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München: C.H. Beek, 1997. 

Vitterio Hösle, DieKriseder Geaenwart 

und die Verantworwna der Philosophie, 

München: C.H. Beek, 1997. 

Nederlanders die geïnteresseerd 
zijn in de politieke filosofie van de 
laatste halve eeuw, zullen hun ken
nis vooral in de Angelsaksische li
teratuur zoeken. De Duitstalige 
politieke denkers kon men met 
een gerust hart negeren: zij waren 
ofwel naar het Engelstalige gebied 
geëmigreerd (zoals Kar! Popper, 
Leo Strauss en Eric Vögelin) of zij 
waren door Nazi-sympathieën in 
diskrediet geraakt (zoals Carl Sch
rnitt). Dit negeren heeft ertoe ge
leid, dat velen zich de Angelsaksi
sche kijk op de continentale filoso
fie eigen hebben gemaakt. Die kijk 
is door niemand beter verwoord 
dan door de Oxford-filosoofR.M. 
Hare in A Schooljor Ph ilosophers uit 
1957, waarin hij de Britse wijsbe
geerte vergelijkt met de Duitse. 
De laatste geniet van 'the delights 
of creating, in solitary thought, 
imposing edificies - of writing 
huge volumes which only a hand
ful of people wil! ever under
stand', Duitse gedachten zijn vol 
van 'ambiguities and evasions and 
rhetoric'. En dat is voor een Britse 
filofoof juist 'the mark of a philos
opher who has not learnt his 
craft'. Het is Britse helderheid 
versus Duitse duisternis. Deze 
'splendid isolation' vond zijn in
houdelijke grondslag in de dorni-

nantie van de analytische filosofie 
in de Engelstalige wereld. De iro
nie wil, dat die filosofie in Enge
land zijn ontstaan te danken had 
aan import uit het Duits taalge
bied (Wittgenstein en de Wiener 
Kreis). Maar de etikettering van 
het Duitse denken blijft onuitwis
baar. Als John Dunn, hoogleraar 
politieke theorie in Cambridge, 
over een van de weinige na-oor
logse Duitse filosofen met inter
nationaal aanzien, Jürgen Haber
mas, schrijft, klinkt het nog in 
1993 zo met betrekking tot Ha
bermas discourse-ethiek: 'This is 
an extrernily banal point and it has 
been very extensively ventilated 
by recent social theorists, though 
unfortunately largely in German 
and by theorists who clearly expe
rience some difficulty in making 
themselves lucidly intelligible 
even in that forrnidable tongue'. 
John Dunn maakt deze opmerkin
gen echter niet vanuit de overtui
ging, dat hijzelf superieur bezig is. 
Integendeel, zijn Western Politica/ 
Theory in de Face rif the Future is een 
soort afscheid van de relevantie 
van de moderne politieke filosofie 
voor de echte problemen van deze 
wereld. 

Zou in deze duisternis het licht 
uit Duitsland kunnen komen? 
Daar is in elk geval een jonge filo
soof (geboren in 196o) opgestaan 
om politieke filosofie weer inte
ressant te maken voor de vraag
stukken van deze tijd. Zijn naam is 
Vitterio Hösle, hoogleraar in 
Essen met een productiviteit, alsof 
de duivel hem op de hielen zit. 
Hösle deelt Dunns diagnose over 
de deplorabele staat van de mo
derne politieke filosofie en trekt 
die diagnose door naar de hele hui
dige wijsbegeerte. 
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Zijn boek Die Kr i se der Genenwart 
und dieVerantwortuns der Philosophie 
bevat een vernietigende polemiek 
over het tegenwoordige filosofie
bedrijf en het filosofie bedrijven. 

De kern van zijn kritiek richt 
zich op de gemakzuchtige en ba
nale skepsis en relativering, die de 
ambitie om de waarheid te zoeken 
hebben opgegeven . Als je niets 
meer te zeggen hebt, wee dan zo 
consequent als Wittgenstein en 
verlaat de academische gemeen
schap. Wat we missen is het heilige 
vuur, dat tot het bouwen van sys
temen en het schrijven van dikke 
boeken leidt. Onze tijd is verge
lijkbaar met die van de sofisten, 
beroepsmatige allesbetwijfelaars. 
Het wachten is op een nieuwe 
Plato, die de relativering relati
veert. 

In datzelfde boek heeft Hösle 
die laatste opdracht, relativering 
van het relativisme, al trachten uit 
te voeren. Hij wil komen tot een 
absolute fundering van normen 
door te bewijzen, dat er letzt
besründete uitspraken bestaan, die 
niet meer afgeleid kunnen worden 
uit andere uitspraken en toch ook 
niet willekeurig als axioma's zijn. 
Hij denkt dat te kunnen bewijzen 
en is daar ook heel trots op. In zijn 
ogen is het haast een Godsbewijs. 
Maar in zijn nawoord bij de derde 
druk (de pocketboekuitgave) kan 
hij geen bevredigende antwoor
den geven op kritische bezwaren. 
Die bezwaren zijn tweeërlei. Het 
eerste bezwaar heeft te maken 
met de geldigheid van negatieve 
bewijzen. In een simpele vorm 
gaat zo'n bewijs als volgt. Iemand 
die zegt: 'Er bestaat geen waar
heid' spreekt zichzelf tegen, want 
hij vindt zelf dat hij een waarheid 
uitspreekt. Kun je op die manier 
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bewijzen, dat er een waarheid be
staat? Die discussie wordt al sinds 
Zeno gevoerd. (Ter vermijding 
van misverstand: Hösle's bewijs
voering is uiteraard meer 'sophis
ticated' volgens de taalanalytische 
regels van de kunst). En het 
tweede bezwaar is, dat Hösle voor 
zijn bewijs de regels van de twee
waardige logica (tertium non datur) 
volgt. Gaan die regels dan vooraf 
aan de letztbesründuns, met andere 
woorden: is dan niet de letzt
besründuns te vinden in de axio
ma's van de logica? 

(In een doctoraal scriptie voor 
de Twentse Universiteit heeft Ma
riska Aaiderink terecht gevraagd, 
wat er met Hösles bewijs gebeurt, 
als je de uitsluiting van een derde 
mogelijkheid los laat). 

Ethisch handelen is ieders plicht 
Deze discussie is niet onbelangrijk 
voor de overtuigingskracht van 
Hösle's magnum opus: Moral und 
Politik. Het omvat 1 2 16 bladzij
den; de systeembouwer is in aan
tocht. Het boek heeft de opbouw 
van een gemengd syllogisme: 
eerst komt de norm (de ethiek), 
dan de feitelijke bewering (een 
theorie van het sociale) en dan de 
logische gevolgtrekking, d.w.z. 
een handelingsaanwijzing (poli
tieke ethiek). Daarbij houdt hij 
zich aan Hume's verbod om uit 
feiten normen af te leiden. Maar 
eigenlijk beschouwt hij normen 
als feiten, maar dan feiten uit een 
Ideale Wereld (de wereld van het 
Sollen). In die zin kunnen norma
tieve uitspraken ware uitspraken 
zijn. En daarom is ethiek ook een 
wetenschap op basis van de alge
mene principes. En daarom ook 
kan de ethiek niet uit subjectieve 
belangen of gevoelens worden af-

geleid, maar is ethisch handelen 
een onvoorwaardelijke plicht. En 
dus is ethiek ook universeel. 

Deze min of meer meta-ethi
sche uitgangspunen zul je in de 
moderne ethische discussie zelden 
aantreffen. In elk geval voldoen 
utilitarisme, discoursethiek of re
lativisme er niet aan. Je moet 
terug naar Kant. Alleen let Kant 
slechts op de goede bedoelingen, 
terwijl Hösle vindt dat ook de 
consequenties van handelen bij de 
ethische beoordeling moeten 
worden betrokken. 

De meta-ethiek levert nog geen 
inhoudelijke voorschriften op. 
Daarvoor heeft Hösle een rang
orde voor waarden en goede din
gen nodig. Deze waarden kunnen 
we alleen intuïtief benaderen 
(leven, rechtvaardigheid enz.) Zij 
kunnen in concrete situaties strij
dig met elkaar zijn en vergen dan 
soms tragische beslissingen. De 
concrete situaties komen echter 
pas in het derde deel aan de orde. 

Gegeven de meta-ethiek van 
Hösle moet het duidelijk zijn, dat 
zijn waarden en goede dingen niet 
af te leiden zijn uit de wensen van 
de mensen. Het algemeen belang 
is principieel iets anders dan de 
optelsom van de preferenties van 
alle mensen, het transcendeert 
deze. De ethiek is er juist om de 
mensen hun wensen te laten aan
passen aan het algemeen belang. 
Hier manifesteert zich natuurlijk 
Plato als filosoof-koning. Of mis
schien wel Onze Lieve Heer. 
Hösle heeft een katholieke relatie 
tot de democratie: als seculiere 
staatsinrichting te prefereren, 
maar zonder het vertrouwen dat 
democratische procedures alleen 
al vanzelf tot realisatie van ultieme 
waarden leiden. (Dat is ook het 
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misverstand van de discours
ethiek). 

Het tweede deel van Moral und 
Politik draagt de titel 'Grundlinien 
einer Theories des Sozialen' en 
omvat )2o bladzijden. Meer nog 
dan in de andere delen frappeert 
ons hier de enorme belezenheid 
van de auteur: biologie, recht, so
ciologie, geschiedenis, beslis
kunde en speltheorie vinden hun 
plek in deze theorie van het so
ciale. Hösle wil hier voldoen aan 
zijn eigen postulaat, dat de filoso
fie als moeder van alle weten
schappen alleen kan overleven als 
zij weer samenhang brengt in de 
specialistische versplintering van 
de wetenschappen. Er zullen 
daarom niet veel lezers zijn, die 
zich competent achten dit tweede 
deel deskundig te kunnen beoor
delen. Bij mijzelf ontstond het ge
voel dat ik heb als ik een encyclo
pedie lees. Maar dat gevoel werd 
telkens weer onderdrukt, wan
neer de polemist Hösle opdook
(geen kennis zonder eigen opvat
ting) - of wanneer hij putte uit 
de wereldliteratuur (alle Shakes
peariaanse koningsdrama's passe
ren in voetnoten de revue). 

Voor de liefhebbers van citaten 
is Hösles werk een schatkamer. 
Toch beklijft de gedachte dat 
Hösle te weinig selectief is omge
gaan met zijn verworven kennis 
van al die wetenschappen. Deel 
twee beoogt immers de functie te 
hebben van de descriptieve uit
spraak, waarop deel één (de 
ethiek) wordt toegepast, teneinde 
tot praktische aanbevelingen te 
komen (de politiek). Op deel twee 
had Hösle zijn eigen ethiek van de 
ethiek moeten toepassen. Als de 
vermogens om politiek te hande
len zo zeer in beslag worden geno-
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men door het verzamelen van de 
voor ethische beslissing noodzake
lijke feiten, komt niemand meer 
aan handelen - (zegt deel m) -
toe. 

De meta-ethische vertrekpun
ten van Hösle leiden in deel I I I tot 
een primaat van het natuurrecht 
boven alle vormen van feitelijke 
regelgeving (het positieve recht). 
Het natuurrecht is niet exact te 
omschrijven en ook nooit volledig 
te realiseren (de erfzonde), maar 
fungeert als geweten van het 
recht . Pas als mensen engelen zou
den zijn, wordt het natuurrecht 
gerealiseerd. Je kunt het niet base
ren op intuïtie of op een verdrags
theorie à la Hobbes of Rousseau. 
Maar het normeert wel. Natuur
recht zegt dat het recht vóór het 
streven naar geluk gaat, dat recht 
consistent en zeker moet zijn en 
natuurlijk voor iedereen gelijkelijk 
toepasbaar moet zijn (actief en 
passief). Daarmee vormt het de 
grondslag van de grondrechten, 
legitimeert (of niet) de toepassing 
van dwang en dus van de Staat, 
maar behoedt de autonomie van 
familie, religie (vrijheid van me
ningsuiting) en economie. Deze 
autonome sferen vind je groten
deels terug in het civiel-recht (per
sonen, eigendom, verbintenissen). 

Een Derde Kamer? 
Er is dus een zekere rangorde mo
gelijk van opties van toegepaste 
ethiek (dus van politiek). ( 1) Er 
moet interne orde of vrede zijn. 
De Staat heeft tot taak het garan
deren van ( 2) het recht op leven, 
gewetensvrijheid en eigendom 
(via eigen arbeid) . (3) Om de 
macht van de Staat te beteugelen is 
machtenscheiding noodzakelijk 
(trias politica). (4) Vervolgens 

komen pas de sociale grondrech
ten en dan tenslotte (s) het bevor
deren van economie en weten
schappen. 

Daarmee bevinden we ons (los 
van de volgorde) op bekend ter
rein. Maar als wij bijvoorbeeld de 
rechten ook willen laten gelden 
voor toekomstige generaties - en 
dat wil Hösle - zijn de ethische 
consequenties verrassend. Ik 
noem er een paar: verplichte ge
boortenbeperking (w.o. gedwon
gen sterilisatie na tweede kind), de 
voorraad van natuurlijke en ein
dige grondstoffen wordt gemeen
schapsbezit (dit kapitaal mag al
leen rente opleveren, maar niet 
aangetast worden), zoals dat ook 
moet gelden voor onze culturele 
erfenis. Genetische ingrepen zijn 
geoorloofd, maar omgekeerd 
dient de komende generatie po
litieke zeggenschap te krijgen 
(ouders stemmen ook voor hun 
kinderen of er komt een derde 
kamer voor onafhankelijke belan
genbehartigers van de komende 
generaties). De huidige generatie 
moet langer werken teneinde 
geen schulden achter te laten. Er 
bestaat overigens geen recht op 
werk, wel op een minimum-inko
men. In plaats van volledige werk
gelegenheid moeten we weer 
leren om op zinvolle wijze met 
vrije tijd om te gaan of alternatieve 
vormen van arbeid te ontwikke
len, zoals we ook moeten leren om 
de efficiency-revolutie in de eco
nomie te beantwoorden met een 
Std}izienzrevolution. (economie van 
het genoeg). 

Gesteund door J.S. Mill's citaat 
uit On Liberty, 'The most impor
tant point of excellence which any 
form èf government can possess is 
to promote the virtue and intelli-
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gence of the people themselves', 
gaat Hösle geen kans op paterna
lisme uit de weg. Internationale 
interventies (inclusief tyrannen
moord), voogdij over ontwikke
lingslanden en universalisering 
van zijn waarden via uiteindelijk 
een wereldregering vormen zijn 
buitenland-politieke boodschap. 
De Kosovo-crisis en de morele in
terventie van de NAVO onderstre
pen de door hem voorgestane mo
ralisering van de politiek. 

In de binnenlandse politiek 
heeft thans de moralisering vooral 
de vorm van kritiek op het gedrag 
van politici, maar nog lang niet de 
institutionele consequentie, die 
Hösle voorstelt. De jeugd moet 
verplicht worden om godsdienst
les en staatkunde te volgen; in het 
secundair onderwijs moeten de 
klassieke talen onmisbaar onder
deel worden - al is het onderver
mijdelijk, dat Engels de nieuwe 
lingua jranca wordt - net zoals 
(Wereld-)geschiedenis; de univer
siteiten moeten los gemaakt wor
den van de Staat (geprivatiseerd 
worden); voor toekomstige lei
ders moeten Oxbridge-achtige in
stituten open staan (Elite mag). Te 
overwegen valt om van het stem
recht een mandatory right d.w.z. 
een plicht te maken. 

Het is niet zo eenvoudig om een 
eenduidig oordeel te vellen over 
Moral und Politik. Het boek biedt 
zelf twee criteria aan: voldoet het 
als wetenschappelijke verhande
ling over ethiek en voldoet het aan 
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de ambitie van de ondertitel, die 
een ethische politiek voor de vol
gende eeuw belooft? 

Als wetenschappelijke uiteen
zetting over ethiek blijft Moral und 
Politik achter bij de pretentie die 
Hösle in zijn eerdere boek aan de 
dag legde. De fundering van de ab
soluutheid van zijn normen roept 
nog steeds vraagtekens op. Bij de 
beoordeling van andere ethische 
systemen (Kant, utilitarisme, di
coursethiek en alle niet-univer
sele ethieken) verlaat Hösle zich 
dan ook minder op zijn absolute 
maatstaf dan op algemeen mense
lijke intuïties. Daarmee is hij terug 
bij de Principia Ethica van G.E. 
Moore uit 1 90 3: Angelsaksische 
museumwijsheid. Maar je kunt 
wel zeggen, dat de intuïties van 
Hösle nogal verschillen van die 
van Moore - wellicht zoals de 
Duitse traditie verschilt van de 
Angelsaksische. Als dat zo is, moet 
je Hösle feliciteren met het feit dat 
zijn absolutisme nog eens het ge
lijk van het ethisch relativisme be
wezen heeft. 

Als politiek programma voor 
de 2 Ie eeuw komt Moral und Politik 
het meest overeen met het begin
selprogramma van een partij, die 
door fusie van Groen Links en 
CDA zou ontstaan. Dat moet wel 
de Vierde Weg zijn: milieuvrien
delijk post-materialisme in com
binatie met zingevend missiona
risroe (Sociaal-democraten op 
zoek naar filosofische fundering, 
kunnen met aanzienlijk minder 

leeswerk volstaan, Martha Nuss
baums essay: 'Aristotelian Social 
Democracy' uit I 990 telt alles bij 
elkaar 49 bladzijden.) 

Hösle's werk is niet alleen in
trinsiek van belang - iedereen, die 
zich professioneel met politiek 
bezighoudt, kan eruit leren -
maar vooral ook als signalement. 
Het Duitse denken meldt zich 
weer terug. En het is veel te plu
riform om onder de deken van 
de oude vooroordelen wegge
veegd te worden . Vergelijk bij
voorbeeld Moral und Politik met 
Die Eifindung des Politischen ( 199 3) 
van Ulrich Beek. Beek is samen 
met Antony Giddens de ideolo
gische gangmaker van de Derde 
Weg. Zijn slagzin luidt: 'Das poli
tische Programm der radikalisier
ten Moderne ist der Skeptizis
mus'. Volgens Hösle is juist het 
scepticisme mede-verantwoorde
lijk voor de vernietiging van 'die 
Anlagen, die vieleicht die ge
genwärtige Krise überwinden 
könnten - !eh meine die Vernunft 
und der Glauben an moralische 
Werte und Pflichten'. 

Ik denk, dat deze discussie bin
nen het Duitse taalgebied beslis
send~r is voor de betekenis van de 
politieke filosofie, waaraan John 
Dunn zo twijfelde, dan elke wijs
gerige wedstrijd tussen Angelsak
sische en continentale filosofie . 
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