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l De vertaling van dit fragment uit w a n  Gramsci is als volgt: 
..maar ik, met het wetend hart 
van iemand die slechts in de geschiedenis een leven heeft. 
?si ik ooit nog met ware passie kunnen werken 
als ik weet dat onze geschiedenis ten einde is?" 

2 Oxford, 1967 (1956), p. vil. 
3 Amsterdam, 1979. 
4. Resp. Oxford 1982 en Londen 1985. 
5. Notie Dame 1984 (1981). 

Voorbij marxisme en positivisme? 

Guus Meershoek 

"Irnayination is nothlny but decayiny sense" 
Hobbes, Leviathan. Part l, ch.2. 

Er is met theorievorming in de sociale wetenschappen iets 
merkwaardigs aan de hand. Ze heeft iets magies. Heel wat uni- 
versitair geschoolden verwachten dat als zij maar de juiste 
sociale theorie weten te vinden - of, nog roekelozer, zelf de 
juiste ontwerpen - zij ook de sleutel tot het bouwplan van de 
maatschappij zullen bezitten. Dat dan, om maar gelijk naar 
Rousseau te verwijzen, de wereld voor hen transparant zal zijn. 
Op zich is dat een onschuldige illusie. Maar er gebeurt iets 
vreemds. Als een kwade geest wekt die magie de suggestie dat 
de problemen die oorspronkelijk door theorieÃ« opgeworpen 
zijn, ook door theorieÃ« opgelost kunnen worden. In plaats 
van een steun bij het begrijpen van de maatschappij te zijn, 
moet de theorie nu antwoorden gaan geven op haar eigen vra- 
gen. Een eindeloze speurtocht naar de transparantie vangt aan. 
Een tocht waarvan het nut steeds geringer wordt en het eind- 
punt steeds verder weg raakt. Moeten we dan maar iedere theo- 
rievorming vermijden? Nee, in de sociale wetenschappen kunnen 
we er niet buiten. Moeten we dan maar een theorie onkrities 
aksepteren? Ook niet. Theorievorming moet een poging zijn, 
een reeks begrippen zo te specificeren dat ze de onderzoeker 
attent maken op belangrijke sociale verschijnselen, een on- 
derling verband tussen die begrippen formuleren en bij dat 
laatste- door een zekere nuchterheid de permanente verleiding 
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om 'in de theorievorming te vluchten' weerstaan. 
In dit spanningsveld bevindt mijns inziens ook Siep Stuurman 
zich met zijn laatste publikatie 'De labyrinthische staat - 
over politiek, ideologie en moderniteit' (~msterdam, 1985). 
Enerzijds onderkent hij dat (met zijn theorie rivaliserende) 
theorieÃ« "slechts een gezichtspunt onder vele" (p. 7 )  zijn 
en stelt hij dat "de moderne staat (..) juist door zijn aiom- 
vattendheid, het denken over politiek in deze (alomvattende 
- gin) termen achterhaald (heeft)" (p. 212). Dan kent hij dus 
theorie maar beperkte pretenties toe. Anderzijds meent hij 
echter dat een politieke theorie "de innerlijke samenhang van 
de historiese beweging op het spoor (tracht) te komen" (p. 26 )  
en dat hij net het struk~uurbe~rip van de engelse socioloog 
Giddens "de 'mechanika' van historiese processen" (p. 15) bloot 
kan leggen. Op die momenten wordt hij weer geleid door de fata 
morgana van de transparantie. 
Ik zal in deze recensie eerst aangeven dat de laatstgenoemde 
doelstellingen Stuurman verhinderen een bevredigende visie te 
formuleren op de drie thema's die hij in zijn studie aanroert, 
te weten macht en de analyse van het staatsoptreden, het ka- 
rakter van de z.g. keynesiaanse staat en de rol van politiek 
in ideologieÃ«n Daarbij zal blijken hoezeer hij aan het door 
mij gesignaleerde verschijnsel ten prooi valt. De meest op- 
vallende indikatie daarvan is dat Stuurman in zijn boek nau- 
welijks tot konklusies komt: hij onderneemt een speurtocht in 
de theorievorming zonder zelf duidelijk te formuleren waarom 
of waartoe. Vervolgens zal ik aangeven dat Stuurman toch vra- 
gen stelt die een aanzet kunnen zijn voor vruchtbare politi- 
kologiese theorievorming. Tot slot bespreek ik het begrip 
'moderniteit', dat Stuurman in deze studie introduceert, en 
zijn visie op politieke ethiek. 

Het eerste hoofdstuk opent met de vraag: "In hoeverre kunnen 
de staat en de politiek begrepen worden als uitdrukkingen van 
ekonomiese en sociale krachtsverhoudingen, en welke eigen wet- 
matigheid en effektiviteit kent de sfeer van de politiek en 
de staat?" (p. 30).  Dit is, in iets algemenere termen geformu- 
leerd, de traditionele marxistiese vraag naar de invloed van 
ondernemersorganisaties (en vakbonden) op het staatsoptreden.. 
Dat de marxistiese politieke theorie op deze vraag, ongeacht 
de werkelijke situatie, altijd al een antwoord paraat heeft 
(de staat is relatief autonoom), is jammer voor het marxisme, 
maar het maakt de vraag niet minder interessant. Stuurman 
stelt zich niet meer tevreden meL dit" antwoord. In zoverre 
heeft hij van het marxisme afscheid genomen. Toch blijkt hij 
een antwoord op de vraag uiteindelijk nog wel van de theorie 
te verwachten. Er volgt een lange tocht langs bekende plek- 
jes - het Poulantzas-Miliband debat - en nieuwe hoogtepunten 
- Bhaskar - waarvan het resultaat echter, zoals verwacht kan 
worden, nogal teleurstellend is. Stuurman konkludeert: "Het 
probleem is niet in hoeverre de staat autonoom is, maar devraag 

37 



wie erin slaagt de staat autonoon te maken: in welke processen, 
in welke mate en - belangrijkste vraag misschien wel - tegen 
wie" (p. 58). Geen antwoord op de oorspronkelijk vraag, lijkt 
me. Erger nog: het stellen van de oorspronkelijke vraag naar 
invloed op het staatsoptreden (het afhankelijk maken van de 
staat) wordt onmogelijk gemaakt door nu 'het autonoom maken 
van de staat' centraal te stellen. Een verschijnsel dat bo- 
vendien niets meer met politiek te maken heeft als je, zoals 
Stuurman doet (p. 31), macht als een relationeel begrip, 
d.w.z. als een afhankel i jkheidsverhouding tussen twee perso- 
nenlinstituties, definieert. 
Het tweede hoofdstuk biedt een analyse van de moderne ver- 
zorgingsstaat. Stuurman wil hardmaken dat het hier gaat om 
"een nieuw type verhouding tussen de bevolking en de politie- 
ke instellingen, zowel in ekonomiese en sociale als in poli- 
tieke en kulturele zin" (p. 76). In het daaropvolgende betoog 
blijken noch Foucault (disciplinering) noch Gramsci (fordis- 
me) bevredigende analyses van dit verschijnsel te geven. 
Stuurmans konklusie luidt dat de keynesiaanse staat "een epi- 
sode in de strijd om de moderniteit:" (P. 115) is. De akkumu- 
latie van het kapitaal blijkt de sociale kontradiktie die aan 
dit proces van 'unifikatie en fragmentatie', zoals Stuurman 
de modernisering ook wel definieert, ten grondslag ligt. In 
navolging van Giddens definieert hij zo'n kontradiktie als 
"oppositie of disjunktie van strukturele kenmerken van soci- 
ale systemen waar deze kenmerken in termen van elkaar werken 
maar elkaar tegelijkertijd tegenwerken" (p. 113). Mij lijkt 
deze sleutel tot het bouwplan van de keynesiaanse maatschap- 
pij een definitie die keurig past in de traditie van de he- 
geliaans-marxistiese geschiedfilosofie. De bezwaren daartegen 
heeft Stuurman zelf in de inleiding van het boek (p. 12-13) 
al op een rijtje gezet. 
Het derde hoofdstuk poogt veranderingen van ideologieÃ« in 
verband te brengen met politieke processen. Hoofdmoot vormt 
een weergave van de analyses van de taal door het moderne 
strukturalisme, waarbij ook Wittgenstein en Gramsci de revue 
passeren. Aan het slot van deze beschouwing konkludeert Stuur- 
man dat ideologie niet als zelfstandig objekt bestudeerd kan 
worden. "Het lijkt wel of het debat over ideologietheorie niet 
anders gevoerd kan worden dan vanuit imaginaire archimediese 
punten" (p. 185). Aldus wordt Stuurman bij zijn tocht er door 
de theorie zelf toe gedreven zijn oorspronkelijke uitgangs- 
punt -  u uiten de taal, de symbolen en de gestructureerde 
leefwereld is geen bewust of zinvol handelen mogelijk" 
(p. 20) - op te geven. Een werkelijke konklusie van dit: 
hoofdstuk ontbreekt dan ook. Ten onrechte kanhet voorafgaan- 
de de indruk wekken dat Stuurman een geheel zinloze onderne- 
ming heeft verricht. Dat is mijns inziens niet zo. De oor- 
zaak van de onvruchtbaarheid van dit boek ligt in de te gro- 
te pretenties die Stuurman aan een politieke theorie toe- 
kent: de wereld transparant maken. Met recht zal de lezer mij 
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daarom nu vragen: hoe moet zo'n theorie er dan wel uitzien? 
Mijns inziens moet zo'n theorie door het beschrijven van een 
aspekt van de maatschappij een kader scheppen waarin met be- 
hulp van enkele nauwkeurige gespecificeerde begrippen een be- 
perkt aantal vragen gesteld kan worden. Zo'n beschrijving 
legt tegelijk vast wat er volgens die theoretikus in de maat- 
schappij veranderd kan worden en wat er wel of niet veran- 
derd moet worden. Theorie is, zoals Stuurman het ook zelf in 
zijn inleiding formuleert, een oriÃ«ntatiemidde met een meer- 
zijdig karakter: het biedt de mogelijkheid om "zich te kunnen 
oriÃ«nteren maar zorgt er tegelijk voor dat de bezitter van 
de theorie "zijn plaats weet" (p. 9) en, zo zou ik eraan wil- 
len toevoegen, zijn taak kent. Ik zal deze metatheoretiese 
opmerkingen aan de hand van een bekende politieke theorie, 
het z.g. pluralisties-elitisme, toelichten. Een korte uiceen- 
zetting daarvan biedt mij tegelijk de mogelijkheid te ver- 
duidelijken waar mijns inziens mogelijkheden liggen om, zoals 
ook Stuurman beoogt, vanuit links politiek perspektief theo- 
revorming te verrichten. 

Het pluralisties elitisme is in de nederlandse politikologie 
de dominante theorie bij het begrijpen van het staatsoptre- 
den. Uiterst beknopt weergegeven, stelt deze theorie dat de 
machtsverhoudingen tussen de - in onderling konflikt leven- 
de - groepjes machthebbers - (elites) bepaald worden door een 
konkurrentie om de stemmen van de individuen in de samenle- 
ving. Daar valt iets voor te zeggen; daar valt een heleboel 
tegen in te brengen. De beschrijving in deze theorie bena- 
drukt bijvoorbeeld dat de machthebbers afhankelijk zijn van 
de kiezers; zij moeten zich tegenover hen legitimeren. In 
duizenden enquÃªte (de favoriete methode om die individuen 
te onderzoeken) heeft men daarom de vraag gesteld naar een 
(eventueel) wantrouwen bij de kiezers tegenover de politiek. 
(Als dat groot is, valt zelfs, zo leert de theorie, het po- 
litieke systeem in duigen.) Nog nooit hebben deze 0nderZoe- 
kers de veel relevantere vraag gesteld naar het wantrouwen 
bij de machthebbers tegenover de bevolking. Dat er zoiets 
bestaat als dominantie/hegemonie/overheersing kan men name- 
lijk niet denken binnen deze theorie. De machthebbers zijn 
afhankelijk van de luimen van het volk, zo stelt zij; omge- 
keerd geldt dat niet. Dit voorbeeld laat zien dat een theo- 
rie maar een beperkt deel van de maatschappij beschrijft en 
ook maar het stellen van een beperkt aantal vragen mogelijk 
maakt. (De pluralisten zijn overigens -hetgeen niemand zal 
verbazen - meestal niet geneigd hun visie zodanig te relati- 
veren. ) 
Stuurman behoort tot een van de weinige politikologen in Ne- 
derland die zich aan het pluralisties kader onttrekken. Hij 
durft daardoor ook een aantal vragen te stellen waarvoor het 
merendeel van de politikologen letterlijk een blinde vlek 
heeft. Daartoe behoren de vraag naar de hegemonie die de 
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staat in het maatschappelijk leven uitoefent, naar de machts- 
vorming van maatschappelijke bewegingen en naar de rol van 
ideologieÃ« in politieke konflikten. Daarmee heeft hij een 
kader geschapen waarbinnen vruchtbaar politieke analyses van- 
uit een links perspektief kunnen worden verricht. Zijn nei- 
ging tot alomvattende theorievorming houdt hem echter van 
zijn eigenlijk taak als theoretikus af: deze begrippen dus- 
danig te specificeren dat ze bij sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek kunnen attenderen op belangrijke verschijnselen. 

De onvruchtbaarheid van alomvattende theorievorming blijkt 
ook bij een nadere beschouwing van het begrip moderniteit dat 
Stuurman met deze studie introduceert. In de inleiding wordt 
het omschreven als "een meer alomvattend krachtenveld (dan 
het kapitalisme)" (p. 19) dat bepaald wordt door processen 
van unifikatie en fragmentatie. Moderniteit wordt bepaald 
door "de strijd om de hegemonie op tal van gebieden" (p. 195 
en door een onvermijdelijke maatschappelijke ontwikkeling die 
alles wat traditioneel is achter zich laat, de modernisering 
(P. 20). "Moderniteit is bij uitstek zowel een gegeven als 
een inzet van tegenstrijdige strategieÃ«n (p. 20). Het pro- 
bleem is mijns inziens dat het begrip moderniteit zo algemeen 
is dat het iedere verklaringswaarde verloren heeft. Modern 
zijn we immers allemaal. Of toch niet? Is de 'mora1 majority' 
in de Verenigde Staten met zijn televisiedominees modern? Of 
traditioneel? Kan een maatschappij zich ook van modern naar 
traditioneel ontwikkelen of zullen we in de toekomst alleen 
maar moderner worden? 
Hegemonie en modernisering. Het eerste is de erfenis van het 
marxisme; het tweede die van de positivistiese sociologie 
(Comte en zijn navolgers). Beide begrippen staan op gespan- 
nen voet met elkaar. Het eerste veronderstelt een 'onderlig- 
gende ideologie' die zodra de verdrukten genoeg macht heh- 
ben, dominant zal worden. Als zodanig is het begrip in Stuur- 
mans betoog ook regelmatig aanwezig (p. 33). Het tweede b&- 
grip heeft heel andere implikaties. Het veronderstelt dat 
zij, die onder aan de maatschappelijke ladder staan, laten 
we zeggen het volk, door verlichte machthebbers van hun 
vooroordelen (tradities) bevrijd worden en aldus in de vaart 
der volkeren kunnen worden opgenomen. In zijn betoog blijkt 
het begrip 'moderniteit' nu eens de eerste en dan weer de 
tweede konnotatie te hebben. Een definitie ervan geeft Stuur- 
man niet. Niet vreemd, lijkt mij, omdat dan zou blijken dat 
hij poogt een theoreties Jalta te realiseren. 
Het marxisme en de positivistiese sociologie vormen de spie- 
gelbeelden van eenzelfde projekt in de sociale wetenschap- 
pen: het ontwerpen van een theorie die de gehele maatschappij 
omvat. De droom van de transparantie. Het begrip 'struktuur' 
toont bijna schaamteloos de mislukking van deze onderneming. 
Enerzijds vormt de struktuur volgens Stuurman de "samenhang 
van alles met alles" (p. IS), is ze "onbegrensd" (p. 255 en 
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kan zelfs "pas in die strukturen menselijke subjektiviteit 
bestaan" (p. 10). Anderzijds blijken mensen toch vrij te zijn 
(p. g), doelgericht te kunnen handelen (p. 1 1 )  en zelfs die- 
zelfde strukturen tegen andere mensen door te kunnen zetten 
(p. 11). Enerzijds worden mensen geheel door strukturen be- 
paald; anderzijds kunnen zij weer volledig vorm geven aan 
strukturen. Als dit inderdaad op zou gaan, verliest het be- 
grip 'struktuur' iedere kausale waarde in een sociaal-weten- 
schappelijke analyse. Af en toe groeit ook. bij Stuurman dat 
besef, zoals wanneer hij zich als doel stelt "een sociale 
analyse (te verrichten) waarin de geschiedenis niet meer ver- 
schijnt als een noodzakelijke wetmatigheid maar als een se- 
rie kontingentestrategiese uitkomsten waarin achteraf een be- 
paalde struktuur ontdekt, kan worden" (p. 18). In het laatste 
geval is de struktuur dus alleen maar een hersenspinsel van 
de sociale wetenschapper. Maar wat is de waarde van een soci- 
ale theorie indien deze ook niet tijdens hun handelen mensen 
inzicht kan geven in de sociale werkelijkheid? 

Stuurman besluit zijn boek met een beschouwing over politieke 
ethiek. Aandacht voor eenzolang verwaarloosd onderwerp is op 
zich toe te juichen. Jammer genoeg komt deze problematiek niet 
uit de verf. De epiloog bevat een lange tirade tegen de neo- 
liberale tijdsgeest en de afbraak van de verzorgingsstaat. Het 
land is onregeerbaar, konstateert Stuurman, en links weet niet 
meer wat het wil. In antwoord daarop bepleit hij een "beginseL- 
vast opportunisme" (p. 212) dat de mensenrechten als uitgangs- 
punt neemt. ("Het enige vaste punt dat ik kan bedenken".) Dat 
lijkt mij uiterst mager en beslist veel te mager om met enige 
overtuiging het moderne liberalisme te kritiseren. Dat is na- 
nelijk over het algemeen bereid heel wat meer verworvenheden 
dan de mensenrechten te verdedigen. 
Ook hier speelt Stuurmans theoriebegrip hem parten. Als er 
namelijk alomvattende samenhangen zijn, kunnen er alleen tota- 
le oplossingen bestaan. Of in het geheel geen. In beide geval- 
len heb je geen moraal nodig. Ethiek bestaat hij de gratie 
van bet feit dat mensen in hun handelen keuzes moeten maken 
tussen alternatieven die beide onvolkomen zijn. Sedert het 
verval van het feodalisme zijn er voor hen geen eenduidige 
richtlijnen meer; er bestaat een ethies pluralisme. In linkse 
kringen heeft traditioneel het ethiese koncept van sociale 
rechtvaardigheid een grote rol gespeeld. Stuurmans theoriebe- 
grip verhindert hem helaas bij deze traditie aansluiting te 
zoeken. Hoewel hij, zoals eerdervermeld, onderkent dat een 
deskriptief en een normatief element in sociale theorievor- 
ming samengaan (p. g), blijkt dit niet uit zijn slotbeschou- 
wing. Daarin stelt hij dat de moraal ten opzichte van de po- 
litiek slechts een archimedies punt is; "een politieke verde- 
diging vaneenmoreel principe is per definitie een slechte" 
(p. 212). Dat laatste durf ik te betwijfelen. Er is volgens 
mij geen betere. 
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