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Tot op de huidige dag beweegt alle denken over vragen van politiek, staat en samen
leving zich tussen norm en feit. Normatief was het zeventiende- en achttiende-
eeuwse natuurrecht, normatief is de hedendaagse politieke filosofie sinds haar recen
te, door Rawls en Nozick bewerkte wedergeboorte. Gericht op het feitelijke was en 
is de negentiende- en twintigste-eeuwse geschiedschrijving, gericht op het feitelijke 
zijn de moderne sociale wetenschappen als de sociologie, de economie of de 
politicologie. De kloof tussen norm en feit is in al deze disciplines nooit zeer diep 
geweest — zeker niet zo diep als sommigen in de voetsporen van Weber of 
Durkheim wel gewenst hebben. Het natuurrecht leidde zijn normen af uit de feiten 
die men meende te kunnen vaststellen over de natuur van de mens of die van een 
hypothetische natuurlijke samenleving. En aan de andere kant bleken vele uitspra
ken van sociologen, politicologen etc. eerder waarden dan waarheden te zijn. 

De vraag naar wat is en de vraag naar wat behoort te zijn waren daarom steeds de 
perspectieven van waaruit men politiek, staat en samenleving bezag. Evenwel, tradi
tioneel kent men aan de filosofie, naast de vraag naar wat is en naar wat behoort te 
zijn, nog een derde terrein toe. Ik bedoel de vraag naar het schone, het terrein van de 
esthetica. Doch zelden bezag men de esthetica als een geschikte compagnon voor de 
politieke filosofie. Op die regel is tenminste één eminente uitzondering te vermel
den. Ik denk daarbij aan Friedrich Schiller. Schiller ervoer het als een tekortkoming 
van het Kantiaanse systeem dat daarin de esthetica, het onderwerp van de derde Kri
tik, niet uitdrukkelijk de hoogste plaats gegund werd, die haar naar Schillers idee op 
grond van de onderlinge verhoudingen tussen de drie kritieken toch toekwam. Hij 
wilde daarom de esthetica boven de ethiek plaatsen om aldus ook de politieke 
filosofie te esthetiseren. Maar Schiller bleef te zeer binnen het kantiaanse systeem 
om Kant hier daadwerkelijk te kunnen corrigeren. Dat blijkt uit de poging die hij in 
deze richting ondernam in zijn uit 1795 daterende lieber die ästhetische Erziehung 
des Menschen. Hij maakt daar een onderscheid tussen de zogenaamde 'dynamische' 
staat, waar wij nog verkeren 'in dem furchtbaren Reich der Kräfte', de ethische staat 
waar de mens zich bevindt 'in dem heiligen Reich der Gesetze' ' en tenslotte de 
hoogste van de drie, de esthetische staat. Het blijkt echter zo te zijn dat deze esthe
tische staat slechts motiveert tot onderwerping aan de ethische wet, aan wat de 
'Tugend' van ons verlangt en waardoor de 'esthetische' staat aan de enge, door de 
kantiaanse ethiek gedefinieerde grenzen niet ontsnapt. Want voor wat betreft de 
ethische wet zelf, bleef Schiller Kant geheel trouw. Bijgevolg kon Schiller niet ver-
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