vaal al kenmerkend voor
de opvatting die men aanhangt) zijn zelfs weer gewaardeerd in
de wereld der wetenschap, hierbij een handje geholpen door de
krisis van de verzorgingsstaat'. Bovendien was de marxistieSe theoretiese expansiedrift gevolgd door een implosie. De
huidige neo-marxisten zijn over het algemeen geneigd om het
marxisme te zien als Ã©Ã van de bruikbare theorieÃ« in de sociale wetenschappen.
Stuurmans De labyrintische staat is teheschouwen als een exponent van de laatstgenoemde ontwikkeling. Samen met publikaties als Eiob Jessops The Capitalist State en Heyemony and Somalist Strateqy ( 4 ) van Ernesto Laclau en Chantal Mouffe is
het te beschouwen als een verwerking van de recente diskussies over politieke theorie. In alle drie de gevallen leidt
dat tot de afwijzing van een algemene substantiÃ«l theorie
van 'de staat in het kapitalisme' en tot de vervanging van
het begrip 'determinatie' door begrippen als 'artikulatie'
(Jessop, Laclau/Mouffe), 'kontingentie'(~aclau/~ouffe,Stuurman) en 'strategie' (Stuurman). Laclau en Mouffe ontwerpen
met die begrippen een theoreties bouwwerk, dat ik niet anders
kan zien als een meta-vertoog voor sociale en politieke bewe-

gingen, dat weliswaar demokratieser, minder kolonialistÃ-e
en opener is dan zijn voorgangers, maar daarmee niet minder
pretentieus. Jessop en Stuurman richten zich op de staatsproblematiek. Zij bewandelen daarbij verschillende wegen.
Jessop bespreekt in zijn boek zo ongeveer de hele neo-marxistiese traditie, komt daarbij tot een afwijzing van de SubstantiÃ«l staatstheorie, en trekt zich vervolgens terug op
de abstrakt-methodologiese geestesgronden van de 'relaties
tussen de relaties'. Politieke theorie is hij hem van iedere
substantialiteit beroofd en zuivere meta-theorie geworden.
Stuurman gaat in De l a b y r m t i s c h e s t a a t anders te werk. Hij
'de geschiezet zijn centrale theoretiese uitgangspunten
denis als kontingentie', 'de dualiteit van strukturen', voorin het begin van zijn
al gebaseerd op Bhaskar en Giddens
boek uiteen en gaat daarmee allerlei vraagstukken en diskussies te lijf. Dat heeft in ieder geval het voordeel, dat hij
daarmee iets van de substantiÃ«l theorievorming, die op het
nivo van de staat in de kapitalistiese maatschappij was afgewezen, op een lokaler nivo terugwint. Stuurman doet dat via
een voortdurende afwisseling van theorie en histories materiaal met name in de hoofdstukken 2 en 3, waarin respekrievelijk de keynesiaanse staat en het ideologie-probleen aan
de orde komen. Hij zet zich in de loop van zijnhetoog uiteen
met tal van bekenden: Miliband, Poulantzas, Lukes, Foucault,
Donzelot, De Saussure, Wittgenstein en de rest van het theoreties Madame Tussaud.
Wat echter geheel ontbreekt (~chterhuismerkte het al op in
zijn bespreking in de Volkskrant van l maart j.1.) zijn de
theoretici die zich met normatieve politieke theorie hebben
beziggehouden. Dat verbaast des te meer, aangezien in het
laatste hoofdstuk, het vierde, op de laatste bladzijden plotseling de moraal als een 'archimedies punt' ten opzichte van
de politiek wordt gepostuleerd, naar het diktum van Archimedes dat men vanuit een vast punt buiten de wereld de gehele
wereld zou kunnen bewegen. Ik wil daarmee niet beweren, dat
normativiteit in de rest van Stuurmans betoog afwezig is,
want ik deel zijn mening dat normativiteit in alle vormen van
politieke theorie een rol speelt. Maar dat is niet het probleem waar Stuurman aan het einde van zijn boek op doelt.
Stuurman lijkt via het begrip 'archimedies punt' de moraal
op de agenda te willen zetten als een referentiepunt voor
het progressief-politiek denken. Op deze wijze opgevoerd
vrees ik echter, dat de moraal dezelfde funktie zal gaan vervullen ten opzichte van de politiek als het geweten van de
christelijke politici: het komt ter tafel om juist niet ter
diskussie te worden gesteld, maar als ultiem argument.
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Stuurmans benadrukking van de moraal is zeker niet strijdig
met zijn theoretiese standpunten uit de andere hoofdstukken
van De l a b y r i n t i s c h e s t a a t . Begrippen als 'kontingentie' en
'strategie' scheppen een zekere 'ruimte' voor moraal. Maar

wat bedoelt Stuurman nu precies met de moraal als 'archimedies punt'? En waarom moet de moraal zo nodig buitende politieke theorie worden geplaatst?
Om met het laatste te beginnen: een van de punten, waarop
Stuurman nog wel bij het marxisme aansluit, is bij zijn omschrijving van de politieke theorie. Het gaat daarbij, aldus
Stuurman, om het begrijpen van politiek en staat in het licht
van de ekonomiese en sociale verhoudingen en om de eigen wetmatigheid van politiek en staat (p. 30). In het klassieke
marxisme kon een dergelijke plaatsbepaling van de politieke
theorie volstaan, omdat haar geschiedfilosofie deze als het
ware vanzelf verbond met de strategie van de arbeidersklasse.
De geschiedfilosofie zorgde voor een politiek handelingsimperatief: zij werd, zoals zowel Kolakowski als Sorel benadrukken, de mythe die de moraal in zich had opgenomen. Maar Stuurman wijst deze geschiedfilosofie af en neemt desondanks de
vraagstelling van de marxistiese politieke theorie over. Binnen die vraagstelling is geen plaats voor morele reflektie,
dus die moet vervolgens buiten de politieke theorie worden
gezocht.
Dat leidt in Stuurmans laatste hoofdstuk tot die merkwaardige konstruktie van de moraal als het 'archimedies punt' ten
opzichte van de politiek, en zo kan men eraan toevoegen,
blijkbaar ook ten opzichte van de politieke theorie. Die konstruktie verbaast des te meer, omdat Stuurman in de voorgaande hoofdstukken allerlei vormen van archimediese punten voortdurend had afgewezen. Met betrekking tot de ideologie stelt
Stuurman enkele malen (p. 23, 185), dat er geen sprake meer
kan zijn van een archimedies punt in het debat daarover. Maar
waarom kan de moraal dat dan wel zijn ten opzichte van de politiek, en als ze dat ten opzichte van de politiek is, waarom zou ze dat dan niet zijn ten opzichte van de ideologie?
Heeft nu plotseling de moraal de vroegere funktie van de theorie of de wetenschap overgenomen?
Het lijkt me, dat Stuurman met zijn moraal als archimedies
punt toegeeft aan het sinds Kants Kritik der reinen Vernunft
bestaande filosofiese verlangen van het zoeken naar een 'ruimte erbuiten'. Kant grensde de Rede af om God en de vrijheid
die ruimte te geven (die hij vervolgens weer teniet deed door
zijn kategoriese imperatieven, maar dat terzijde), Stuurman
wenst de moraal te vestigen als iets, dat zich blijkbaar buiten de logika van de politiek en de macht bevindt, want anders zou het onzin zijn om te spreken van een archimedies
punt. Wat is dat toch voor een merkwaardige intellektuele behoefte om steeds maar weer te zoeken naar een 'ruimte erbuiten', of dat nou het godsrijk, de socialistiese utopie, Marx'
Kapitaal, de kunst of de moraal is? En bovendien geraakt
Stuurman er mee in de problemen, omdat hij die 'ruimte erbuiten' wel zoekt, maar tegelijkertijd 'sadder and wiser' is
dan Kant, die nog geloofde in het universeel en dwingend begronden van de moraal, terwijl Stuurman die illusie kwijt is.
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Het is dan ook geen wonder, dat die ruimte buiten de macht
zo mager is ingevuld. Met een onthutsende eerlijkheid zegt
Stuurman op p. 212: "Het enige vaste punt dat ik kan bedenken is dat van de mensenrechten". Dat lijkt veel eer voor de
mensenrechten, maar ik betwijfel of hen een dienst bewezen
wordt door ze zo tot een wat machteloos postulaat te laten
worden.
"wij kunnen niet lanMet zijn kantianisme zonder illusie
ger de illusie hebben dat mensenrechten in de natuur der dingen liggen" (p. 213) - bevindt Stuurman zich onder andere in
het gezelschap van B.H. Levy. In La barbarie a visaqe humain
neemt de laatste een vergelijkbare positie in als een kantiaans moralist in de tijd van de dode God, al maakt hij de
'ruimte buiten de macht' wel heel erg miniem door ze tot zichzelf te beperken: zijn kantiaans moralisme is "een ingetogen
vrijdenkerij voor tijden van rampspoed". Imitatio Senecae.
Bij Stuurman is de taak van de moraal uiteraard uitgebreider,
maar in feite even machteloos. De moraal is een 'erbuiten',
een archimedies punt, maar de keuze voor de moraal is even
onbeargumenteerbaÃ¤ geworden als de keuze tussen tie positie van
de estbedese A en de ethiese B in Kierkegaards ~nten-Elle~.
In dit werk laat Kierkegaard op literaire wijze zien, dat de
positie van de filosofies moralist na Kant tamelijk problematies is geworden. De keuze tussen een morele en een esthetiese levenshouding is in zijn ogen nergens meer op te grondvesten dan op de basis van die levenshoudingen zelf, ze is een
Ã’
Ã’ geworden. Evenals bij Kierkegaard kan men bij Scuurman de moraal slechts verdedigen door al van tevoren op een
moreel standpunt te gaan staan: "een politieke verdediging
van een moreel principe is per definitie een slechte" aldus
Stuurman op p. 212. De moraal kan zo nog slechts met aan
haarzelf ontleende argumenten worden verdedigd, want helaas
is God dood en politiek macht. Stuurman moet mij maar eens
vertellen, hoe de mensenrechten zo ooit "rechten van mensen
van vlees en bloed, niet slechts van abstrakte burgers"
(p. 213) kunnen worden.
Met zijn standpunt staat Stuurman iaet beide benen stevig in
de emotivistiese morele kultuur van de moderniteit, zoals
die door Alasdair Macintyre in dfter Virtue ( 5 ) wordt geanalyseerd en bekritiseerd. "In al1 those crises in which marxi s t ~had to take explicit mora1 stances (...I
marxists have
always fallen back in relatively straightforward verslons of
Kantianism or utilitarianism" schrijft Macintyre (p. 261).
Zij zijn geen opponenten van de moderne moraal, maar maken
er deel van uit. Zo ook Stuurman.

-
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Het verbaast me, dat Stuurman het werk van Macintyre enkele malen instemmend citeert, als deze zijn standpunt lijkt te ondersteunen, maar diens betoog verder links laat liggen. Want
After Virtue bevat mijns inziens een reeks van inzichten, die
evenzovele elementen zijn voor een alternatief voor het mach-

teloze kantianisme zonder illusies, dat Stuurman in De labyrintische staat verwoordt. Als alternatief voor de aporieÃ«
van de huidige ethiese theorieÃ« en de emotivistiese morele
kultuur grijpt MacIntyre terug naar het in essentie aristoteliese koncept van de 'deugd' ('virtue'). De deugd bestaat,
aldus MacIntyre, alleen in relatie tot een 'practice', de telos van een leven en een sociale traditie. In de aristoteliese visie zijn politiek en moraal ondeelbaar, in tegenstelling tot de opvattingen over politiek van de verlichtingsdenkers en hun navolgers: "Politics, as Aristotle conceives it,
is a practice with goeds internal to itself. Politics, as James
t4ill conceives it, is not" (p. 2275. In zijn visie van de ondeelbaarheid van politiek en moraal is MacIntyre overigens
voorgegaan door mensen als Hannah Arendt, die in The Human
Condition een soortgelijke visie ontwikkelt aan de hand van
de klassiek-griekse visie op politiek en handelen. Zij ziet
politiek in essentie als handelen in openbaarheid en door
middel van kommunikatie, en derhalve als een terrein waarop
de moraal wordt gevormd en zich tbuisvoelt.
Op welke punten vormen MacIntyre en Arendt nu een alternatief
voor Stuurmans kantianisme zonder illusie? Ten eerste wijzen
zij Stuurmans scheiding tussen politiek als staat en macht
enerzijds en moraal als mensenrechten in een archimedies punt
daarbuiten anderzijds af. Voor hen is een dergelijke (onder)scheiding van politiek en moraal ondenkbaar. Politiek is zoonvermijdelijk - macht. De erkenning van de
wel moraal als
onscheidbaarheid van politiek en moraal betekent het opgeven
van het filosofiese verlangen een absoluut machtsvrije ruimte 'erbuiten' te vinden. Er is alleen een 'erbinnen', en archimediese punten bestaan niet, ook niet in de moraal. Dat is
een zekere relativering voor de moraal, maar het betekent zeker geen verzwakking van haar positie. De moraal van de mensenrechten heeft altijd met beide benen in de politieke praktijk gestaan en daaraan ook haar kracht ontleend.
Ten tweede: Stuurmans archimediese morele punt leidt in mijn
ogen onvermijdelijk tot een alleen kognitivistiese, een
standpunten'-moraal, zoals de meeste verlichtings- en postv e r l i c b t i n g s - o p v a t t i n g e n van de moraal. In theorieÃ« als die
van Xaclntyre en Arendt is moraal eerder verbonden met handelen in de ruime betekenis van het woord. Daarmee verschuift
tevens de aandacht van morele wetten, theorieÃ« en systemen
naar de met sociale tradities en praktijken verbonden 'deugden', zoals in het werk van Macintyre. Dat lijkt mij een helangrijke zaak. Want wat: zou er ooit van 'mensenrechten' terecht zijn gekomen, als ze niet waren ingebed in de traditioneel-linkse 'deugd' van de solidariteit, of de traditioneelpolitieke deugd van de wil tot kommunikatie? Als we politiek
en moraal als onscheidbaar zien, dan zou wel eens kunnen
blijken dat een politieke verdediging van de mensenrechten
niet "per definitie een slechte" is, zoals Stuurman ons wil
doen geloven, maar daarentegen zeer deugdelijk kan zijn.
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