
Ik vind wel dat Van Stokkom in zijn 
ijver om een coherent beeld te verschaf- 
fen wat "te lief" is voor Sorel. De vraag 
is of de scheiding die Van Stokkom aan- 
brengt tussen 'dichter' en 'denker' niet te 
resoluut is. In een aantal teksten waar 
Van Stokkomin zijn boek sierkop steunt 
is de 'romantische Sorel' wel degelijk 
aanwezig. Zo leidt de kritiek op de den- 
kende stand in Les Illusions du progrÃ¨ 
tot een anti-democratische en arbeideris- 
tische toonzetting die sterk met het idee 
van de mythe verbonden is. Er is veel 
voor te zeggen dat de romantische Sorel 
de wetenschapsfilosofische posities ra- 
dicaliseert en op een politiek plan brengt. 
De mythe is een pragmatisch concept hij 
uitstek; of de in de mythe voorspelde ge- 
beurtenis nu echt zal plaats vinden doet 
niet ter zake, als er maar een tot strijd 
opwekkende werking van uit gaat. 

In de persoon Sorel zijn dichter en 
denker verenigd. Het is de spanning tus- 
sen deze twee elementen die hem tot een 
gecompliceerde maar intrigerende figuur 
maken. Dat sluit niet uit dat elementen 
afzonderlijk beoordeeld kunnen worden, 
zoals Van Stokkom doet. De vraag dringt 
zich echter op of het &n zonder het ander 
kan bestaan. Kan het pragmatisme zon- 
der mythe? Of anders geformuleerd: is 
het pragmatisme sterk genoeg om een 
vrije samenleving in stand te houden? 
Kunnen de instituties van de democrati- 
sche samenleving blijven voortbestaan 
zonder fundering in een objectief en uni- 
versalistisch vertoog? Bij Sorel kunnen 
we geen antwoord vinden op deze vraag. 
Dat het werk van Sorel een ongedekte 
flank heeft voor totalitaire implicaties be- 
tekent echter niet dat deze vraag auto- 
matisch ontkennend beantwoord dient te 
worden. De pragmatische Sorel zelf 
suggereert dat het een illusie is alle flan- 
ken definitief te kunnen afdekken, terwijl 
hij bovendien vast houdt aan provisori- 
sche verbetering en vooruitgang inprak- 
tische wetenschap en recht in een open 
samenleving. Zo zitten we al midden in 
hel debat, hetgeen de actualiteit van het 

gedachtengoed van Sorel onderstreept. 
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In morele debatten kunnen fundamentele 
rechten van de ene groep onverenigbaar 
lijken met die van de andere. De politieke 
strijd over de Wet Gelijke Behandeling 
sleept zich inmiddels bijna twintig jaar 
voort, en momenteel lijken het recht op 
gelijke behandeling voor homoseksuelen 
en het recht op vrijheid van onderwijs en 
godsdienst onverzoenlijk tegenover 
elkaar te staan (1). Ook in het debat over 
sancties tegen Zuid-Afrika staat het door 
witte ondernemers verdedigde recht op 
vrijheid van onderneming haaks op het 
door zwarten geopteerde recht op gelnk- 
heid. 

Alasdair Macintyre constateerde in 
After Virtue een morele crisis, omdat in 
ethische debatten op terreinen als vrede 
en veiligheid, of het abortusvraagstuk, 
geen consensus meer kan worden be- 
reikt: fundamentele rechten blijken te 
botsen. Zich voegend in de Aristotelische 
traditie trachtte Macintyre een uitweg te 
zoeken door ethiek te grondvesten in 
'communities'. (2) 

Evenals Macintyre zoekt ook Van Es 

1 Fnts Conijn. 'Homoseksualiteit- meer dan 
het enkels feit' in. Over normaal gesproken; 
hedendaagse homopolitiek Irene Coslera 
Meijer, Jan Willem Duyvendak en Marty van 
Kerkhof (red.), Schorer Amsterdam 1991 

2 Alasdair Maclniyre, Aller VIrtue; a Study in 
Moral Theory. Unlversity of Notre Dame 
Press, Notre Dame, Indiana 1981. 



naar een oplossing voor de morele crisis 
door afstand te nemen van de traditionele 
ethiek, waarin het gaat om abstracte, 
universele rechten en algemene noties 
van rechtvaardigheid. En evenals Mac- 
Intyre richt hij zich op concretere 
situaties, zij het op een heel andere wijze. 
In zijn met de Wolters-Noordhoff aca- 
demieprijs bekroonde studie onderzoekt 
Van Es of een 'ethiek -P- van belangen' kan 
leiden f i t  oplossingen -- van morele con- 
flicten. "Wat kunnen we onder een be- 
langenethiek verstaan?" luidt zijn theore- 
tische probleemstelling. Daarbij beperkt 
hij zich niet tot het ontwikkelen van een 
abstracte theorie, maar toetst zijn ethiek 
van belangen aan een praktische pro- 
bleemstelling: "Zijn (multinationale) on- 
dernemingen in Zuid-Afrika moreel 
verplicht hun economische middelen aan 

1 te wenden om politieke druk uit te oefe- 
d--- 

n -0 
nen op het blanke minderheidsbewind 

' mEtiEÃ¯3Ã– aan het systeemvan 
C C r apartheid een einde te maken ten gunste 

van een democratischer staatsvorm?" De 
lezer dient zich terdege te realiseren dat 
Van Es zijn boek schreef v66r de Zuid- 
afrikaanse regering en het ANC met 
elkaar in onderhandeling gingen over een 
democratische en non-raciale toekomst 
voor Zuid-Afrika. 

Van Es baseert zijn ethiek van bel&- 
gen op inzichten uit de vroegespeltheorie 
en de conflictstrateeie. In navolging van 
Thomas Schelling ontwerpt hij een 
continuiim, met eigenbelang (zero-sum 
game) als ene, en samenwerking (non- 
zerosum-game) als andere uiterste. In 
werkelijkheid is volgens Van Es veel 
strategisch handelen ergens op dit conti- 
nuÃ¼ te plaatsen. Bij deze tussenvormen 
zon dan zowel van tegenstrijdige als ge- 
deelde belangen sprake zijn. In deze si- 
tuaties zonden de beide partijen in on- 
derhandeling kunnen gaan om conflicten 
op te lossen. Van Es gaat er van uit dat 
partijen onder bepaalde voorwaarden k- 
reid zijn tot onderhandelen. Hij sluit zich 
dan ook aan bij David Gauthier, die John 
Rawls' concept van 'mntual disinterest' 

verwerpt. Wanneer de actoren zich zou- 
den beperken tot het strikte eigenbelang 
zou de basis voor onderhandelingen im- 
mers wel heel erg wankel zijn. Ganthier 
poneert dat onderhandelaars rekening 
kunnen houden met eenderde persoon, --- 
die niet aan de onderhandelingen deel- 

- - -- 
neemt. -- 

Hoewel Van Es in zijn belangen- 
ethiek een ruime plaats voor het eigen- 
belang inruimt, erkent hij dus - evenals 
Gauthier - tevens het bestaan van een 
breder belangenscala. In de cersie plaats 
definieen' hij hei 'eigenbelang in engere 
zin', dat uitsluitend betrekking heeft op 
de individuele actor en direct raakt aan 
diens eigen lichaam en geest. Daarnaast 
onderscheidt hij het 'uitgebreid persoon- 
lijk belang', dat betrekking heeft op de 
belangen van de 'individuele of collec- 
ueve naasten' van de individuele actor. 
Het kan dan gaan om gezinsleden, 
vrienden, collega's etcetera. Tenslotte 
onderkent Van Es het 'uitgebreid per- 
soonlijk belang' dat betrekking heeft op 
goederen die de individuele actor niet di- 
rect (lijken te) raken. Hij doelt dan op het 
belang van collectieve goederen als frisse 
lucht, schoon water, spoorwegen en re- 
creatie-voorzieningen. Dit derde onder- 
scheid lijktweinig zinvol. Al deze zaken 
raken immers zowel het 'uitgebreide' als 
het 'engere' persoonlijk belang. Een 
derde categorie, die een op altmÃ¯sm ge- 
stoeld algemeen belang insluit, zou in 
deze context meer voor de band liggen. 
Blanke Zuidaftikanen, maar ook Neder- 
landers, Denen en Engelsen komen im- 
mers op voor de belangen van zwarte 
Zuidafrikanen zonder dat er sprake is van 
een uitgebreid of eng persoonlijk belang. 
Juist in deze categorie wordt rekening 
gehouden met de door Gauthier bedoelde 
'derde persoon die niet aan de onderhan- 
delingen deelneemt'. Opmerkelijk is dat 
Van Es de driedeling in zijn case niet 
expliciet gebruikt. 

Onderhandelingen kunnen volgens 
Van Es resulteren in een oplossing: con- 
sensus dan wel compromis. Wordt g66n 



oplossing bereikt, dan is het mogelijk dat 
de partijen inhoudelijk geen overeen- 
stemming bereiken maar wel tot proce- 
durele afspraken komen over verdere 
onderhandelingen Als vierde mogelijke 
uitkomst noemt Van Es de situatie waarin 
de partijen geen heil zien in verdere sa- 
menkomsten en de onderhandelingen af- 
breken. 

Onderlinge relaties vormen &&n van 
de situationele voorwaarden voor onder- 
handelingen. Wederzijdse beeldvorming, 
verwachtingen en intenties spelen daarbij 
een rol. In navolging van JiÃrge Haber- 
mas onderkent Van Es twee vormen van 
handelingscoGrdinatie, te weten 'er- 
folgsonenuert' en 'versÃ®Ã¤ndigungsorie 
tiert'. In~het eerste-gevaiisswp~afce-van 
concurrentie en van strategisch handelen, 
i f E t  tweede van -- samenwerkingen -- 
communiEXtiÃ© handelen. Deze beide -- 
vormen VaÃ±handelingsc~rdinati con- 
fronteert Van Es met enerzijds een situa- 
tie van tegengestelde belangen en ander- 
zijds met een situatie van gemeenschap- 
pelijke belangen Zo komt de auteur tot 
vier mogelijke uitkomsten: consensus- 

, ----- 
vorming, samenwGking, uiteengaan der 

--- - 
partyen, en tegenwerking. Van Es acht - 
detweede uitkomst van toepassing op 
Zuid-Afrika. Daar zouden strategische 
belangen en gemeenschappelijke belan- 
gen leiden tot samenwerking. 

De stappen die Van Es zet met het 
ontwikkelen van dit model zijn wel erg 
groot. Opmerkelijk is dat de auteur re- 
gelmatig continua ontwerpt om theoreti- 
sche concepten van anderen te nnance- 
ren. Wanneer hij hier de suggestie wekt 
dat compromis, consensus en uiteengaan 
of tegenwerken de logische uitkomsten 
zijn van onderhandelingen, blijft een 
vijfde mogelijkheid buiten beeld: onder- 
handelingen slepen zich voort omdat &&n 
of meer partijen belang hebben bij het 
niet of op een veel later tijdstip bereiken 
van een resultaat. En juist deze situatie is 
typerend voor Zuid-Afrika. Hierop kom 
ik later terug. 

Naast (situationele voorwaarden J 

werkt Van Es tevens-e voorwaax- 
denjvoor onderhandelen uit. De morele 
voorwaarden zijn gebaseerd op morele 
intuÃ¯tie als reciprociteit en billijkheid. 
Van Es onderscheidt een zestal morele 
voorwaarden. Omdat al deze voorwaar- 
den betrekking hebben op mogelijke 
deelnemers en procedures zou de term 
'procedurele voorwaarden' beter op zijn 
plaats zijn. Van Es past deze zes voor- 
waarden voor onderhandelen toe op de 
Znidafrikaanse situatie. Als belangheb- 

- -  

benden noemt hij de politieke partijen 
(inclusief de Afrikaner Weerstand Be- 
weging), buitenparlementaire bewegin- 
gen als ANC, PAC en Inkatha, kerkelij- 
ke organisaties, vakbonden en ondeme- 
mers. Omdat de regering de combinatie 
van apartheid en politiestaat vertegen- 
woordigt zou deze volgens Van Es in 
eerste instantie moeten worden uitgeslo- 
ten. Deze uitsluiting brengt een inconse- 
quentie van Van Es aan het licht. Van Es 
constateert zelf dat de vervlechting van 
politiek en economie typerend is voor 
Zuid-Afrika. De staat - door Van Es als 
"het imperium Nationale Partij" gety- 
peerd (p.38) - is eigenaar van een groot 
aantal ondernemingen, onder andere op 
het terrein van de media. Wanneer hij de 
regering wil uitsluiten maar de regerende 
Nationale Partij en ondernemers wel aan 
de onderhandelingen mogen deelnemen, 
is die uitsluiting van de regering in feite 
dus een formaliteit. Juist deze vewlech- 
ting van Nationale Partij, regering en 
bedrijfsleven - die Van Es zelf impliciet 
signaleert - zou onderhandelingen minder 
doorzichtig maken dan Van Es in zijn 
studie doet voorkomen. Overigens zon 
het meer voor de hand liggen de militante 
Afrikaner Weerstands Beweging van 
onderhandelingen uit te sluiten dan de 
regering. 

Inzake het afspreken van feiten po- 
neert Van Es twee belangrijke kwesties. 
Ten eerste moeten de partijen bet eens 
worden over de effecten van de aanwe- 
zigheid of afwezigheid v a n m a t i o n a -  - 
Ie ondernemingen (MNOs). De auteur 



verwacht dat alle partijen zullen erkennen 
dat het vertrek van MNO's het land in 
grote economische chaos zou brengen. 
Tweede kwestie is de vraag wat de 
zwarten z&lf willen Aan de hand van de 
resultaten van het onderzoek van Harari 
en Beaty toont Van Es aan dat een groei- 
ende meerderheid der zwarten voorstan- 
der is van voorwaardelijke desinveste- 
ringen. Interventies, gericht tegen het 
systeem van apartheid, zouden slechts 
dan effectief zijn als tevens de positie van 
zwarten als werknemer, consument en 
staatsburger wordt verbeterd. 

In de Zuidafrikaanse situatie onder- 
scheidt Van Es drie soorten belangen. In 
de eerste plaats zijn er gemeenschappe- 
lijke belangen. Alle partijen zouden een 
gezamenlijk positief belang hebben bij 
stabiele productieverhoudingen en een 
gezonde economie. Vanwege een toe- 
komst~g tekort aan witte kandidaten zou- 
den grote aantallen zwarten moeten wor- 
den opgeleid tot managers. In de tweede 
plaats zijn er belangen die verschillen, 
maar niet hotsen. Het bedrijfsleven heeft 
er belang bij dat er een einde komt aan de 
internationale sancties. Meewerken aan 
de opbouw van een democratisch Zuid- 
Afrika zou hun reputatie ten goede ko- 
men. De zwarten zouden belang hebben 
bij erkenning van hun rechten en bij 
'geestelijke compensatie', die zij in de 
vorm van donaties, solidariteitsacties en 
culturele bijdragen vanuit het buitenland 
zouden kunnen verwerven. Deze belan- 
gen botsen niet met elkaar. Tenslotte on- 
derscheidt Van Es belangen die ver- 
schillen en botsen. De zwarten hebben 
belang bij een snelle verwezenlijking van 
hun rechten, die in materiÃ«l compensatie 
tot uitdrukking moet komen. Het is in het 
belang van de blanken dat dit niet met 
terugwerkende kracht gebeurt, "zodat 
hun aandeel aan het tot stand komen van 
de huidige Znidafrikaanse economie niet 
wordt gebagatelliseerd" (69). De vraag is 
of Van Es zelf hier niet de rol van de 
zwarten als goedkope arbeidskrachten 
bagatelliseert. Hoe dan ook, een com- 

promis zou volgens Van Es gevonden 
kunnen worden in een omvangrijk pro- 
gramma van positieve actie. De overheid 
zou een fonds kunnen oprichten voor 
zwart ondernemerschap en bedrijven met 
meer dan 60% zwarten in dienst met 
belastingvoordelen kunnen belonen. 
staatsbedrijven met een zelfde zwarte 
bezettingsgraad zouden geprivatiseerd 
kunnen worden. Ook de MNO's zouden 
op kunnen treden als morele actoren van 
betekenis. Naast een duidelijke politieke 
en economische stellingname inzake de 
huidige politieke ontwikkelingen zouden 
ze positieve actie in hun eigen sociale 
beleid kunnen voeren. Scholing voor 
zwarte werknemers en hun familie, en 
verbeteringen in hun huisvesting behoren 
tot de mogeh.jkheden. Bovendien zouden 
zij kunnen meewerken aan het opstarten 
van nieuwe ondernemingen voor zwar- 
ten. / 

< ,' 
Is Van Es niet al te optimistisch 

wanneer hij zijn ethiek van belangen op 
de Zuidafrikaanse situatie toepast? Het is 
de vraag of de behoefte aan hoger ge- 
schoolde zwarten zo groot is dat zo'n 
verstrekkend programma van positieve 
actie een realistische uitkomst is van de 
onderhandelingen. Waarschijnlijker is 
dat een deel goede zwarte leerlingen zal 
mogen doorstromen naar kwalitatief 
goed hoger onderwijs, al dan niet 'ge- 
mengd'. Een groot optimisme klinkt ook 
door in Van Es' uitgangspunten. E6n van 
zijn belangrijkste premissen is dat alle 
partijen hun eigenbelang formuleren, en 
dat de deelnemers in alle oprechtheid 
naar compromissen streven. Dat het ie- 
mands eigenbelang is om weliswaar te 
onderhandelen maar deze onderhande- 
lingen moedwillig te traineren - uiteraard 
zonder dit vooraf te melden - lijkt in het 
model van Van Es ondenkbaar. Toch 
wordt inmiddels vrij algemeen erkend dat 
president De Klerk in zijn politiek ten 
aanzien van het ANC een tweesporen 
beleid volgt: besprekingen enerzijds, on- 
dermijning door het aanwakkeren van 
geweld in samenwerking met Inkatha 



anderzijds. Ook machtsverscinllen tussen 
diverse onderhandelaars verdwijnen in 
Van Es' model naar de achtergrond. In 
Zuid-Afrika wonen ongeveer vijf miljoen 
blanken en ongeveer dertig miljoen 
zwarten. Toch zal niemand ontkennen 
dat de Nationale Partij over meer moge- 
lijkheden beschikt dan het ANC om een 
voor haar gunstige uitkomst van onder- 
handelingen te bereiken. Doordat de me- 
dia in Zuid-Afrika vrijwel geheel in han- 
den zijn van de Nationale Partij en het 
bedrijfsleven, heeft de Nationale Partij 
veel betere mogelijkheden om de publie- 
ke opinie te heÃ¯nvloede dan het ANC. 
En dat is nog maar Ã©Ã van de machts- 
bronnen van deze partij. Het is zeer wel 
mogelijk dat de Nationale Partij uit de 
onderhandelingen die nu worden ge- 
voerd een soort veto-recht voor de 
blanke minderheid zal weten te slepen. 
Of MNO's werkelijk als morele actoren 
op zullen treden is ook de vraag. In de 
ontwikkelingstheorie'n die de relaties 
tussen de eerste en derde wereld verkla- 
ren, worden MNO's in de eerste plaats 
gezien als actoren die hun winst maxi- 
maliseren en zeker niet als voorvechters 
van vrije, democratische samenlevingen. 
(3) Van Es constateert echter een groei 
van kritische bewegingen die zich op 
morele basis profileren, en verwacht dat 
kritiek en controle op MNO's in Zuid- 
Afrika zullen toenemen. Bovendien sig- 
naleert hij een toename van democratise- 
ringsprocessen, die een cultuur van on- 
derhandelen stimuleren. MNO's kunnen 
zich volgens Van Es niet blijven ver- 
plaatsen, en deze ontwikkelingen recht- 
vaardigen - terecht - enig optimisme over 
de toekomstperspectieven voor een 
ethiek van belangen. 

Van Es heeft gelijk dat in de Zuid- 
afrikaanse situatie onderhandelingen over 
rechten onvruchtbaar zouden zijn. Toch 
lijkt zijn ethiek van belangen niet hele- 

3 Magnus Blomslr6m & B@rn Hettne, Deve- 
lopment Theory in Transition. Zed Books 
Lid, London 1984. 

maal los te staan van de traditionele 
ethiek. Wanneer alle deelnemers hun ge- 
meenschappelijke belangen onderkennen 
en strategisch willen handelen, is er dan 
al geen sprake van een algemeen erkend 
recht voor zwarten op compensatie en 
een morele veroordeling van apartheid? 
Met andere woorden: kunnen onderhan- 
delingen op basis van de ethiek van be- 
la;gen_~etpas_worden gevoerd wanneer 
de d e e l n e ~ d p a r t i i e n  elkaars funda- 
mentelemhten.~ieLlanger-eisten? 
Van Es daarentegen lijkt er van uit te 
gaan dat zijn ethiek van belangen uit- 
komst biedt in situaties waarin rechten 
onverzoenlijk zijn. Mijns inziens kunnen 
de door Van Es beoogde onderhandelin- 
gen in de Zuidafrikaanse situatie pas op 
gang komen als apartheid door alle par- 
tijen als moreel verwerpelijk wordt be- 
stempeld. Voorzover apartheid moreel 
wordt afgekeurd heeft deze veroordeling 
niet hij alle partijen evenveel diepgang. 
Niet alleen de morele verwerpelijkheid, 
ook het economisch faillissement en het 
binnen- en buitenlands verzet tegen de 
apartheid hebben er toe geleid dat grote 
delen van de Zuidafrikaanse samenleving 
vinden dat aan apartheid een einde moet 
komen. De hier geuite kritische kantte- 
keningen ten spijt moet toch worden ge- 
concludeerd dat alle partijen op de een of 
andere manier zullen moeten onderhan- 
delen over de toekomst van Zuid-Afrika, 
en het zou zeer aanbevelenswaardig zijn 
als zij dat volgens Van Es' ethiek van 
belangen zouden doen. 

Het zou zeker de moeite waard zijn 
als Van Es dit model verder uitwerkt. In 
de hedendaagse Nederlandse sociale fi- 
losofie en ethiek lijkt iedereen zich te 
storten op de ontwikkeling van een ne- 
gatieve heuristiek. Van Es dwingt dan 
ook respect af door op zoek te gaan naar 
een positieve heuristiek. Het getuigt im- 
mers van lef als een hedendaags filosoof 
zoekt naar oplossingen voor problemen! 


