
geen waarheid te registreren en geen alsof-klausule te maken 
valt. Het betekent alleen dat we van deze termen geen magie- 
se termen moeten maken, als zou 'vooruitgang' mÃ©Ã betekenen 
dan 'vooruitgang in komparatieve zin', 'waarheid' mÃ©Ã dan 
'datgene wat op het ogenblik niet ter diskussie staat', en 
de alsof-klausule mÃ©Ã dan een verhelderende, verstrooiende 
of nuttige fiktie. 
Hetzelfde geldt, tenslotte, voor de bestaande sekse-verschil- 
len. Niemand zal ontkennen dat deze verschillen, net zoals 
klasse-verschillen, diep in onze kultuur zijn ingebed. Maar 
men begaat een naturalistiese drogreden als men daar uit mÃ©Ã 
wil afleiden dan dat we, om onze sekse-verschillen te her- 
zien, ook een heleboel andere aspekten van onze kultuur zullen 
moeten herzien. 'Noodzakelijk' en 'kontingent' betekenen in 
dat verband niet veel meer, en niet veel minder, dan dat we 
af en toe 'flink wat' en dan weer 'niet al te veel' van het 
in ons en om ons krioelende netwerk van meningen, konventies 
en verhalen zullen moeten herzien om gedaan te krijgen wat 
ons de moeite waard lijkt. 

Rekonstruktie en ironie 

Siep Stuurman 

"Meestal denk ik dat iets iets is 
en dan denkt Torn Poes dat iets 
 ets anders is. En meestal heeft 
f om Poes gelqk. Zoiets is druk- 
kend voor een Heer." 

(Verz. gez. van OBB) 

Er is een verhaal over een filosoof die de vraag opwierp wat 
god deed voordat hij het universum schiep. Het antwoord - van 
een theoloog, misschien was het Augustinus? - luidde dat HIJ 
toen een Hel maakte voor mensen die zulke vragen stellen. De 
straf bleek later erg mee te vallen: in Dante's Inferno tref- 
fen we alle klassieke filosofen in de Eerste Cirkel; hun straf 
bestaat slechts daarin dat zij weten dat er een Hemel is, 
maar daar nooit zullen komen; zij zijn letterlijk veroordeeld 
tor een eeuwigdurend debat. En op den duur begonnen sommigen 
onder hen te twijfelen aan het bestaan van die Hemel waar de 
cipiers het onder elkaar vaak over hadden. 
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De Hel was vanouds een absolute monarchie, maar door ons de 
Hel als een parlementaire republiek voor te stellen, krijgen 
we misschien een mooi beeld van de heersende intellektuele 
stand van zaken: geen Hemel, wel gegronde kritiek op het be- 
staande, altijd diskussie, cipiers hebben het over iets an- 
ders. 
Theorie wordt in dergelijke omstandigheden een hachelijke 
aangelegenheid. Wie het er toch mee probeert, kan en moet 
kritiek verwachten, in de regel uiteraard van de kant van an- 
dere theoretici. Zo ook hier: geen van mijn kritici stelt 
voor de theorievorming er maar helemaal aan te geven. Dat is 
niet zo gek, want gegeven het niet-vanzelfsprekende van de 
zintuigelijk opmerkbare tekens is enige vorm van theorie on- 
ontkoombaar. 
In De labyr~nt~sche staat heb ik bewust gewerkt en gefor- 
muleerd in het spanningsveld tussen objektivisme en pragma- 
t isme. 
Mijn kritici maken daarvan dankbaar gebruik door de ene pool 
van de tegenstelling in te zetten tegen de andere. Pekelha- 
ring en Aerts hebben de polen zelfs gepersonifieerd als de 
onfortuinlijke Archimedes die te grande gaat aan de wraak van 
zuster Droste. Ik heb het Droste-verpleegster-effekt met een 
dubbele bedoeling ten tonele gevoerd: ten eerste om duide- 
lijk te maken dat een definitief, 'laatste' Archimedies punt 
niet kan bestaan; en ten tweede om het relatieve van zo'n 
uitspraak te laten zien: iedere ontkenning van een Archime- 
dies punt is zelf weer vervat in een verhaal over 'hoe dingen 
dan wel in elkaar zitten', plus bijbehorende argumenten ter 
ondersteuning van het grotere realiteitsgehalte van dat nieu- 
we verhaal. Aerts en Pekelharing hebben de ironie van de ge- 
hele konstruktie niet gezien als zij mij verwijten dat ik de 
diskussie wil opschorten omdat ik niet weet: wat er nÃ de we- 
tenschap komt. De pointe was veeleer dat ik niet zo geloof 
in de woorden die met 'post-' beginnen, het zijn substantie- 
loze substantieven die verhullen dat de gebruikers het ook 
niet meer weten. Volgens Aerts en Pekelharing moet daar, waar 
deze onzekerheden zich gekoncentreerd hebben, de diskussie 
beginnen. Dat lijkt me ook, maar dat is tevens de voornaamste 
inzet van De labyr~ntische staat : mijn vraag was niet 'hoe 
zit DE wereld in elkaar', maar: 'gegeven de moderniteit, hoe 
werkt politiek in de moderne staat'. Ik zie het type theorie 
dat ik naar voren breng in de allereerste plaats als een mid- 
del om interessante vragen op te werpen in het onderzoek 
naar de politiek, 6n als een serie onderling samenhangende 
stellingen over de samenhang van een groot aantal aspekren 
van de moderne politiek. Sommige van die stellingen zijn 
meer hypotheties dan andere en daarover laat zich uitstekend 
diskussiÃ«re (zie hieronder over de sekseverhoudingen). Maar 
mijn kritici hebben het boek in de eerste plaats filosofies 
gelezen en ik geef onmiddellijk toe dat ik daar alle aanlei- 
ding toe heb gegeven. 
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In de kritiek heb ik vijf punten onderscheiden: de status 
van theorie, het door mij gebruikte struktuurbegrip, de plaats 
van de sekseverhoudingen in de moderniteit, de kwestie van e- 
thiek en politieke theorie, en tenslotte het schijnbaar on- 
schuldige punt van de stijl. Ik zal ze in deze volgorde be- 
inreken. 

Theorie 

Ik heb voorgesteld het realiteitsgehalte van rekonatrukties 
van delen van de geschiedenis te toetsen met behulp van een 
alsof-klausule over de samenhang van her geheel. r aar uit volgt 
bijvoorbeeld dat een verhaal over de serie gebeurtenissen X 
altijd onvolledig is, als en omdat we X nog niet in verband 
hebben kunnen brengen met strukturen Y en Z of met series ge- 
beurtenissen M en P. Om vragen naar dat soort samenhangen te 
kunnen opstellen, gaan we uit van een voorlopig en altijd on- 
volledig beeld van de 'samenhang van het geheel', een geheel 
dat een land, een historiese periode, een wereldsysteem, of 
een kerk kan zijn. 
De alsof-klausule heeft weer een dubbele lading: l: de hypo- 
thetiese samenhang is geen reÃ«e maar een kognitief objekt, 
2: er z i j n  wel reÃ«e bestaande samenhangen tussen X, Y, Z 
etc., en daarom is dÃ©z alsof-klausule zinvol. Mijn probleem 
met de kritiek van Aerts en Pekelharing is dat zij eerst 
mijn alsof-klausule lezen als een waarheidskriterium en ver- 
volgens zelf in hun betoog een impliciete alsof-klausule in- 
bouwen. Wat het eerste aangaat stellen zij mijn stelling ab- 
soluter voor dan deze is. Zij schrijven: "Welk referentieka- 
der in een bepaald geval akseptabel is, moet telkens opnieuw 
worden beargumenteerd, en dat dan niet alleen in termen van 
de een of andere zuivere (diallogika. 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." Daarmee ben ik 
het eens, maar ik zou ook graag rekening houden met de uitkom- 
sten van onderzoek waardoor een referentiekader meestal niet 
geheel aanvaard of verworpen wordt maar wel vaak ingrijpend 
gewijzigd. Mijn alsof-klausule helpt me daarbij: als je met 
referentiekader A steeds maar geen samenhang tussen reeksen 
gebeurtenissen kunt konstrueren, dan moet je het wellicht 
eens met B proberen. 
Het enige absolute dat uit mijn alsof-stelling te halen valt, 
is de these dat dÃ©z werkwijze beter of realistieser is dan 
Ã©Ã die een ad-hoc-procÃ©d tot programmaties uitgangspunt 
neemt. Dat laatste denk ik inderdaad, maar ik heb sterk de 
indruk dat Aerts en Pekelharing dat eigenlijk ook denken. 
Hun nadruk op rationaliteit, diskussie, redelijkheid, verkla- 
ringskracht als kriteria is moeilijk verenigbaar met een to- 
tale ontkenning van het analytiese onderscheid tussen gelijk 
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hebben en gelijk krijgen. In mijn boek leg ik de nadruk op 
het verschil tussen een analyties en een substantieel onder- 
scheid in deze en aanverwante kwesties. In konkrete intellek- 
tuele praktijken lopen gelijk hebben en gelijk krijgen door 
elkaar, en is bovendien ook gelijk hebben per se voorlopig en 
relatief; maar het analytiese onderscheid is noodzakelijk om 
de diskussie te kunnen voeren en vooral om te zorgen dat het 
een diskussie blijft (l). Dat laatste willen ook mijn kritici 
- wij willen allen het goede - maar zij hebben hun alsof- 
klausule goed verpakt in een schijnbaar pragmaties verhaal 
over 'hoe het nu eenmaal gaat in de wetenschap'. Ik zou met 
hun betoog hetzelfde kunnen doen als zij met het mijne: de 
spanning tussen totale kontingentie en enige vorm van alge- 
meenheid komt bij hen terug in het taalspel van het pragma- 
tisme. Zij hanteren pragmatiese metaforen doordrenkt met hu- 
manistiese begrippen (Ik kom er hieronder bij de ethiek nog 
op terug). 

struktuur 

Volgens Meershoek is het door mij aan Giddens ontleende dua- 
listiese struktuurbegrip onvruchtbaar. Hij schuift mij eerst 
de droom van de totale transparantie in de schoenen terwijl 
ik het nut van politieke theorieÃ« voor het verkrijgen van 
inzicht in de krachten om en in ons reeds op de eerste pagi- 
na van de inleiding van Fie labyrintische staat uitdrukke- 
lijk voorwaardelijk geformuleerd heb. Meershoek citeert wat 
erg vrij: waar ik het verschil tussen 'zich kunnen oriÃ«nte 
ren' en 'zijn plaats weten' als ambivalentie opvat, en boven- 
dien door de koppeling van 'zich niet buiten de paden bege- 
ven' aan 'zijn plaats weten' verduidelijk dat het politiek 
gezien om een tegenstelling gaat, citeert Meershoek onver- 
stoorbaar alsof de twee termen in elkaars verlengde liggen. 
De mededeling dat men ook nog zijn taak moet kennen is eer- 
der stichtelijk van aard. Ik benadruk juist het beperkte en 
voorlopige van de mogelijkheden zich met behulp van theo- 
rieÃ« te oriÃ«nteren Mijn struktuurbegrip hangt daarmee sa- 
men: het gaat om de voortdurend veranderende balans tussen 
wat in de relaties tussen de mensen 'grosso modo vastligt' 
en wat inzet van aktieve interventie is of zou kunnen zijn. 
De kausale kracht van strukturen kan achteraf worden vast- 
gesteld maar naar de toekomst kan een redenering nooit kau- 
saai in de volle zin des woords zijn: het gaat steeds om 
meer en minder, om het verschil tussen het waarschijnlijke, 
het wellicht bereikbare en het bijna ondoenlijke. Het nut 
van de dualiteit van de struktuur als konceptueel kader ligt 
in het steeds opnieuw stellen van dat probleem. 
Meershoek zegt ook nog dat het gebruik van het begrip kontra- 
diktie door mij 'keurig past in de traditie van de hegeliaans- 



marxistiese geschiedfilosofie'. Dat lijkt mij nu niet. Mijn 
stelling is: Als er in struktuur X zowel krachten zijn die 
naar uitkomst Y tenderen als krachten die Y juist tegenwer- 
ken, hebben we een kontradiktie van de struktuur. Hegeliaans- 
marxisties wordt zo'n stelling pas als de kontradiktie als 
teleologie wordt opgevat, als innerlijk doelgericht. Mijn 
kontradiktie-begrip is echter niet-teleologies en niet-dia- 
lekties; het gaat om de vraag of bepaalde konflikten en pro- 
blemen wel of niet noodzakelijk zijn in verhouding tot een 
gegeven struktuur (voorbeelden: kapitalisme/klassenkonflik- 
ten: wel. Patriarchaatlseksenstrijd: weet niet. Kapitalisme- 
plus-patriarchaatlseksenstrijd: wel. Kerklstrijd tussen rek- 
keli jken en preciezen: waarschijnlijk wel). 
Meershoek vertelt ons ook wat de theoretikus wel moet doen: 
..door het beschrijven van een aspekt van de maatschappij 
een kader scheppen waarin met behulp van enkele nauwkeurig 
gespecificeerde begrippen een beperkt aantal vragen gesteld 
kan worden." Wie zal het daarmee oneens zijn? Het hangt er 
maar net vanaf hoe omvattend het 'aspekt van de maatschappij' 
waar het om gaat, is: een land, een episode, een dorp, een 
dag, een wereldsysteem??? En dan nog de bekende en in weten- 
schapstheoretiese diskussies bijna doodgeprate vraag hoe 
nauwkeurig gespecificeerde begrippen moeten zijn. De een z'n 
exakt? begrip is de ander z'n vage kreet, vaagheid is soms 
nadelig maar exaktheid ook wel eens ('Ik kan de verleiding 
niet weerstaan om te herinneren aan Wittgenstein's opmerking 
dat een onscherp beeld niet altijd met vrucht door een scherp 
beeld vervangen kan worden). (2). 
Meershoek gaat nog verder: zo'n beschrijving van een aspekt 
van de maatschappij "legt: tegelijk vast wat er volgens die 
theoretikus in de maatschappij veranderd kan worden en wat 
er al of niet veranderd moet worden." Ik zou eerst maar eens 
kijken of je kunt verklaren wat er veranderd is. Daarna kun 
je voorzichtige uitspraken doen over wat er waarsch~]nli]k 
veranderd kan worden. Of er ook ietsmoetlijkt me een geheel 
andere vraag. 

Sekse 

Aerts en Pekelharing hebben mij hier te filosofies en te wei- 
nig histories gelezen. De verbinding tussen het Archimediese 
punt en de plaats van de sekseverhoudingen in mijn hoofdstuk 
over de ideologie is geheel voor hun rekening (Zij noemen 
het een "niet konsekwent als zodanig aangekondigd archimedies 
punt"; het is echter in het geheel niet als zodanig aangekon- 
digd, en terecht en opzettelijk niet). 
Ik heb Ã©6 en slechts Ã©Ã ding willen benadrukken: sekse-iden- 
titeiten werken anders dan klasse-identiteiten en 'sociale 
rollen'. Hierin volg ik de psychoanalyse omdat ik denk dat de- 



ze terecht een grote betekenis toekent aan de subjektvormende 
kracht van de eerste levensjaren van een individu; de sekse- 
identiteit is m.i. op een hechtere wijze met deze fase van de 
subjektwording verbonden dan de andere door mij genoemde so- 
ciale identiteiten. Het lijkt mij dat de psychoanalyse, boe- 
zeer ook als professionele kaste zelf onderdeel van het pro- 
bleem van de moderne subjekt-konstitutie, Ã“Ã enige bruikba- 
re kennis voor een analyse van de verhouding tussen subjekti- 
viteit en ideologie heeft geproduceerd. Niet minder en niet 
meer. 
Met Archimedes heeft dat niets te maken. Ik ben het bovendien 
met Aerts en Pekelharing eens dat een politieke analyse zo 
ver mogelijk moet gaan in het dekoderen van seksuele identi- 
teiten als politieke, sociale, religieuze of esthetiese kon- 
strukties. Die kant van de zaak is voor een politiek theore- 
tikus Ã© voor een histories onderzoeker verreweg het interes- 
santst. En tenslotte is ook de konstruktie van subjektiviteit 
in de eerste levensjaren een histories gegeven en kan als zo- 
danig onderzocht worden. In dat laatste geval vermoed ik dat 
bepaalde psychoanalytiese begrippen slecht gemist kunnen wor- 
den: maar de vraag of en 1n hoeverre dat zo is, is een theo- 
reties-historiese en geen filosofiese (althans wat mij be- 
treft niet in de eerste plaats, wie het wil kan de hele psy- 
choanalyse natuurlijk een kennistheoretiese klap geven; vgl. 
Popper, of van marxistiese zijde Timpanaro). 
Tenslotte nog dit: ik heb me in mijn hoek beperkt tot de mo- 
derniteit in het Westen. De vraag naar konstrukties van sub- 
jektiviteit in vroegere en andere maatschappijen ligt open, 
of beter: opener dan ooit in het licht van veel 20e-eeuws 
histories en antropologies onderzoek. 
Helemaal tenslotte nog een gemene: als het gefixeerde in 
seksen gedeelde subjekt een konstruktie van de psychoanaly- 
tici is, zou dan het totaal sociale, de seksuele identitei- 
ten naar willekeur dooreen vlechtende subjekt niet ook ge- 
zien kunnen worden als een konstruktie van de moderne scep- 
tiese filosofen (Misschien toch niet zo gemeen: dan zijn 
we daar gewoon vÃ³Ã³r Behoort de stelling dat 'de ongelijk- 
heid tussen de seksen een sociale instelling is als iedere 
andere' wellicht tot het Archimedies gedeelte van het betoog 
van Aerts en Pekelharing? Of niet, en gaat het om de onhe- 
perkte veranderbaarheid van menselijke subjektiviteit als 
programma? Ik zou zeggen: in de moderniteit typies om alle- 
bei. 

Ethiek 

Door Van der Wouden wordt mij voorgehouden dat Macintyre's 
 f ft er Virtue' een alternatief biedt voor mijn "machteloze 
kantianisme zonder illusies". Mij lijkt dat niet. Van der 



Wouden vermeldt niet de extreem pessimistiese konklusies 
die MacIntyre aan zijn analyse verbindt: volgens MacIntyre 
i9 de band tussen sociale struktuur, individueel levens- 
projekt en normativiteit waarop de ethiek van Aristoteles 
gebaseerd was, in de moderne maatschappijen een volstrekt 
onhaalbaar projekt. Mijn 'merkwaardige konstruktie' van de 
moraal als Archimedies punt ten opzichte van de politiek 
ging uit van de moderne politiek als terrein van strijd, van 
legitieme meningsverschillen over alles. Men kan dat poli- 
tiek-begrip niet stilzwijgend inruilen voor dat van Aristo- 
teles, bij wie politiek uitdrukkelijk een morele konsensus 
insluit. 
Vervolgens geeft MacIntyre volgens mij wÃ© een beeld van 
'hoe ethiese overtuigingen hij mensen tot stand komen', maar 
gÃ©Ã verantwoording van een negatieve ethiek, van kritiek 
die zich op een algemene norm buiten het bestaande baseert. 
Soms is dat hard nodig. Van der Wouden vraagt wat er ooit 
van de mensenrechten terecht zou zijn gekomen als ze niet wa- 
ren ingebed in 'de traditioneel-linkse 'deugd' van de soli- 
dariteit'? Hij zal toch ook gemerkt hebben dat die traditio- 
nele deugd soms ineens niet werkt, zoals in het geval van 
Oost-Europa en de USSR lange tijd en deels nu nog? Juist dan 
is het nodig om bepaalde algemene principes als het ware 'van 
buitenaf' in de politiek te brengen. 
Iets soortgelijks kan ik zeggen over Meershoek's opmerking 
over de linkse ethiese traditie van de sociale rechtvaardig- 
heid. Allemaal prachtig, maar niet als het begrip sociale 
rechtvaardigheid tÃ©ge de konkrete individuen wordt ingezet: 
ook dat behoort helaas tot eenbepaaldelinkse traditie. In 
zulke gevallen zijn de - deels ook sociale - mensenrechten 
een noodzakelijk korrektief tegen een verzelfstandiging van 
de sociale rechtvaardigheid als kollektieve konceptie. En 
aan de andere kant zal ieder begrip van sociale rechtvaardig- 
heid gebaseerd zijn op een opvatting van wat rechtvaardig is 
jegens individuen. Het is uiteindelijk de onderwerping van 
individuen aan mensonterende sociale regimes of aan voor hen 
willekeurige levensvormen die ons tegenstaat. Daarin ben ik 
het geheel eens met Aerts en Pekelharing. Vandaar ook dat ik 
zo sterk de indruk krijg dat nok voor hen redelijkheid en 
een afkeer van geweld meer zijn dan willekeurige onderdelen 
van de pragmatiese puzzel. (3). 

S t i j l  

Rekonstruktie dient vergezeld te worden van ironie, als waar- 
schuwing en zelfondermijning. Zeker, maar er zijn stijlen en 
stijlen. Wat Aerts en Pekelharing over Foucault zeggen, 
spreekt mij aan. Toch hecht ik zelf aan een iets meer expli- 
ciete stijl van theorievorming: het heeft het voordeel en het 



nadeel  van de g r o t e r e  kwetsbaarheid ( d a t  b l i j k t  h i e r  we l ) .  De 
s t i j l  van Foucault  is  zee r  r e l a t i v e r e n d ,  maar b e t  b i j n a  abso- 
l u t e  r e l a t i v i s m e  g r e n s t  aan  een nieuw, b i j n a  absoluut  g e l i j k .  
I k  moet b i j  de s t i j l  van Foucaul t  wel eens aan Kierkegaard ' s  
d e f i n i t i e  van i r o n i e  denken: " I ron ie  i s  de eenheid  van e t h i e -  
s e  h a r t s t o c h t e l i j k h e i d ,  d i e  i n n e r l i j k  h e t  e i g e n  Ik  op onein- 
d i g e  wi j ze  a k s e n t u e e r t ,  d i e  u i t e r l i j k  op oneindige  wi j ze  van 
h e t  I k  a b s t r a h e e r t .  Het l a a t s t e  maakt, d a t  niemand h e t  e e r s t e  
opmerkt; d a a r i n  l i g t  de kuns t  en  d a t  wordt: voor  h e t  ware on- 
e i n d i g  maken van h e t  e e r s t e  v e r e i s t . "  ( 4 ) .  
De i r o n i e s e  s t i j l  i s  daarom b i j  u i t s t e k  gesch ik t  om i n  t e  
z e t t e n  i n  de b e s t r i j d i n g  van een s c h i j n b a a r  r e d e l i j k  en  neu- 
t r a a l  dominant ve r toog .  Maar d e z e l f d e  s t i j l  kan de onde r l inge  
d i s k u s s i e  verlammen: E s  i s t  j e  nachdem. 

Noten 

l Ik kan mij wel vinden i n  de repliek van Habermas op Rorty's kritiek, 
Vgl. R.J. Bernstein (ed.), Habermas and modernity, Oxford 1985, 
p. 194. I k  heb di t  uitvoeriger toegelicht i n  s. Stuurman, Moderniteit 
en politieke theorie (oratie, 28-4-1986), Nijmegen 1986, noot 69. 

2 L. Wittgenstein, Philosophische - Untersuchungen, Frankfurt.M. 1967. p. 50. 
3 oe gehele kwestie v&n de verhouding tussen individuele rechten, ethiek 

en politieke theorie heb ik intussen elders uitvoeriger dan hier moge- 
l i jk  i s  besproken, vgl. Moderniteit en politieke theorie, p. 17ff. 

4 Kierkegaard, Een keuze ui t  zi.jn daqboeken, Utrecht/Antwerpen 1957, P. 41. 


