Subjectiviteit en seksualiteit een historische
vergissing
Een kritische analyse aan de hand van de late Foucault
Machiel Karskens

Inleiding
Wat heeft seksualiteit met subjectiviteit te maken? Deze vraag was de aanleiding tot
dit verhaal. Het verband tussen beide zaken wordt vaak gelegd. Enkele decennia
geleden deed men dat in een existentieel fenomenologische benadering van de
mens als (inter) subjectieve zingever van zijn lijf en liefde (1). Velen doen dit nu
vanuit een of andere psychoanalytische of freudistische (2) kritiek op het filosofische subject (3). Michel Foucault heeft dit gedaan in zijn Geschiedenis van de
Seksualiteit (4). Ik betwijfel of er werkelijk sprake is van een zakelijke samenhang
tussen seksualiteit en subjectiviteit. Aan de hand van Foucaults analyses zal ik allereerst laten rien dat het hier om een historisch toevallige en in die zin gedateerde
samenhang gaat Tegenover Foucault zal ik vervolgens argumenteren dat rijn analyses van deze samenhang vooral bepaald worden door zijn verschillende opvattingen van subjectiviteit. In het eerste deel van zijn Geschiedenis van de Seksualiteit wordt subjectiviteit als een produkt van het seksualiteitsdispositief gezien, in
de laatste twee delen is subjectiviteit zelf het proces van subjectvorming en het
produkt daarvan. Een confrontatie van deze opvattingen met een klassieke subjecttheorie, die van Hegel, laat zien hoe beperkt de eerste opvatting is en hoe vruchtbaar de tweede kan zijn voor een metafysica van de differentie. De ga ervan uit dat
zowel seksualiteit als subjectiviteit historisch gevormde voorstellingen, of zo men
wil begrippen, rijn. Subjectiviteit is een filosofische term, rond 1790 gevormd in
de discussies over Kants transcendentale filosofie. De term is zo populair geworden, dat zij nu in de meest verschillende voorstellingen van de mens over zichzelf
een rol speelt Globaal geeft rij van alles aan dat betrekking heeft op de mens als
reëel subject - kortweg de zelfstandig denkende en handelende, individuele mens
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Zie bijvoorbeeld W. Luijpen, Existentiële fenomenologie. Utrecht 1964, hfst. 3.5.
Ik gebruik de term Ireudisme' om Freuds libido- en sexuaJrteitstheorieën en de napraters
daarvan te onderscheiden van psychoanalyse als psychotherapeutisch© praktijk. Ik ga uit
van de definities van sexualiteit en libido die Laplanche en Pontalis geven in Vocabulaire de la
Psychoanalyse . Paris 1967.
Bijv. F.v.d. Wel: De feminisering van de seksualiteit, in Te Elfder Ure 27 (1980), p. 5 e.v. en
R. Bernet: Seksualiteit en Subjectiviteit, in Tijdschrift voor Filosofie 50 (1988), pp. 231-247.
M. Foucault: Histoire de la sexualüé, deel 1: La Volonté de savoir («VS). Paris 1976; deel 2:
L'Usage despiaisirs (»UP). Paris 1984. Er is een Nederlandse vertaling van alle drie delen; ik
verwijs naar de Franse editie.
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(5). Daarnaast gebruik ik subjectiviteit als een technische Hegeliaanse term, waarmee, voortbouwend op Kants transcendentale subject, het concreet algemene en de
historische reahsering daarvan als persoon-zijn in het Christendom en als vrije individualiteit in de Westerse geschiedenis, aangegeven wordt. Met seksualiteit geef
ik in navolging van Foucault alleen het dispositief van spreken, weten en handelen
aan dat in de afgelopen eeuwen Is gevormd (zie verder onder 1). Wanneer het niet
over dit specifieke historische verschijnsel gaat zal ik geslachtelijkheid, voortplanting, paargedrag, lustgedrag, liefde e.d. samenvatten met de term 'erotiek'.

1. Foucaults eerste analyse: seksualiteit en subjectiviteit
In het eerste deel van Geschiedenis van de Seksualiteit lijkt het te gaan om het bestrijden van de zogenaamde onderdrukkingshypothese. Seksualiteit, aldus Foucault, is de afgelopen eeuw niet primair onderdrukt maar als netwerk van gedragingen en denkbeelden geproduceerd. Deze stelling maakt een ontmaskering mogelijk van de opvatting, dat seksualiteit een alles doordringend en verklarend complex van handelen en voorstellen is, dat gefundeerd zou rijn in het materiële, biologische gegeven van de geslachtelijkheid (de sekse en tevens de seks, in het Frans
beide met 'Ie sekse' aangeduid). In feite is de sekse/seks een imaginair element
(VS p. 207). Het biologische model gebmikt deze fictieve eenheid ('signifiant
unique') als voorstelling van een overal werkende oorzaak, alles zingevende en
achter alles verborgend liggende entiteit ('signifié universel' VS p. 204).
De rol van dit biologische model in het netwerk van gedragingen en voorstellingen dat hij 'seksualiteit' noemt, analyseert Foucault, net als dit netwerk zelf, in
termen van macht (6). Het feit dat juist seksualiteit een algemeen beheersingsnetwerk (dispositief) is, verklaart hij historisch uit het wegvallen in de negentiende
eeuw van de traditionele politieke, maatschappelijke en culturele organisatievormen
waarin verschillen een positief gegeven waren (standen, bloedverwantschap, feodale verhoudingen). De nieuwe heersende klasse, de burgerij, moest in plaats
daarvan een nieuw algemeen toepasbaar beheerslngspatroon ontwerpen met een
ander systeem om (machts)verschillen te maken. Dit werd de seksualiteit (VS pp.
• 153-168). Het wegvallen van onderscheidingskenmerken is een bekend motiefin
1
de analyse van de burgerlijke maatschappij dat al bij Hegel in verband gebracht
wordt met de ontwikkeling van subjectiviteit (7). Ik zal daar hieronder op terugkomen.
Over de relatie van dit 'subject' met zijn logische zin van 'onderwerp*, of zijn metafysische zin
van 'concreet ding' ©n individuele substantie' zie M. Karskens: Het onmogelijke (bewust)zijn.
Over het ontstaan van het moderne subjectbegrip, in: Ergo Coq'rto //.Groningen 1989.
Voor een gedetailleerde bespreking van deze machtsanalyse, zie M. Karskens: Waarheid als
Macht. Te Elfder Ure 37/38 (1986), hfst. 5.3 en 6.3. Ofschoon Foucaults theorie van de
machtsanalytiek een belangrijke rol speelt in zijn sexualiteftsanalyse laat ik haar hier onbesproken, omdat zij enkele jaren later grondig veranderd wordt (zie § 2).
G.W. Hegel: "Es gehort é&r Bildung, dem Denken als Bewusstsein des Einzelne ...., dass Ich
als allgemeine Person aufgefasst werde, worin Alle identisch sind. Der Mensen gilt so weil er
Mensch 1st, nicht weil er Jud©, Kathoük, Protestant, Deutscher, Stalïener usf. 1st".
{Grundlinien der Phiiosophie der Rechts § 209.)
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Seksualiteit moet dus (Hiachts)ver^iljenj3ï^iic^eri. Daarvoor is een gemeenschappelijk kenmerk nodig, dit is de seks, beter de begeerte naar seks als alles determinerende drift Zij is voor Foucault een voorstelling van het andere, het
geheime of het verbodene (VS p. 207). Lichamen, leven en dood, bloedverwantschap, liefde, zorg en erotiek worden met de seks verbonden door hen op te nemen in een medisch weten en (be)handelen (scientia sexualis) dat hen organiseert
volgens de tegenstelling normaal - pathologisch (VS pp. 84-94; pp. 136-139). Dit
produceert de (machts)verschilien, bijvoorbeeld tussen homo- en heteroseksualiteit. Gegeven zo'n verschil is een identiteitsbepaling mogelijk, zoals de uitspraak
of bekentenis "ik ben homo". Kortom, het gaat Foucault om een analyse van 'seksualiteit' als nieuwe manier om verschillen te maken in relatie tot de (machtsverhoudingen van de burgerlijke cultuur, die ook nog de onze is (8).
Subjectiviteit komt op een paar plaatsen ter sprake als vorming tot subject
('constitution comme sujet'). Net als het freudisme laat Foucault zien hoe dit subject door de seksualiteit wordt geproduceerd. Tegenover de freudistische verklaring echter identificeert hij de ervaring van de begeerte (libido) zelf met subjectiviteit. De begeerte is het 'grote geheim', dat mijn eigen, unieke identiteit uitmaakt In
de bekentenis ('aveu') biecht ik dit op. In het (machts)proces van opbiechten dat ik
ervaar als een vrijwillige daad en als een bevrijding, toont zich de waarheid en
fundamentele zekerheid van mijn bewustzijn (VS pp. 80-81). Het weten ('scientia
sexualis') organiseert mijn spreken volgens de tegenstelling normaal - pathologisch, wat het mogelijk maakt om mijn seksuele geheim als mijn identiteit op te
vatten (VS o.a. pp. 86-87). Zo wordt in de bekentenis het subject geproduceerd
als beleving van een unieke, intieme en verborgen identiteit. Seksualiteit geeft
vonn en Inhoud aan deze subjectiviteitservaring en verklaart het intieme, verborgen
karakter ervan.
Als machtsproces is dit alles voor Foucault in grote lijnen gelijk aan de disci' plinering die hij in zijn gevangenisboek ten tonele voerde (9). De ervaring van
zelfbepaling en vrijheid in het vrijwillig de waarheid over zichzelf spreken, staat
t net zoals de als vrijwillig ervaren zelfbeoordehng, In het ontmaskerende licht van
'. een overheersing door iets anders (de macht) en in tegenstelling tot Foucaults la{ tere opvatting van macht waar het accent op zelfbeheer(sing) komt te liggen.
Seksualiteit is dus voor Foucault een systeem van verhoudingen, die zelf niet
seksueel zijn, maar bestaan uit een samenspel van weten en macht. In mijn ervaring van de seksualiteit gaat het primair om het weten van mijn seksuele Identiteit.
"Deze identiteit wordt als een voorstelling van de uniekheid van een zelfstandige,
waarheid over zichzelf sprekende mens, dat wil zeggen als subject geproduceerd.
Seksualiteit produceert hier een identiteitservaring . Foucault maakt hier gebruik
van een opvatting van het subject als een zelfstandige mens, waarvoor de ervaring
Deze analyse wordt met veel meer historisch en empirisch materiaal ondersteund door J. van
Ussel, Afscheid van de Seksualiteit. Den Haag 1970 ©n Intimiteit. Deventer 1975. Een
systematische vergelijking tussen Foucault en Van Ussel laat zien dat d© laatste seksueel
gedrag wil funderen in subjectiviteit, opgevat als vrij© zelfbepaling en gelijkheid.
Het panopticum van Bentham is daar hét model van disciplinerende macht. Cruciaal is de idee
dat de gevangene, wetend dat hij permanent bekeken wordt, zijn gedrag zelf aan de normen
van de bewakend© instantie aanpast. Zie Surveiller et Punk, p. 190-193.
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van de persoonlijke Identiteit als de eigen waarheid centraal staat. Zijn mening dat
dit subject een produkt is van het seksualiteltsdispositief, verandert niets aan het
feit dat hij juist zo'n subjectopvatting veronderstelt
Het centrale kenmerk van deze subjectopvatting is niet de zelfbepaling van de
mens, noch het inzicht, zoals in veel subjectopvattingen, dat deze zelfbepaling een
verhouding tot iets anders of de ander vereist, maar de identiteitservaring van een
individu. De relaties van dit individu met andere dingen of personen rijn of een
afgeleide van deze eigenheidservaring, zoals in het freudisme waar identiteit primair als het gegeven rijn van een bepaalde kwantum energie (libido) gedacht wordt
(10), of zij worden, zoals bij Foucault, van buitenaf opgelegd als verhoudingen
van macht en weten.
Ik concludeer dat Foucault een verband legt tussen seksualiteit en subjectiviteit op
grond van een opvatting van het subject als identiteitservaring. Zijn interpretatie
van de seksualiteit wordt door deze opvatting gekleurd; zij is eigenlijk niet meer
dan het proces van identiteitsbepaling. Dit doet wel recht aan de veel gehoorde
mening dat seksualiteit een beleving is, die direkt samenhangt met ons zelfbeeld en
daarom een puur persoonlijke is (11). Foucaults analyse legt het politieke machtskarakter hiervan bloot. Daarmee is echter nog niet met die identiteitservaring en
dus met het subject afgerekend. Dat zou alleen het geval rijn wanneer, zoals de
freudistische verklaring doet, seksualiteit voorop staat en elke identiteit een produkt daarvan is. In zijn historische kritiek echter veronderstelt Foucault mijns inziens het omgekeerde verband (12). Historisch gezien heeft het subjectbegrip,
waar die identiteitservaring een deel van uitmaakte, zich tussen 1750 en 1825 ontwikkeld als theoretische uitdrukking van dat wegvallen van verschillen waar Foucault gewag van maakt. Seksualiteit is ontstaan om opnieuw op het gebied van het
lichaam of van de erotiek identiteit mogelijk te maken door (machts)verschillen te
produceren. 'Subjectiviteit' heeft zich rond 1800 ontwikkeld en 'seksuahteit' krijgt
pas zijn moderne betekenis in de tweede helft van de vorige eeuw. Foucault veronderstelt deze volgorde in zijn historische kritiek op de seksualiteit.
Dit historische proces van het verdwijnen van vanzelfsprekende verschillen en
het opnieuw construeren ervan, kan vanuit Hegels subjectiviteitsbegrip (13) geanalyseerd worden als een (historisch) proces waarin het subject in het zich onderscheiden van het andere rijn identiteit bevestigt. Ook bij Foucault ontstaat identiteit
pas in het (zich) onderscheiden. Ook hij spreekt hier over een verhouding zelfandere. Seks en begeerte zijn dat andere, waarin de Identiteit pas gesteld kan worden (VS p. 201). In tegenstelhng tot Hegel, waar via dit andere het ware gevonden
10 Laplance - Pontalis o.c, p. 224.
11 Bijvoorbeeld: K. Spaink: Over politiek, puritanisme en perversies, in: Lover, 1983, no. 1, p.
12: "Seksualiteit is immers een beleving, een gevoel... Hoe we seksualiteit beleven is nauw
verbonden aan onze zelfdefinitie ... en lijkt daarmee een puur persoonlijke zaak".
12 Foucault kritiseert op grond hiervan de psychoanalyse uitdrukkelijk, VS p. 170-172 en vel©
andere plaatsen, ook Van Ussel kritiseert de psychoanalyse als variant op het 19e ©euws©
driftmodel en als voortpiantingsmodel (Intimiteit, p. 77 en p. 98).
13 Ik maak gebruik van de studie van K. Düsing, Das Problem der Sunjektivitat in Hegels Logik,
Hegel Studiën, Beiheft 15. Berlin 1976.
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moet worden, is dit andere voor Foucault nooit het echte, ware andere , omdat het
ons in een machtsproces wordt opgedrongen. Het echte andere, het liciiaam, blijft
buiten dit machtsdispositief (VS p. 208). In Hegels termen geformuleerd: het onderscheid waarin de identiteit tot stand komt is geen zich onderscheiden, er is geen
sprake van zelfbegrip. Met deze formulering wil ik niet het gelijk van Hegel tegenover het onbegrip van Foucault stellen, maar scherp stellen wat Foucaults opvatting van subjectiviteit hier betekent Het gaat bij hem om de identiteitservaring,
terwijl hij het moment van zelfbepaling als geestelijke activiteit zal afwijzen. Vanuit
de verhouding zelf-andere geformuleerd: Foucault begrijpt deze verhouding niet
vanuit de activiteit van het zelf, maar vanuit de werking van het andere. Deze subjectiviteitsopvatting beïnvloedt ook zijn seksualiteitsopvatting. Seksualiteit is een
proces van identiteitsproduktie en heeft niets te maken met zelfrealisering van subjecten in een intersubjectieve, geslachtelijke of liefdesrelatie. Seksualiteit is slechts
uitwendige machtswerking, zij speelt de rol van het slechte andere .
Zo blokkeert deze subjectopvatting zichzelf. Zij kan het subject alleen maar als
identiteit poneren zonder het begrippelijk en historisch verband met de opvatting
van subject als zichzelf bepalende geest uit te werken. Zij kritiseert deze laatste opvatting wel door te laten zien dat zon zelfbepaling illusoir is, omdat het in feite een
machtsbepaling door iets anders is. Maar ook dat andere, de seksualiteit, kan zij
niet als een echte bepaling van het subject denken. Het blijft een vreemde en onterechte overheersing.

2. Foucaults tweede analyse: erotiek en subjectiverïng
Deel twee en drie van Geschiedenis van de Seksualiteit gaan over de 'erotiek' van
de Grieken en Romeinen. Foucault analyseert deze niet meer als machtsdispositief
maar als een vorm van omgaan met zichzelf, als moreel handelen. Hij beweert dat
zijn wijziging van historische periode en methode samenhangt met de vraag die in
het eerste deel al centraal stond: waarom zijn wij onszelf gaan zien als een subjecten die door onze seksualiteit worden bepaald? Deze vraag verwijst naar het zelfbeeld van het begerende subject van het vroege Christendom, dat gebruik maakte
van al bestaande (vooral stoïcijnse) opvattingen en technieken met betrekking tot
de zorg voor zichzelf, die weer terug te voeren zijn op klassieke Griekse ideeën
over zelfbeheersing en het juiste, matige en redelijke gebruik van fysieke geneugten (UP pp. 10-11). Bekende thema's van het moderne seksualiteitsdisopsitief,
zoals angst voor masturbatie, de passieve rol van de vrouw, monogamie, seksuele
omgang met jongens en de waardering van seksuele onthouding, blijken al in die
tijden zorgelijke zaken te zijn (UP pp. 20-31). Het theoretische kader waarin Foucault en volgens hem ook de Grieken en Romeinen deze praktijken plaatsen, is dat
van de constitutie van zichzelf tot (moreel) subject of het ontwikkelen van een levensstijl . De zal daarop hieronder ingaan.
De lezer krijgt de indruk dat de seksualiteit van het eerste deel als typisch moderne (machts)constractie wordt ingeruild voor een geïdealiseerd beeld van de
Griekse liefde als een ethiek die in het teken staat van levensstijl en niet van het
verbod door de Wet Deze indruk is echter een perspectiefvertekening vanwege het
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feit dat de delen over de Griekse en Helleens-Romeinse periode wel zijn verschenen en het al aangekondigde deel over de vroeg-christelijke periode niet Alles staat
in het perspectief van de veranderingen die optreden met de vorming van het
Christelijke begerende subject. Bij de Grieken en Romeinen is de positieve benadering van de erotiek gefundeerd in de positieve zelfervaring van de vrije man die
erop uit is van zijn leven een kunstwerk te maken. In het Christendom wordt deze
zelfervaring negatief. Het eindige aardse zelf en zijn erotiek worden als zondig ervaren. Zelfzorg en zelfoefening (ascese) staan als bekering en onthechting niet
meer in de dienst van zelfrealisering, maar in dienst van het loslaten van het slechte
deel van zichzelf. Zelfonderzoek wordt van werken aan zichzelf als iets waars en
moois, tot het onderscheiden van waarheid en illusie in zichzelf - dat is tot hermeneuse (14). Hoe hieruit de ervaring van een verborgen begeerte ontstaat, wordt
aan het slot van UP aangeduid. Daar bespreekt Foucault de wending die Plato voltrekt in de opvatting van de Eros, door hem voor te stellen als wederzijdse betrokkenheid van de geliefden op de verborgen waarheid in zichzelf (15).
De constitutie van zichzelf tot (ethisch) subject fundeert deze analyse van het
erotische handelen. Het verschil met de opvatting van subjectiviteit als identiteitservaring blijkt al uit deze formulering zelf. Het gaat om zelf constitutie en het erotische speelt daarin geen exclusieve rol meer in tegenstelling tot de seksualiteit
Deze opvatting van subjectiviteit als zelfconstitutie is geen oude Griekse wijze van
denken, die Foucault slechts weergeeft In het Griekse denken bestaat het begrip
subjectiviteit nog niet Foucault geeft hier rijn voorstelling van zaken met betrekking tot het ideaal van de levensstijl (16). Hij spreekt zelf van:
..."theoretische verschuivingen om te kunnen analyseren wat met subject'
wordt aangeduid. Daarbij past een onderzoek naar de vormen en modaliteiten
van de verhouding tot zichzelf waarin het individu zich constitueert en (h)erkent als subject... het gaat erom waarheidspelen te bestuderen in de zelfverhouding en de constitutie van zichzelf als subject" (UP p. 12).
Subjectiviteit krijgt vier (nieuwe) kenmerken:
1. Het subject wordt niet meer geconstitueerd in machtsrelaties. Dit hangt samen met Foucaults veranderde opvatting van macht, waarin nu de nadruk ligt op
het beheer(sing) van gedragingen van mensen vanuit de veronderstelling dat elke
mens eigen handelingsalternatieven heeft, die nooit uitputtend in een beheersingsrelatie gedetermineerd kunnen worden. Foucault noemt dat: vrijheid of weerstand
14 In UP ©n SS behandelt Foucault dit niet systematisch, maar alleen fragmentarisch. Ik maak
ook gebruik van collegefragmenten (1980-81) en van 'Sexuality and Solitude', in: London
Review of Books, 21 mei 1981, pp. 3-7.
15 UP hfst. 5, waar Foucault een interpretatie geeft van Plato's Symposium. Hij verbindt d© red©
van Socrates over d© Eros als middel gericht op het war© en schone met d© rede van
Aleibides over Socrates, waarin Alcibides Socrates voorstelt als bezitter van een 'verborgen'
waarheid, die ervoor zorgt dat Socrates van minnaar tot beminde wordt.
16 Zie zijn interview met Dreyfus en Rabinow verschenen in Michel Foucault. Beyond
Structuralism and Hermeneutics. Chicago 1983 2© editie; l'éthiqu© du souci de sol comme
pratique de liberté, in: Concordia 6 (1984), pp. 99-116; voorts verschillende interviews over
homoseksualiteit in Mkhel Foucault in gesprek - Seks, macht en vriendschap. 1985.
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(17). Nu was weerstand in de machtsanalytiek waar de seksualiteitsanalyse gebruik van maakte al het kenmerk van de krachten die in hun onderlinge botsingen
machtsrelaties vormden (VS p. 122). Ik concludeer dat Foucault nu de individuele
mensen zelf als weerstandspunten en dus als eigen krachten opvat. In rijn beeld
van de vrije Griekse man, die zichzelf in een agonistische relatie realiseert, is dit
terug te vinden (UP pp. 77-79).
Deleuze is naar mijn weten de enige die deze krachtenleer in Foucaults late
werk op zijn waarde schat (18). Hij ziet deze krachten primair als bewerkingen van
buitenaf, hoewel hij toegeeft dat ook een mens een kracht onder de krachten is. Ik
zou de nadruk op dit laatste willen leggen: Foucault vat, net als Nietzsche en de
gehele moderne traditie (19), kracht op als het uit~zichzelf-werken van individuele
dingen. Mensen zijn individuele dingen en dus eigen krachten. Deleuze heeft wel
gelijk wanneer hij op de uitwendige wending van deze krachten wijst. Krachten^
hebben geen innerlijk, zij bestaan slechts in het zich-uitwerken en in de botsingen
met andere krachten die het effect daarvan zijn.
2. Foucault blijft 'het subject' consequent een produkt noemen. Als eigen
krachten maken mensen zichzelf tot subject Foucault noemt dit proces sitbjectivering (UP pp. 33-47), het Is een uitwendige, reflexieve verhouding van mensen
tot zichzelf. Uitwendig, omdat de krachten geen innerlijk hebben dat zij kunnen
ontplooien. Reflexief, omdat de krachtwerking op zichzelf terugslaat Deleuze
noemt dit een plooiing van krachten (20).
3. Foucault noemt dit proces van subject!vering vaak 'denken' of 'een ervaring
vormen' (UP pp. 12-13). De werkzame kracht lijkt dus als denk kracht opgevat te
worden. Foucault bedoelt daar nooit een zuiver theoretisch kernproces mee en al
helemaal geen (zelf)bewustzijnsverhouding. Het gaat om praktische oefeningen
(zelftechnologie) als zelfonderzoek, ascetische oefening, belijdenis doen, mnemotechniek en meditatie. Zij maken het de mensen mogelijk om naast hun praktisch
handelen, als het maken van iets anders, ook een praktische verhouding tot zichzelf te realiseren. Deze verhouding is een 'denk'proces in de betekenis van een
praktische reflexiviteit Dit is niet het algemene filosofische inricht dat elke mens
in al zijn handelen ook op zichzelf betrokken is, maar de stelling dat hij in het uitoefenen van een bepaald type handelingen juist op zichzelf betrokken is en zich
dan tot subject maakt. Foucault zegt niet expliciet wat dit type handelingen van
andere handelingen onderscheidt Volgens Deleuze is het de 'materiële' verhouding tot het eigen lichaam; ik meen dat hier juist 'het denken' werkzaam is, begrepen als weten of waarheid-spreken.
) 4. Foucault analyseert het subjectiveringsproces namelijk uitdrukkelijk als
17 Zie "Th© Subject and Power", het nawoord van Foucault in Dreyfus-Rabinow o.c., drt artikel is
waarschijnlijk aS van 1979, zie Karskens: Waarheid ais Macht, § 7.1.
18 G. Deleuze, Foucault. Paris 1986, het laatst© hoofdstuk met nam© pp. 101-130: Les
plissements, ou Ie dedans de la pensee (subjectsvatbn), vooral pp. 111 e.v., waar gesproken
wordt over vier plooiingen en pp. 120 e.v., waar de krachtentheorie expliciet ter sprake komt.
19 Zie M. Karskens: Metafysica als Krachtenleer, in: Reflexiviteit en Metafysica, ond©r redactie
van L. Ffeischhacker, Filosofische Reeks no. 20. Delft 1987, pp. 95-108.
20 Deleuze o.c: "Mais, force parmi les forces, l'homme ne pli© pas les forces qui Ie composent
sans que I© dehors ne se plie lui-même, et n© creuse un Soi dans momme".
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waarheidspel. Net als bij de weten-macht mechanismen, plaatst dit de subjectivering in het licht van een normativiteit die draait om de vraag hoe men rich dient te
gedragen (21). Al is deze normativiteit niet primair theoretisch, toch is het veeli zeggend dat dit proces als waarheidsspel beschreven wordt. Al dit denken/handelen speelt rich dus af onder het normerende teken van de tegenstelling waar-vals,
\ die al in Foucaults eerste boeken gebruikt wordt. Nu organiseert deze tegenstelling
ï niet elk subjectiveringsproces op dezelfde manier. Zo zal de vrije Griek zich als
\ waar voorstellen, terwijl de zondige Christen zichzelf eerder als vals ziet De zieke,
de gek, de misdadiger of seksuele pervert zijn voorbeelden uit eerdere werken van
. een subjectiveringsproces, waarin deze gewoonlijk aan de kant van het valse gei plaatst worden. Deze normering kan echter ook omslaan in zijn tegendeel. Dan
1
staat de pervert, misdadiger of gek als 'echt waar' tegenover de valse (onderdrukkende) werking van de officiële waarheid. In dat geval is er sprake van verzet of
\ opstand. Pas dan, zegt Foucault in een reflectie op de revolutie In Iran, 'komt de
; subjectiviteit in de geschiedenis' (22). Ik denk dat hier die oorspronkelijke zelf
f activiteit of kracht werkzaam is. Zij is het onherleidbare, de weerstand of vrijheid. In de terminologie van het waarheidsspel heet dit 'kritiek uitoefenen' of ook
wel 'anders-denken'. Ik constateer dat Foucault in die uitwendige, praktische reflexiviteit een oorspronkelijkheid veronderstelt, die niet in het subjectiveringsproces opgaat en die specifiek iets met ons omgaan met waarheid te maken heeft. In
zijn laatste twee boeken komt dit niet zo uit de verf, omdat zij het subjectiveringsproces analyseren als cluster van algemene processen, die door mensen in historisch gegeven, algemene kaders van waarheid-spreken voltrokken worden. Deleuze volgt deze lijn en ziet daarom het weten slechts als een algemeen historisch kader en niet als onherleidbaar zelfstandig kenmerk van mensen.
Deze vier kenmerken schetsen een beeld van de individuele mens als zelfstandige kracht, die zich altijd kan verzetten (=vrijheid), zich in een uitwendige, praktische reflexiviteit realiseert en wezenlijk denkt in waar-vals tegenstellingen. Dit
beeld, verder kortweg 'de vrije mens' genoemd, zal ik nu vergelijken met de identiteitsopvatting van het subject uit de eerste paragraaf en met de Hegeliaanse
subjectiviteit.

3. Conclusie: de vrije mens
Van de negatieve, blokkerende relatie tussen seksualiteit als machtsdispositief en
subjectiviteit als effect daarvan, die ik in paragraaf 1 heb beschreven, is nu geen
sprake meer. Het subjectiveringsproces produceert op positieve wijze het subject.
Dit heeft veel gevolgen. In de negatieve relatie waren subject en seksuahteit eikaars
gevangenen: elk van beide kon slechts negatief en dus nooit als 'echt waar8 gewaardeerd worden. Deze blokkering is nu opgeheven. Daarmee is echter ook de
21 Foucault maakt bewust gebruik van de driedubbele betekenis van het Frans© "se conduire"
als: zich gedragen, zlch(zelf) sturen en gestuurd worden. De laatste twee betekenissen geeft
hij ook vaak aan met termen "s© gouverner" of "gouvernement" ter vervanging van wat hij
eerder met "macht" bedoelde.
22 In: 'Inutile de se soulever?', in: Le Monde, 11 mei 1979, pp. 1-2.
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speciale relatie tussen seksualiteit en subjectiviteit verdwenen. Erotische handelingen behoren niet meer exclusief tot hetdomein van zelfconstitutie, maar vormen
één van de praktijken (23) die afhankelijk van de historische omstandigheden een
rol spelen in de subjectiveringsprocessen. We kunnen hierin het pluralisme herkennen dat Foucaults filosofie in rijn laatste jaren kenmerkt
Maar dan is ook het lichaam niet meer vanzelfsprekend het positief gegeven
'andere' zoals in het seksualiteitsdispositief. Dat zou alleen het geval zijn, wanneer
men de vrije mens 'materialistisch' met rijn lichaam identificeert. Ook erotiek kan
dan als lichamelijk handelen weer een bijzondere plaats krijgen. In Foucaults
vroege werk wordt erotiek, net als de dood, in navolging van Bataille wel als zo'n
kracht van het andere gezien (24). In zijn laatste werken is de rol van het lichaam
echter niet meer zo prominent De zelf-kracht wordtprimair als denkkracht ingevuld. Het lichaam is daarmee niet zonder meer verdwenen, maar krijgt slechts in
relatie tot deze kracht betekenis.
Tenslotte is het subject zelf als resultaat van de subjectiveringsprocessen nu een
positief en eigen produkt geworden. De producerende krachten zijn geen anonieme machtsnetwerken meer, maar deels eigen krachten, deels de krachten van de
, gegeven, maar verwerkte normen en kaders van het weten en van de maatschappij,
verenigd in een persoonlijk proces van zelfconstitutie. In dit subject gaat het ook
, niet meer alleen om identiteitsbeleving. De constituerende processen veranderen
met de praktische situatie en met de onderscheiden historische subjectiveringsvor> men. Identiteitsbeleving is er daar slechts één van. Een algemene karakterisering
van dit subject kan alleen maar zeggen dat het de 'vorm' van de zelfverhouding is
die als resultaat van een subjectiveringsproces verschijnt (25). Deleuze gebruikt
hiervoor de term 'plooi'.
De vrije mens is de grondslag van deze nieuwe subjectvoorstelling. Zijn ken; merken: individualiteit, eigen (denk)kracht (=vrijheid) en reflexiviteit maken dui* delijk dat er nu wel sprake is van de zelfbepaling die kenmerkend is voor subjecl tiviteit in rijn algemene betekenis en in de Hegeliaanse zin van het woord. Omdat
Foucault echter aan deze kenmerken uitdrukkelijk het kenmerk van (zelfbewustzijn onthoudt, is die vrije mens zelf nooit een gekende eenheid of definitieve identiteit Die kennis of identiteit bestaat alleen maar als produkt, dat is als subject De
vrije mens is een anders-zijn, dat zelf nooit positief, maar alleen negatief als kritiek, verzet of waanzin kan verschijnen. Foucault houdt dus vast aan zijn schema
van het zelf en het andere. Het zelf is altijd het geproduceerde subject, de vrije
mens is het mede producerende andere. Er is nog wel sprake van een negatieve
verhouding, maar deze is nu produktief en geen blokkerende onderdrukking meer.
Een andere invulling van deze figuur van de vrije mens als het andere vinden we in
de verschillende praktijken van zelf-constitutie die de geschiedenis kent en herkennen we in historische gebeurtenissen als opstand, verzet of openbaring.
Lijkt deze opvatting van subjectivering als het in de geschiedenisyohrekken
23 Zie UP hoofdstuk II, waar Foucault laat zien dat het erotische bij de Grieken slechts ©en klein
onderdeel is van d© totale zorg voor het lichaam.
24 Zie in verband met erotiek de openingspassag© van Foucaults Preface è la Transgression.
25 Foucault in het interview in Concordia: "(Ie sujet) ce n'est pas une substance. C'est un©
forme, et cette forme n'est pas surtout ni toujours identiqu© a ell©-mêm©" (p. 107).
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van de zelf-produktie van 'de vrije mens' niet sprekend op subjectiviteit in de
Hegeliaanse betekenis? Subjectiviteit in positieve zin is immers ook voor Hegel
geen gegeven identiteit en volheid, maar het nooit definitieve resultaat van een
ontwikkeling, die hij als negatie van de negatie karakteriseert (26).Voorts noemt
ook hij dit vaak een proces van vrijheid en waarheid, dat zich in wisselende historische vomien voltrekt. Ik denk dat de overeenkomsten minder toevallig zijn dan
men bij Foucault op het eerste gezicht zou verwachten; hij heeft waarschijnlijk
zelfs bewust kenmerken van de Hegeliaanse subjectiviteit heropgenomen (27).
Voordat men nu het schrikbeeld krijgt van een idealistische Foucault als zoveelste
slachtoffer van het absolute weten, moet men zich realiseren dat ook bij Hegel de
zelfwording van de Geest evenzeer een praktisch proces is waarin macht en weten
op eikaar betrokken zijn, een theoretisch zelfbewustwordingsproces. Bovendien
gaat de subjectiviteitsthematiek in zijn theorie juist over de manieren waarop het
concreet individuele denken, de mens, in dit proces betrokken is. Er bestaat inderdaad veel overeenkomst tussen Foucaults subjectiveringsproces en Hegels
zelfwording van de Geest Beiden veronderstellen een oorspronkelijke denkkracht,
die in een negatieve verhouding tot zijn resultaten staat en altijd in een historisch,
maatschappelijk kader werkzaam is.
Pas vanuit dit perspectief leren de verschillen tussen beide opvattingen ons het
meest over de inzet van Foucaults filosoferen. De verhouding van de vrije mens tot
zichzelf als subject blijft bij Foucault altijd een toevallige praktische verhouding,
omdat bij hem de vrije mens als oorspronkelijke denkkracht altijd als veelheid van
botsende krachten optreedt. De historische vormen waarin dat gebeurt, kennen bij
hem dan ook geen ontwikkeling, laat staan dat rij één groeiend zelfbegrip van dé
mens tot uitdrukking zouden brengen. Elke interpretatie van dit proces als geestelijk proces dat zich daarom als vooruitgang en eenwording moet voltrekken is volstrekt afwezig. Ook de negatie werkt daarom toch anders; negativiteit in positieve,
creatieve zin ligt volkomen aan de kant van de individuele vrije mens. Zij zal zich
als verzet of kritiek manifesteren, maar nooit als proces van dubbele negatie waarin
men zichzelf uiteindelijk terugvindt. Al deze punten drukken het inzicht uit dat de
werkelijkheid niet als samenhangende totaliteit en dus niet als Geest gedacht kan
worden, dat de vrije mens nooit tot een uiteindelijk bij-rich-rijn zal geraken: kortom het inricht in de differentie, in de onherleidbare veelheid, eigenheid en onverzoenbaarheid van alles wat uit eigen kracht werkzaam is .
Ik concludeer dat Foucaults theorie van de subjectivering gebruik maakt van het
Hegeliaanse subjectiviteitsbegrip, zonder dit over te nemen. In zijn opvatting van
de vrije mens als zelf-kracht herneemt hij een wezenlijk thema van het moderne
denken dat mijs inziens ook de kem van het moderne subjectbegrip vormt In te26 G.H. Hegel: Phënomenobgie des Geistes, Verred©: "Die lebendlg© Substanz 1st ferner das
Seyn, welches in Wahrheit Subject .... 1st, nur insofern si© die Bewegung des sich seSbst
Setzen, od©r die Vermittlung des sich anders Werden mrt sich stebst is. Sie 1st als Subject die
rein© ©infache Negativitit.... (Gesammette Werke, deel 9, p. 18).
27 In het interview in Concordia verwijst Foucault naar Hegels vrijheids- en
individualitertsopvatting, om in tegenstelling tot Hegel te stellen dat deze opvatting ook bij de
Grieken fundamenteel was (p. 102).
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genstelling tot Hegel houdt Foucault vast aan een gespleten subjectvoorstelling,
maar nu In een positieve en principiële betekenis die het bestaan van een onherleidbare veelheid uitdraagt.
Mijn kritiek is dat Foucault dit subjectivlteltsbegrip toch te vanzelfsprekend als
een algemeen filosofisch begrip gebruikt Hij realiseert zich te weinig de typisch
moderne omstandigheden waarin dit begrip is ontstaan en maakt het tot een soort
antropologisch grondschema. Het anachronistisch gebruik van dit subjectbegrip bij
rijn analyse van de Griekse cultuur is daar een teken van, dat doorwerkt in zijn
propaganda voor de levensstijl. De les met betrekking tot de verhouding tussen
seksualiteit en subjectiviteit is slechts pover. Strikt genomen horen beide thuis in
de historische periode van de burgerlijke cultuur. Hun samenhang is In die zin
toevallig en zegt iets over de wijze waarop deze cultuur zijn verschillen denkt. Bij
een algemeen gebmik van subjectiviteit zoals Foucault in zijn laatste periode doet,
is er geen sprake meer van een speciale verhouding.
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