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In vorige publikaties wees Siep Stuurman het bespreken van
hedendaagse maatschappelijke verschijnselen in termen van
modern versus tradioneel terloops van de hand, als simplistiese sociologenpraat. In zijn nieuwe boek neemt 'nioderniteit' echter een centrale plaats in. Het gaat dan wel om moderniteit als een ambivalent geheel, als "bij uitstek zowel
een gegeven als een inzet van tegenstrijdige strategieÃ«n
(p. 20). Als gegeven funktÃ-oneer moderniteit in het boek
voor zover Stuurman aksepteert, dat we sinds Kuhn (en ondanks
Bhaskar) niet meer over een archimedies punt beschikken van
waaruit de ware theorie de wereld uit zijn voegen zou kunnen
lichten (p. 23). En als inzet funktioneert moderniteit voorzover Stuurman zich afvraagt, wat in dat geval "de woorden
'waarheid', 'wetenschap' en ... 'betekenis' nog zouden kunnen
betekenen?"(p. 23, vgl. 185). Stuurmans probleem is, in de
woorden van de door hem instemmend geciteerde Marshall Berman,
de ervaring van moderniteit als "al1 that is solid melts into
air". Een mooiere manier om te beschrijven wat er door de
lezer(es) heengaat bij lezing van Stuurmans boek bestaat er
niet.
Als nooit tevoren legt de auteur namelijk in dit boek een
voorkeur aan de dag voor het aan elkaar koppelen van tegenovergestelde en elkaar ondermijnende begrippen: moderniteit
als oxymoron. Zo zijn sociale strukturen noodzakelijk Ã© kontingent, archimediese punten worden ontkennend bevestigd, politiek en theorie worden uit elkaar gehaald Ã© in elkaar geklapt, realistiese en nominalistiese definities van politiek
wisselen elkaar af.
Zelf koppelt Stuurman zijn oxymoroniese stijl aan het verlangen een tussenpositie in te nemen tussen "de absolute zekerheden van het klassiek marxisme en de al even absolute negatieve zekerheden van het nietzscheaanse poststrukturalisme"
(p. 26). Wat dat betreft doet Stuurmans positie sterk denken
aan de titanenstrijd van Habermas in Diskurs der Moderne.
Zoals Habermas bevreesd is voor het overal de kop opstekende
irrationalisme (en de 'nieuwe onoverzichtelijkheid'), zo is
Stuurman bevreesd voor de "onbeperkte heerschappij van de
kontingentie". En net als Habermas, zo neemt ook Stuurman
zijn toevlucht tot een fiktie, een alsof-konstruktie, die in
tegenstelling tot de meeste fikties niet als denkbeeldig,
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verstrooiend of nuttig wordt afgeschilderd, maar als nog realistieser dan de realiteit zelf (p. 24). Is het bij Habermas
de ideale gesprekssituatie waaraan je het werkelijkheidsgehalte van de realiteit kunt aflezen, bij Stuurman is het de 'samenhang van het geheel ' : "de samenhang van het 'geheel' is een
'alsof1-clausulewaarvan we weten dat hij ons uiteindelijk altijd zal ontglippen, maar die we als veronderstelling niet
los moeten laten" (p. 25). In de wetenschap moet je dus zo handelen alsof je de totaliteit kunt vatten, maar tegelijkertijd
erkennen dat elke versie van de totaliteit 'onontkoombaar subjektief' is. Ook het realisme zelf is niet meer dan een "gezichtspunt" geworden (vgl. p. 7, ook 9 e.v.). Dit lijkt echter onmiddellijk te worden teruggenomen wanneer het gaat om
vrijheid en de taak van de politieke theorie (p. 9-10) : in
de politiek moet je blijkbaar zo handelen alsof de wereld
volmaakt kontingent is. Immers, "wat vrijheid ook is, het is
niet 'onderkende noodzakelijkheid'" (p. 9).
Twee zielen strijden zo in Stuurmans borst, de ene ziel aangetrokken tot het punt van Archimedes, de ander nog beduusd
van de effekten van Zuster Droste (vgl. p. 185). Stuurman de
wetenschapper strijdt met Stuurman de politikus en het punK
waarop ze op elkaar botsen en oxymoronies verzoend worden,
is de politieke theorie. Of beter gezegd: de "theoretiese reflektie op de problemen en paradoxen van de politieke theorie" (p. 7). Elke geclaimde noodzakelijkheid op theoreties
nivo wordr op metanivo (reflektie) onmiddellijk ontmaskerd
als 'voorwaardelijk onder deze of gene (onbesproken) premissen' of 'heersend binnen dominant vertoog zus of zo' (vgl.
p. 8). Anders gezegd: al is Archimedes nog zo snel, Zuster
Droste achterhaalt: hem wel. En dat is nu precies wat Stuurman niet wil. Zijn dilemma is dat Archimedes met zijn punten
door de moderniteit achterhaald lijkt, terwijl Zuster Droste
met haar kakaobuseffekten ons cynies en nihilisties maakt
(vgl. p. 23-24, 185, 212-213). Het vervelende van Zuster
Droste is namelijk, dat ze de politieke theorie tot een spiegel lijkt te maken die zonder enig nut de eenheid en onenigheid binnen een gemeenschap terugreflekteert op die gemeenschap zelf.
Zo gesteld een onoplosbaar dilemma. Maar moet het inderdaad
zo gesteld worden? Wij vermoeden van niet. Eerder gaat het
hier om een pseudodilemma van het soort etatisme versus antietatisme, waarmee Stuurman in dit boek zo overtuigend afrekent. We willen proberen dit enigszins aannemelijk te maken
door de konfrontatie tussen Archimedes en Zuster Droste op
twee punten nader te bezien, die door Stuurman zelf als kenmerkend voor zijn boek worden beschouwd: de kwestie van de
theoretiese reflektie op de theorie en de analyse van aspekten van de moderne staat. Tenslotte lijkt het ons belangrijk
enig eerherstel te bepleiten voor degene die in De labyrint i s c h e s t a a t ongeveer de rol van de Minotaurus krijgt toebedeeld, Michel Foucault.
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Theorie in het labyrint
Temidden van de vele prealabele en metapolitikologiese opmerkingen valt het op dat 6Ã© premisse door Stuurman niet besproken wordt: de premisse van de theorievorming. Het is kenmerkend voor het theoretiese projekt dat er een fundamenteel
onderscheid wordt gekreÃ«er tussen het rondom ons en in ons
krioelende web van opvattingen, anekdotes en konventies enerzijds, en dat wat dit web de kracht van geldigbeid geeft anderzijds. TheorieÃ«n met andere woorden, hebben het karakter
van overbruggingspogingen. Ze moeten de kloof dichten tussen
de opvattingen die mensen vanwege hun afkomst, klasse, traditie, geslacht, etcetera koesteren, en dat wat deze opvattingen geldig of objektief maakt. Ze moeten het verschil markeren tussen sociaal ingeburgerde vormen van geldigheid en geldigheid in het ideale of objektieve geval.
Zoals Stuurman in zijn boek zo mooi laat zien, komen theorieen in twee varianten voor. In de eerste variant probeert men
recht toe recht aan de dimensies van geldigheid te ontvouwen,
waarbinnen lokale interpretaties op hun globale aspiraties
beproefd kunnen worden. In de tweede variant is men zo skepties geworden over deze heleonderneming dat men de boel op
zijn kop keert en tot de slotsom komt dat al onze opvattingen 'even subjektief' zijn: voilÃ de wraak van Zuster Droste
op Archimedes.
Her onduidelijke van Stuurmans positie is dat je bij hem
nooit weet waar je aan toe bent. Voorzover hij meent dat je
aan de samenhang van het geheel, als 'reÃ«e feit', een onafhankelijke norm, toetssteen of procedure kunt ontlenen, waar
specifieke interpretaties van die samenhang aan getoetst kunnen worden, speelt hij voor positieve theoretikus. Voorzover
hij meent dat zo'n algemene standaard niet bestaat, maar je
desondanks moet doen alsof, omdat anders de wetenschap kontingent wordt, speelt hij, tegen zijn zin en bezorgd voor de
konsekwenties, de rol van negatieve theoretikus. De hoop en
de angst, het licht van Archimedes en de naderende schaduw
van Zuster Droste, zijn echter alleen gerechtvaardigd als er
inderdaad een kloof gaapt tussen de opvattingen die mensen
koesteren en dat wat onafhankelijk daarvan die opvattingen
geldig of objektief maakt. Alleen voor wie bet bestaan van
zo'n kloof vooronderstelt kan het overbruggen ervan heilzame
of desastreuze gevolgen hebben. tiet theoretiese projekt,
voorzover dat de poging inhoudt praktiese rechtvaardigingen
om te dopen in algemeengeldige rechtvaardigingen, of omgekeerd: praktiese rechtvaardigingen om te dopen in 'onontkoombaar subiektieve' rechtvaardigingen, faalt. Niet omdat de
overbrugging faalt, maar omdat het projekt niet van de grond
te krijgen valt. Steeds zie je theoretici uit een bron van
kennis putten, die op unieke wijze lijkt te bepalen aan wat
voor maatstaven opvattingen moeten voldoen om geldig, objektieÂ£ of 'onontkoombaar subjektief' te zijn, zonder dat ooit
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duidelijk wordt hoe die aangeboorde bron van kennis zelf aan
die maatstaven kan voldoen. Vandaar dat de specifieke claims
van theorieÃ« de claims op basis waarvan ze zich boven iedere praktijk verheffen - niet koherent te maken Vallen.
Dit betekent allerminst dat alles relatief wordt en iedereen
het 'recht' heeft er maar 'op los te ikken' (p. 25). Gegeven
genoeg kontekst, gegeven een vokabulair dat op zijn plaats
is, kan men er de waarde van vaststellen, zonder het als de
gebrekkige expressie van een steeds wijkende werkelijkheid te
moeten zien. Ook al valt er geen interessant principieel verschil te maken tussen fundamentele kritiek en ad hoc kritiek,
daarom betekent dat nog niet dat alles arbitrair wordt of
niets er meer toedoet. Het betekent alleen dat elke kritiek,
elke diskussie, histories en sociaal gesitueerd is. Welk referentiekader in een bepaald geval akseptabel is, moet telkens opnieuw worden beargumenteerd, en dat dan niet alleen
in termen van een of andere zuivere (dia)logika. Maar door
rekening te houden met je publiek, de boeken die je hebt gelezen, het soort gemeenschap dat je wilt helpen oprichten of
uitbreiden en de praktijken waar je op voortborduurt. Je
kunt uitleggen dat sommige argumenten beter zijn dan andere
zonder in termen van een ultiene werkelijkheid of een alles
overstijgend referentiekader te spreken, bijvoorbeeld door
erop te wijzen dat ze de leden van een gemeenschap in staat
stellen bepaalde verschijnselen beter te beheersen of te
voorspellen, of op een waardige manier zichzelf te zijn, of
omdat ze de opvattingen van vreemden minder onbegrijpelijk
maken dan die op het eerste gezicht leken, of omdat ze juist
aan de sleur van alledaagse herhalingen een verrassende wending geven.

-

Het eigenaardige van Stuurmans benadering van dit alles is
nu dat hij deze redenering enerzijds onderschrijft, anderzijds voortdurend verdacht maakt. Enerzijds hanteert hij een
definitie van macht waarin wederzijdse afhankelijkheid van
mensen, ideologie en konsensus centraal staan ( p . 30-34).
Die definitie wordt gekoppeld aan een behandeling van ideologie waarin de sociale werkelijkheid verschijnt als een
verzameling elkaar doorsnijdende taalspelen (Wittgenstein)
en niet-talige praktijken (p. 140-144). De konsekwenties
daarvan, dat d6 theorie van d6 geschiedenis onmogelijk is
(p. 24), dat elk als algemeen voorgesteld referentiekader
beter begrepen kan worden als een als algemeen doorgezet referentiekader (p. 185), dat "macht altijd inbegrepen is in
ideologie" (p. 150), aanvaardt hij. Anderzijds brengt hij
die systemaries in verband met zulke kennelijk negatieve
verschijnselen als cynisme (p. 22, 24, 167, 180), nihilisme
en opportunisme, er 'maar' 'op los' ikken als 'stalinistiese' partijdigheid (p. 251, etcetera. Het embleem van deze
cyniese' visie op de status van overtuiging is volgens
Stuurman de leuze "het gaat er niet om wie gelijk h6Ã©f maar
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wie gelijk krijgt" (p. 167).
Dit is voorzover wij kunnen overzien een onnodig negatief geladen weergave van dat wat Zuster Droste vertegenwoordigt.
Immers, waarom nu alleen gezegd dat wij in een voortdurend
kleiner wordende spiraal in onze omgeving of zelfs ons 'ik'
zitten opgesloten? Waarom niet benadrukt dat ons lot (in een
voortdurend groter wordende spiraal) konstant verweven is met
onze omgeving? In plaats van te stellen dat het politiek en
moreel fatale konsekwenties zou hebben om een rigoreus analyties onderscheid tussen macht en de ontmaskering van macht
in de theorie te laten varen (p. 26, 1861, kan met meer plausibiliteit het tegendeel worden verdedigd. Dat: behoedt ons er
immers voor de illusie te koesteren dat we ooit meer in de
hand hebben dan voorbeelden van hoe het volgens ons het beste
kan, of het aangenaamst, of etcetera, wanneer we anderen tot
onze visie willen overhalen. Precies op het moment dus, waarop Stuurman, gekweld door het schuldgevoel dat Zuster Droste
hem aanpraatte, de diskussie wil opschorten, omdat hij niet
weet wat er nÃ de wetenschap komt (p. ! S b ) , zou volgens ons
de diskussie moeten beginnen. Op dat moment namelijk begint
het in de 'diskussie' om iets meer te gaan dan alleen de
zoveelste ontmaskering in het kader van de immer wijkende
werkelijkheid, de emancipatie, de zuivere dialoog, of een
Dieu cachÃ©
Tegenover het argument dat de politieke theorie een spiegel
dreigt te worden, die zonder enig nut de eenheid en onenigheid binnen een gemeenschap terug reflekteert op die gemeenschap zelf, zouden we dan ook willen inbrengen dat, zelfs al
zou het zo zijn dat we bij elke aanroep van de mensheid, de
natuur, de totaliteit, of de autonomie van de reflektie, uitsluitend de kakofoniese echo horen van de lculturen waarin we
'toevallig' leven, dat er dan in die kulturen tdl van bewegingen, intellektuelen en wetenschappers zijn, met wier werk
we ons kunnen solidariseren. Er is niets dat ons dwingt,
maar er is ook niets dat ons hindert hun werk op 'rationele'
wijze voort te zetten, d.w.z. zonder geweld, steeds met interpretaties komend van eigen en anderspersoons werk en altijd bereid tot herformuleringen, kompromissen en aanpassingen waar dat nodig blijkt. Afscheid nemen van de ultieme
werkelijkheid betekent wat dat betreft niet veel meer dan
dat we ons histories en sociaal gesitueerd-zijn serieus nemen - dat we ons in de bepaling van wat waar, goed enlof
schoon is op anderen aangewezen weren, op het gelijk dat we
van hen (zouden willen) krijgen en op wat zij van ons en
wij van hen maken.
Zoek de vrouw

Stuurman presenteert zijn boek uitdrukkelijk als "theoreties
en niet histories" (p. 7 ) en verwijst zelf naar het laatste
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hoofdstuk voor diegenen onder de lezers die het voornamelijk
om direkt partijpolitieke relevantie te doen is (p. 8 ) . De
verleiding is daarom groot Zuster Droste en Archimedes vooral
op het nivo van de reflektie op theorievorming of juist op
het raakvlak van politiek en moraal te zoeken. Daar kan men
ze inderdaad in Ã©Ã oogopslag voorbij zien rennen, op weg
naar hun volgende vergadering van Annesty International. Wij
zouden echter de stelling willen verdedigen dat de meer historiese passages van De labyrintische staat een veel interessantere konfrontatie tussen het koppel bevatten, waarin veel
van de vernieuwende kracht van Stuurmans politieke theorie
in het geding is.
Met enig geduld vallen uit een kombinatie van hoofdstuk 2 en
hoofdstuk 3 de volgende uitspraken over het 'moderne' van de
moderne staat te rekonstrueren. De staatsvorm waarin wij vandaag de dag (nog) leven is de keynesiaanse staat (vgl. p. 115).
Kenmerkend voor deze staatsvorm, een episode in de strijd om
de moderniteit, is een in vergelijking met ouders staatsvormen "nieuw type verhouding tussen de bevolking en de politieke instellingen ( . . . ) . Het gehele sociale bestaan van de burgers - als 'bourgeois', als 'citoyen' maar ook als 'sujet'
wordt: betrokken in de nieuwe verhouding tussen burger en
staat" (p. 76, vgl. p. 2 1 ) . Organisatories krijgt dit de vorm
van de "konstruktie van het sociale" (p. 1041, een heterogene, maar toch op bepaalde wijze gestruktureerde reeks "kollektieve, georganiseerde banden tussen de staat en bepaalde kategorieÃ« burgers" (p. 100). De inzet van deze banden is het
kreÃ«re van bepaalde vormen van subjektiviteit (p. 88, 105,

-

17').
-,

Hiermee is de keynesiaanse staat de voorlopige klimax van een
ontwikkeling die al in de loop van de I9e eeuw op gang kwam:
de introduktie en uitbreiding van de moderne massapolitiek.
Daarin is het te doen om 'hegemonie', dat wil zeggen regeren
'van binnenuit', door middel van, of beter gezegd 'in' bepaalde ideologieÃ«n organisaties van de subjektief geleefde
werkelijkheid (p. 170-171, 173-182, vgl. p. 21-22). Stuurman
benadrukt voortdurend dat noch de keynesiaanse staat zoals
die nu bestaat, noch zijn wordingsgeschiedenis, begrepen kan
worden als een lineaire evolutie of een eenvoudige gecentreerde samenhang. In plaats daarvan gaat het om een voortdurende strijd om de oplossing van een hele serie min of meer
verwante problemen met veel onbedoelde gevolgen van menselijk
handelen (met name hoofdstuk 2 passim), een vlucht; naar voren in de beweging der kontradikties, kortom: Zuster Droste
in optima forma.
Alert geworden door de elders zo intieme relatie tussen de
Zuster en Archimedes, zouden we ook hier ergens een omslag
in de argumentatie kunnen verwachten. Inderdaad bevat Stuurmans verhandeling over ideologie een nogal plotseling opduikend en niet konsekwent als zodanig aangekondigd archimedies
punt. Temidden van het gewoel der sociaal gekonstrueerde sub-
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jektiviteiten is er
en daarin volgt Stuurman de psychoanalyse van Lacan
Ã©Ã type identiteit dat eruit springt: de
seksuele identiteit.Blijkens Stuurmans formuleringen dient
hieronder in navolging van het engelstalige gebruik zowel de
subjektieve beleving van seksualiteit als van de verhoudingen tussen de seksen te worden gezien (blz. 158-159). Dat
laatste is trouwens in Stuurmans termen een verkeerde uitdrukking: een sekse beleef je niet, dat ben je. Ofwel: "Men
is niet man of vrouw in dezelfde betekenis waarin men arbeider, boer of middenstander is. Daarom nemen de sekseverhoudingen een bijzondere plaats in te midden van alle andere
maatschappelijke verhoudingen." (blz. 159). De aan deze uitspraak toegevoegde voetnoot is een mooi voorbeeld van de manier waarop Archimedes en de (zijn?) Zuster elkaar van hun
plaats dringen:

-

"Het gaat hier niet om de (moraal)filosofiese vraag of
sekseverhoudingen fundamenteler zijn dan andere sociale
Verschillen en nog veel minder om de histories-genetiese
vraag 'wat er het eerst was'. (Droste). Het gaat erom dat
sekseverhoudingen anders werken en op een andere manier
met de vorming van het in-seksen-gesplitste subjekt verbonden zijn dan andere verhoudingen. (Begin nieuwe ronde).
Alles draait hier om de vraag wat 'sociaal' betekent. In
generieke zin: 'niet binlogies-fysies bepaald', daar is
geen bezwaar tegen; maar als het in sociologiese zin wordt
opgevat, krijgt men een theorie over de produktie van geslachtsrollen en posities (Igenderl), maar niet Ã©Ã van
van subjektvorming, seksualiteit en het onbewuste. De ongelijkheid tussen de seksen is dan een sociale instelling
als iedere andere, en de verankering ervan in het subjekt
wordt buiten de diskussie gehouden. Men is echter niet man
Of vrouw zoals men arbeider of middenstander is. (~rchimedes)" (blz. 190-191, p. 113).
Ons heeft Stuurman met deze herhaalde beklemtoningen niet overtuigd. In tegendeel, hoewel sekseverhoudingen hier ondanks
alle voorbehoud theoreties een geprivilegieerde positie krijgen toebedeeld, wat wij als ieministies geÃ¯nteresseerde zouden moeten toejuichen, gebeurt dat middels een herwaardering
van het gezonde verstand, en de daarbij behorende evidenties.
Het lijkt erop dat Stuurman hier zijn eigen sophisticated
versie van ideologietheorie onderwaardeert. Want wat zou het
eigenlijk, als de ongelijkheid tussen de seksen een sociale
instelling was als iedere andere? Stuurman heeft toch net
zelf uitvoerig uitgelegd hoe 5lle sociale instellingen voor
hun funktioneren afhankelijk zijn van een verankering in het
subjekt? Waarom zouden sekseverhoudingen zich onttrekken aan
het spel van overtuiging en opportunisme waarin andere subjektiviteitsbelevingen gestalte krijgen? Soms omdat psychoanalitici dat goed uitkomt? Maar Stuurman had ons toch ook net
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verteld wat voor belangrijke rol de professionele verhalen
van respektabele deskundigen spelen in de produktie van subjektiviteitstypen?
Dat sekseverhoudingen een belangrijke plaats zouden moeten
innemen in elke zichzelf respekterende politieke theorie is
een stelling die wij Stuurman graag in dank afnemen. Hijzelf
heeft er met zijn publikaties over de politiek van het persoonlijke en over de verzuiling een zeer belangrijke bijdrage
aan geleverd dat diskussies onder feministiese vrouwen deel
beginnen uit te maken van algemene politikologiese beschouwingen over de staat. StrategieÃ« rond het gezin en de regulering van seksualiteit, betrekkingen tussen de seksen en
subjectiviteit, kortom zo'n beetje alles waar de beroemde feministiese leuze 'het persoonlijke is politiek' de aandacht
op vestigde, is in deze publikaties van Stuurman geportretteerd als een soort ondergrondse, maar daarom niet minder
fundamentele dynamiek van moderne staats- en maacschappijvormen. In zijn proefschrift over de verzuiling verschijnen
de sekseverhoudingen zelfs op overtuigende wijze - als de
sleutel tot de opkomst en ondergang van zowel de zuilenstaat
als de keynesiaanse staat. Het belang van deze verhoudingen
is daarmee net zozeer aangegeven als dat dit zou kunnen gebeuren door een psychoanalytiese verankering. Bovendien
komt Stuurman via de weg van de sociale konstrukties tot de
niet alleen theoreties, maar ook prakties-politiek interessante vraag naar de asymmetriese straktuur van de aanspreking op sekse: het lijkt erop dat vrouwen meer op sekse worden aangesproken, mannen meer op klasse. Een dergelijke asymmetrie dreigt gemakkelijk uit het oog te worden verloren
als 'ergens', op het 'psychiese nivo', een symmetriese inseksen-gesplitste subjektiviteit wordt gepostuleerd.

-

Afscheid van de Minotaurus?
In eerdere publikaties van Stuurman ging de introduktie van
aan het klassieke marxisme vreemde problematieken als die
van de subjektiviteitsvormen en de sekseverhoudingen gepaard
met een gematigd positieve receptie van het werk van Foucault en Donzelot. Dat ligt nogal voor de hand, want beiden
houden zich immers met precies dezelfde problemen bezig, zij
het dat zij aanmerkelijk kritieser staan ten opzichte van het
marxisme en betrekkelijk weinig aandacht besteden aan de
seksevÃ¨rhoudingen
In De labyr~ntischestaat is de houding van Stuurman echter
totaal gewijzigd. Met name Foucault moet het ontgelden. Hem
wordt van alles verweten wat hij nooit beweerd heeft, terwijl
systematies de enorme overeenkomsten tussen Stuurmans positie
en die van Foucault worden weggemoffeld. Een fraai voorbeeld
is de omweg die Stuurman bewandelt om via de taalspelen van
Wittgenstein plus macht en strijd uit te komen bij het hegemo-
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niebegrip van Gramsci, terwijl zijn omschrijvingen vrijwel
letterlijk overeenkomen met wat Foucault bij voorbeeld in de
Archeologie van het weten aanduidt als 'vertoog'. Eveneens
treffend is de manier waarop Stuurman voor zichzelf het recht
opeist om "de geschiedenis als kontingentie" te bestuderen
(blz. 18-19), terwijl Foucault verweten wordt kontingentie
als wetenschappelijk program te hanteren.
Voor ons is Stuurmanssoms zelfs krampachtige poging om zich
ten opzichte van Foucault te profileren niet geheel navolgbaar, juist vanwege de grote overeenkomsten. Wellicht zit het
voor Stuurman kennelijk zo irritante verschil in de kwestie
van de theorie. Want inderdaad: wie Foucault leest als theoretikus, kan niet anders dan verbaasd en misschien ook verontwaardigd zijn over het gemak waarmee deze zichzelf herziet en van positie verandert, eerst bezig met de 19e eeuw,
dan weer opduikend in de klassieke oudheid, aanvankelijk gepreokkupeerd met de waarheid, daarna met de macht en vervolgens met de betrekkingen van het ik tot zichzelf.
Foucaults werk vormt eerder een eenheid op het nivo van zijn
stijl, zijn manier van vragen stellen en dingen problematiseren, dan op het nivo van de theorie. Zijn werk is herkenbaar
aan de snelle wisseling van perspektieven, zijn liefde voor
het historiese detail en zijn desinteresse voor theoretiese
diskussies, tot uiting komend in zijn voor theoretici akelige
hebbelijkheid volkomen in het midden te laten of theorieÃ«
waar zijn omdat ze werken, of werken omdat ze waar zijn. Het
resultaat van zijn werk is geen welomschreven theorie, maar
een pragmaties georiÃ«nteerde vaak door pure nieuwsgierigheid gedreven en sterk tronies getinte vorm van gescbiedsbeoefening. Het eindeffekt van zijn werk is haast omgekeerd
aan wat men door theorievorming beoogt: het weefsel van de geschiedenis wordt er minder in plaats van meer samenhangend
door, de draden van beheersing en vertakking verfijnen zich,
bet netwerk verdicht zich, maar de opties nemen daardoor toe;
het geheel blijkt weliswaar struktureerbaar, voor telkens lokale en wisselende doeleinden, maar het vertoont zelf geen definitieve struktuur meer. Waar het op aankomt, in dit labyrint, is de kunst om nier met &Ã©n maar met vele, vaak Legenstrijdige waarheden te leren leven. En dat is niet zozeer een
theoretiese, alswel een ethiese en politieke opgaaf. Wie Foucaults werk tot een theorie of methode probeert te reduceren
en voorgeeft alleen in 'de inhoud' geÃ¯nteresseer te zijn, negeert dan ook een wezenlijk aspekt van zijn werk. Zo iemand
zal zich niet alleen vaak ergeren aan de vorm, aan her kopieuze karakter ervan, de omkeringen, de wendingen en vaak abrupte verplaatsingen, maar gaat voorbij aan het feit dat Foucaults opvattingen over macht nauw met die vorm samenhangen.
Uit Foucaults aanpak spreekt de overtuiging dat je door stijl
te bezitten vaak weerbaarder tegen je omgeving bent dan door
de beschikking over een theorie - en dat wat dat betreft, het
persoonlijke vaak een stuk politieker is dan we denken.
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Toegegeven: een benadering waarin wij 'ons kunnen vinden'
impliceert dat eensgezindheid niet meer wordt dan een naam
voor een bepaald stadium in de diskussie. Het betekent dat
we de hoop opgeven uit al die door mensen geopperde zelfbeschrijvingen degene te destilleren die ons vertelt wie we
werkelijk zijn, in plaats van weer een karaktermasker toe
te voegen aan het bestaande repertoire. Het betekent tenslotte dat de ruimte van de kennis niet homogeen meer is,
maar gerafeld: een archipel van levensvormen die niet op
voorhand een eenheid vormen.
Hoe kunnen we nu ooit voorkomen dat de ene levensvorm luidruchtig of stilzwijgend de andere aan zich onderwerpt? Het
antwoord daarop luidt helaas dat 'we' dat nooit definitief
zullen kunnen voorkomen. Maar natuurlijk kunnen we daarom
nog wel een enorm verschil zien tussen diegenen die zeggen:
'kijk, dit is hoe we voorlopig geneigd zijn te geloven en te
handelen, dit zijn de voorwaarden waaronder we denken een
bloeiend leven te kunnen leiden, en, ofschoon we beseffen
dat we niet onmiddellijk iedereen van de juistheid van onze
opvattingen kunnen overtuigen, hopen we dat de anderen ooit
eens, na rijp beraad, onze opvattingen en idealen zullen delen', en diegenen, die op allerlei manieren laten blijken
dat het hun een zorg zal zijn hoe ze hun opvattingen rechtvaardigen, dat ze sowieso beter zijn dan de rest en daardoor het recht hebben hun zin desnooods met geweld door te
drijven. We beschikken niet over een 'keihard' kriterium om
hetkompleks geweld-ideologie-macht te onderscheiden van het
kompleks w a a r h e i d - t h e o r i e - l n g i k a . Maar dat lijkt ons eerder
een voordeel dan een nadeel. Wie meent w41 over zo'n kriterium te beschikken heeft het misschien gemakkelijker met
het buiten de orde van de redelijkheid plaatsen van minder
machtige tegenstanders, maar is des te kwetsbaarder voor de
verpletterende redelijkheid van machtiger opponenten.
De kontingentie ais qeschiedems
Opdat een "zinnige diskussÃ-e kan beginnen over "substantiele problemen" in plaats van over de vraag "welk kerkgenontschap nu het echtst bestaat" (blz. 29): vrijen of noodzakelijken, marxisten of niet-marxisten, modernen of post-modernen, dienen we afscheid te nemen van zowel Archimedes als
Zuster Droste. Alleen voor wie nog in dit duo gelooft, bezit
het feic van de kontingentie een onheilspellend karakter. Alleen voor wienog in bun ban leeft bestaat: er een wereld van
voor en na de val. De enige manier om af te rekenen met de
vraag welk kerkgenootschap nu het echtst bestaat, is om te
kappen met het idee, dat de 'kontingentie als geschiedenis'
alleen te dulden valt als er een eind aan komt.
Nogmaals, dat betekent niet dat er geen vooruitgang te boeken,
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