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In het begin van de jaren zeventig maakte de Nederlandse filosoof Fons Elders een
serie televisiegesprekken met internationaal bekende denkers. Het gesprek dat het
meeste stof deed opwaaien en dat nog steeds op videoband her en der in lessen en
colleges wordt afgespeeld, was dat tussen Noam Chomsky en Michel Foucault. In
het zachtaardig-humanistische klimaat van de Nederlandse filosofenwereld kon je
verontwaardigde commentaren optekenen op de houding van de Franse filosoof
tijdens het gesprek. Zijn arrogantie en abstract-formele redeneertrant stonden in
schril contrast met het bevlogen en geëngageerde optireden van de Amerikaan,
wiens betrokkenheid bij het verzet tegen de Vietnamoorlog zeker ook beter overkwam dan Foucaults schijnbaar apolitieke 'structuralisme'.
Bijna twee decennia verder speelt het werk van Michel Foucault een belangrijke
rol in het land van Noam Chomsky - en ironisch genoeg worden Foucaults teksten
nu gerecipieerd en verwerkt door dezelfde radicale denkers van weleer, op zoek
naar een praktisch-ethische inspiratiebron in een filosofisch en maatschappelijk
klimaat dat weinig of niets heeft heel gelaten van de aspiraties van de oude 'New
Left'. In de Amerikaanse receptie van zijn werk wordt Foucault nu gelezen als een
filosoof die getracht heeft de filosofische praktijk radicaal te her-ijken en als iemand die filosofie weer opvatte als een onafhankelijke, risicovoUe en experimentele bezigheid.

De critici
Dit alles wü bepaald niet zeggen dat Foucault in de VS nu plotseling de nieuwe
held van een progressieve politiek of filosofie is geworden. Nog steeds is hij voor
alles omstreden . Heel onverzoenlijk in zijn kritiek op Foucault is bijvoorbeeld de
Amerikaanse theoreticus Marshall Berman. In diens inmiddels beroemde studie
naar het theoretisch en artistiek modemisme, All that is solid melts into air (1982),
stelt Berman dat Foucault nog zo'n beetje de enige filosoof is die in de jaren zeventig iets fundamenteels had toe te voegen aan het debat over 'de modemiteit'. (1)
Echter, wat hij toevoegt is "an endless, excruciating series of variations on the
Weberian themes of the iron cage and the human nuUIties whose souls are shaped
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to fit the bars. (....) Foucault denies the possibility of any sort of freedom, either
outside these institutions (gevangenis, hospitaal, inrichting, RB) or within their
interstices. Foucault's totalities swallow up every facet of modem life. He develops these themes with obsessive relendessness and, indeed, with sadistic
flourishes, clamping his ideas down on his readers like iron bars, twisting each
dialectic into our flesh like a new turn of the screw" (p. 34).
Foucault wordt hier geportretteerd als een twintigste eeuwse markies de Sade,
die op haast weUustige wijze de moderne mens confronteert met zijn gevangenschap; het moderne subject als gevangene van de illusie van de handelingsvrijheid,
die nu juist als de conditio sine qua non van die subjectiviteit werd begrepen. Dat
zovelen Foucaults analyses overnamen wijt Berman aan het feit dat Foucault een
teleurgestelde generatie van revolutionairen een 'wereldhistorisch' alibi biedt voor
het gevoel van passiviteit en machteloosheid dat velen in de jaren zeventig in zijn
greep kreeg.
Berman staat niet aUeen met zijn kritiek. Van marxistische en kritisch-theoretische zijde wordt er keer op keer op gewezen dat Foucaults 'genealogische' geschiedschrijving, die toch een uitgesproken kritische toonzetting heeft, ieder criterium van normatieve aard ontbeert en dan ook geen uitzicht biedt op verzetsmogehjkheden, laat staan op duidelijke alternatieven voor de bestaande maatschappelijke orde. Zo stelt Jay (2) dat Foucaults onvermogen of onwil "to probe the normative basis for his 'history of the present' has frequently troubled commentators
eager to uncover the roots of his outrage". Eén van rue commentatoren waar Jay
aan moet hebben gedacht zal de Engelse filosoof Peter Dews zijn geweest, die in
rijn Logies of Disintegration (1987) stelt dat het afwijzen door Foucault van elk
normatief standpunt uiteindelijk leidt tot de instorting van het conceptuele kader
waarmee Foucault rijn kritische analyse van de moderne vormen van machtsuitoefening had verricht (pp. 169,170. Zie ook Dews in Krisis 17). Ook de Palestijns-Amerikaanse hteratuurtheoreticus Edward Saïd signaleert een onevenwichtigheid in Foucaults denken over macht en verzet: tegenover een ongekende
scherpte en subtiliteit van de analyses van de bestaande machtsvormen staat een
opvaUend gebrek aan aandacht voor de vormen van verzet tegen die macht. Als het
om verzet gaat neemt de Franse filosoof plotseling het standpunt van de gedistantieerde toeschouwer in. (3)
Deze en dergelijke kritiek op Foucault komt ook van niet (neo)marxistische
rijde: Richard Rorty signaleert bij Foucault de typisch Europees-avantgardistische
angst om vuile handen te maken. Bij Foucault ontbreekt een conceptie van solidariteit, van een 'wij' als een gemeenschap van onderling communicerende actoren,
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waar ook de filosoof deel van uitmaakt (4) Michael Walzer (5) stelt vast dat elke
(redelijke) vorm van kritiek, verzet of zelfs woede en verbittering pas mogelijk en
zinvol is wanneer men deel uitmaakt van een bepaalde gemeenschap of in staat is
codes of categorieën voor een alternatief maatschappelijk model te ontwikkelen.
Foucault, aldus Walzer, bevindt zich buiten elke gemeenschap en weigert alternatieven aan te dragen. En Charles Taylor (6) onderstreept deze kritiek nog eens:
Foucauits gezichtspunt Is "the outsider's perspective, the view from Sirius".
Een dergelijke kritiek zal weinigen vreemd in de oren klinken. Ze stemt in grote
trekken overeen met de bezwaren die in de continentaal-europese filosofie van
diverse zijden tegen het werk van Foucault zijn Ingebracht In vele gevallen is de
Amerikaanse kritiek dan ook geïnspireerd door de uitgebreide commentaren van
Duitse filosofen als Habermas, Frank en Honneth op Foucauits werk, hoewel het
opvallend is dat de door deze filosofen gehanteerde termen als "neo-conservatief
en 'anti-Verlichtingsdenken' bij Amerikaanse critici nauwelijks vallen. In feite hjkt
de verwarring bij de Amerikanen groot als het erom gaat Foucault te etiketteren:
spontanistisch, nihilistisch, naturalistisch, monolithisch relativistisch.
Het is m.a.w. duidelijk dat Foucault een favoriet afzetpunt vormt om het relatieve gelijk van de eigen filosofische positie te profileren en de opvallende gelijkgestemdheid in de kritiek wijst erop dat er meer aan de hand is dan een eenvoudige
filosofische interpretatiekwestie. Gezien de vreemde mengeling van enerzijds nadrukkelijke eenstemmigheid in de aard van de kritiek en anderzijds het bonte amalgaam aan kwalificaties dat eraan wordt toegekend, lijkt het er eerder op dat de status van filosofie als zodanig ter discussie staat, en daarnaast in breder verband de
verhouding tussen intellectuelen en de politiek. Veel van de critici van Foucault
hanteren impliciet of expliciet een opvatting over intellectuelen, waarin hen een
centrale en verantwoordelijke politieke rol in maatschappelijke kwesties wordt
toegedacht, een verantwoordelijkheid die zij niet zozeer onüenen aan hun specifieke deskundigheden maar aan hun grotere morele gezag (zie o.a. Walzer, op.
cit). Een aantal critici gaat er bovendien van uit dat het aan de filosofie is om dit
morele gezag een (quasi-)universele fundering te verlenen. Anderen verwijten
Foucault vooral dat zijn filosofische stellingname een positieve, probleemoplossende zijde ontbeert (zie vooral Taylor, Saïd, Dews, op. cit.).
Nog afgezien van het feit dat Foucault zich In diverse politieke kwesties op aktieve, initiërende wijze heeft opgesteld, en nog afgezien van het feit dat hij met uitgaven als Moi, Pierre Rivière en Herculine Barbin ook blijk heeft gegeven van
aandacht voor de stem van 'slachtoffers', gaat veel van de kritiek op zijn werk
vooral mank aan een gebrek aan erkenning voor Foucauits pogingen de filosofische praktijk zelf te kritiseren en te vernieuwen.
In met name de Verenigde Staten treffen we naast genoemde critici een heel
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koor van stemmen aan, dat zich juist bekommert om die vernieuwing van de filosofiebeoefening, die zich vooral in het latere werk van Foucault meer en meer uitkristaUIseerde. Het onaffe en fragmentarische karakter van zijn laatste coUeges,
interviews en seminars, plus de 'ethische wending' die Foucaults denken in de
delen II en EI van rijn Geschiedenis van seksualiteit doormaakt, vormen een
nadrukkelijke inspiratiebron voor de Amerikaanse Foucauldianen, maar stuk voor
stok baseren zij hun receptie op een begrip van het hele werk van Foucault

Foucault in Amerikaanse handen
Deze Amerikaanse filosofen zijn erin geslaagd om het werk van Foucault niet te
benaderen op de wijze waarop men in academia doorgaans met contemporaine
denkers omspringt: men zoekt in de index en de literatuurlijst naar veel voorkomende verwijzingen en besluit al snel dat hier sprake is van een 'typisch heideggeriaanse', 'nietzscheaanse', 'marxistische' of 'fenomenologische' problematiek,
waarmee het nieuwe weer veilig is gereduceerd tot het overbekende of al te vertrouwde. De filosofen waar het me hier om gaat zetten Foucaults werk nu juist in
tegen gangbare 'academische' stijlen van fUosofiebeoefening en vooral ook tegen
de dominantie, zeker in de VS, van een filosofische praktijk die zich voor alles
richt op de ontwikkeling en de structuur van de wetenschappelijke kennisvorming. De Amerikaanse Foucault-interpreten, waar het mij in het vervolg om gaat,
komen uit een oorspronkelijk analytisch getinte hoek (Hacking, Rorty), uit meer
fenomenologisch getinte kringen (Dreyfus, Rabinow) of zijn in meer direkte zin
door het 'franse denken' beïnvloed (Rajchman). In wat volgt zal ik me in het bijzonder baseren op John Rajchmans originele boekje Michel Foucault, The Freedom of Philosophy , op de door David Couzens Hoy samengestelde bundel Foucault, A Critical Reader, en in mindere mate op The Final Foucault, uitgegeven
door James Bernauer en David Rasmussen. (7)
In diverse bijdragen aan de bundels van Hoy en Bernauer, en het meest uitgesproken in Rajchmans Foucault-interpretatie, wordt het werk van Foucault gereconstrueerd als een serie onderzoeken waarin de centrale of leidende filosofische
vraagstelling heel geleidelijk is verschoven, zodat alleen een reconstructie achteraf
het nettoresultaat van die kleine geleidelijke verschuivingen kan bepalen. Voor interpretatoren als Dreyfus en Rabinow, Rajchman, Hacking en Bernauer moet dat
nettoresultaat uiteindelijk als een kleine filosofische revolutie worden gezien.
Dreyfus en Rabinow omschrijven deze revolutie als het geleidelijk uitkristalliseren
van een filosofische problematiek, waarin getracht wordt een radicaal nieuwe manier te ontwikkelen om een 'filosofisch leven' te leiden. (8) Die 'postwetenschappelijk' aandoende filosofische houding doet Foucaults werk niet alleen verschülen
van dat van zijn voorlopers en inspiratoren (Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger)
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maar ook van zijn tijdgenoten (Sartre, Habermas). Rajchman spreekt in dit verband van een breuk in de zelfopvatting van Foucault als intellectueel en filosoof.
De overgangen of breuken in het werk van Foucault, die vaak als strikt methodologisch werden gezien, ook bijvoorbeeld door Dreyfus en Rabinow in hun eerdere
Beyond Structuralism and Hermeneutics (1982), dienen volgens Rajchman vooral
als een autobiografisch gegeven te worden beschouwd. Bernauer ziet in Foucaults
latere werk naast een 'ontologie van het zelf vooral ook een poging een visie op
een contemporain filosofisch ethos te ontwikkelen en duidt Foucaults ethiek vervolgens aan als een praktijk van intellectuele vrijheid. (9) Ook voor Rajchman
vormt het thema van de vrijheid de belangrijkste drijfveer van Foucaults werk.
Ik zal hieronder met name Rajchmans interpretatie toelichten en her en der vergelijken met die van Bernauer, Dreyfus, Rabinow en anderen, en de onderlinge
consistentie en samenhang van de verschillende lezingen trachten aan te duiden.

Filosofisch leven na de dood van de avant-garde
Rajchman plaatst Foucault vooral in de brede cultuurfilosofische problematiek van
het modemisme. Het filosofisch werk van de jongere Foucault, zoals 'Geschiedenis van de waanzin' of 'De woorden en de dingen', staat in de ogen van Rajchman
in de traditie van een modernistische literaire cultuur, die zichzelf expliciet als antiburgerlijk opvat Voor Foucault, maar ook bijvoorbeeld voor Roland Barthes, begint deze literaire avantgarde met Flaubert, wiens literaire werk de aankondiging
inhoudt van een nieuwe geletterde aristocratie, die zich keert tegen de 'revolte van
de massa's', tegen de platte journalistiek en de gemakzuchtigheid van een nieuwe
middenklasse-cultuur, kortweg tegen de 'massacultuur' die in Europa al snel werd
geïdentificeerd met Amerika. De jongere Foucault bevond zich in de jaren zestig in
een levendig debat met andere Franse filosofen en critici als Barthes, Derrida,
Kristeva over de betekenis en de inzet van 'het schrijven' (écriture) als de kern van
de discussie over de politieke cultuur van het modemisme. Het ging om een debat
over de mogelijkheid van een niet-technocratische èn niet-humanistische cultuur,
waarin het literaire schrijven zichzelf presenteerde als de breuk, de drempel van
onze huidige technocratische cultuur. Het literaire schrijven was niet utopisch,
maar stond in het teken van 'het sublieme' en 'de transgressie': niet de verwijzingen die in het schrijven of de literatuur te vinden waren naar een andere culturele of
maatschappelijke orde, niet de inhoudelijke confrontatie die deze literatuur eventueel aanging met de bestaande cultuur, waren kenmerkend. Nee, het was het schrijven zelf waarin en waardoor het mogelijk werd de grenzen van de bestaande cultuur zichtbaar te maken - en slechts in dat schrijven speelde de overschrijding
(transgressie) van die grenzen rich af.
De moderne (of modernistische) literatuur heeft volgens Foucault een geheel
autonome plaats veroverd, en is in die positie een soort 'tegen-vertoog' gaan vormen, in de vorm van een onmetelijke bibliotheek van boeken over boeken, een
James Bernauer, 'Michel Foucaulrs Ecstatic Thinking' in: Bernauer and Rasmussen (ed.),
a.w., pp. 45-83.
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archief waarin alle werken rijn opgeslagen. Alleen om die reden al verliezen de
klassieke werken hun unieke karakter en om diezelfde reden gaat kunst in het modemisme alleen nog maar 'over zichzelf: In het archief is geen enkele verwijzing
uniek, lossen alle bijzondere genres zich in 'het schrijven', of in 'tekst' op. Om die
reden ook is het modernistische schrijven In staat alle schone schijn van de klassieke kunst, alle verheven morele Idealen van De Literatuur te ontdoen van hun
aura en ze te tonen in de enig juiste context: verhaal over verhalen, tekst bedolven
onder het stof van de archiefkasten. In het modernisme worden de klassieke idealen geparodieerd en worden 'het schandaal, de lelijkheid en het onmogelijke'
voorwerp van het literaire onderzoek.
Deze opvatting van kunst als een in zichzelf besloten archief is aUeen levensvatbaar indien de essentie of de bron van de kunst, van de literatuur, ook de kem
of bron van de ervaring, althans van onze moderne ervaring vormt Dat is wat
volgens Rajchman de 'modernistische' Foucault In zijn vroege werk wil waarmaken. In zijn 'Geschiedenis van de waanzin' beschouwt hij de zelfreflexieve taal
van het moderne schrijven (van Nietzsche, Hölderlin, Nerval, Artaud, e.a,) als de
ontdekking van een bepaalde 'waanzin' in de taal; dit schrijven articuleert een redeloze of waanzinnige bron van onze ervaring, die in de heersende cultuur Is uitgesloten, en overschrijdt daarmee de grenzen van die ervaring. Op deze manier
wordt het representeren van het niet representeerbare' (zaken waarvan we menen
dat ze in de alledaagse taal niet kunnen worden uitgedrukt, angst, dood, onuitspreekbare verlangens) één van de beginselverklaringen van een abstract of modernistisch streven naar 'het sublieme'. Dat wat de psychiatrie niet kan zien of juist
onzichtbaar maakt, de schreeuw van de redeloosheid, precies dat klinkt door in het
schrijven van auteurs, die zichzelf om meerdere redenen aan de rand of op de
grens van de cultuur als zodanig wanen.

Technologie van het zelf (10)
De volgens Rajchman en ook Hacking (11) wat romantische neiging van de jonge
Foucault om de psychiatrische noties van 'geestesziekte' uit te spelen tegen een
uitgesloten, maar ongekooide literaire' of 'poëtische' waanzin of redeloosheid,
verdwijnt in rijn latere werk naar de achtergrond, zoals de hele fascinatie voor uitsluiting en transgressie plaats maakt voor een groeiende aandacht voor wat je
misschien 'insluiting' zou kunnen noemen: de verschillende technieken waarmee
individuen binnen de sociale orde worden gehouden en worden 'gesubjectiveerd'
tot sociaal genormaliseerd gedrag. Foucault legt er nu de nadruk op dat psychiatrische of juridische uitsluiting (opsluiting) deel uitmaakt van een veel bredere en
complexere politiek van normalisering . De literatuur blijft als object van onderzoek wel degelijk een rol spelen bij Foucault, maar In plaats van te onderzoeken
10 Aan 'technologieën van het zelf' is aan de universiteit van Vermont in 1982 een symposium
met Michel Foucault gewijd. De daar uitgesproken lezingen, alsmede een interview met Foucault, zijn te vinden in de bundel Technologies of the Sell A Seminar with Michel Foucault,
uitgegeven door Luther H. Martin, Huck Gutman en Patrick H. Hutton. Londen 1988.
11 Ian Hacking, 'The Archeology of Foucault' in: Hoy, a.w., pp. 27-41.
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wat er in het schrijven ontsnapt aan de grenzen van onze voorstelling of ervaring
wil Foucault nu weten hoe de angstaanjagende gedaantes van het modernistische
sublieme, de dood, het verlangen, de seksualiteit, etc, nu juist onder woorden zijn
gebracht Op dat gebied heeft de literatuur geen alleenrecht of privilege, in veel
opzichten gebeurt er in de literatuur iets dat vergelijkbaar is met wat zich afspeelt in
de tractaten van de psychiatrie, in de christelijke biechtpraktijk, in de medische
diagnostiek of op de divan van Freud. Foucault onderzoekt en behandelt de literatuur, en de kunst in het algemeen, noch als een traditie van grootse oeuvres noch
als een groep teksten die in een oneindig netwerk van intertekstualiteit naar elkaar
verwijzen, maar als een verzameling documenten, waarin en waardoor de centrale
categorieën van individualiteit en identiteit in het moderne leven geconstrueerd
worden. Foucault is sindsdien op zoek naar wat hij zelf technologieën van het zelf
heeft genoemd, de vormen van macht en kennis, waarmee mensen hun IndivlduaUteit en die van anderen ontwikkelen. In de literatuur vindt Foucault die technologieën terug in de opvallende dominantie van de psychologische dimensie in het
schrijven, in een pre-occupatie met de vunzige, kleine details van het alledaagse
leven, in het belang dat wordt gehecht aan gezinsrelaties en de verstoringen daarin,
in de obsessie voor misdaad en deviantie, en In de centrale plaats van lm geheim
als metafoor van het menselijk hart en de onvolledigheid van de zelfkennis.
De overgang van een epische literatuur naar een literatuur waarin de psychologische dimensie (de biecht, de confessie, het zelfonderzoek) een centrale rol speelt,
maakt in het denken van de latere Foucault deel uit van een verandering in de modaliteit, de werkwijze, van machtsmechanismen op een breder maatschappelijk
vlak: een verandering van een glorieuze, zichtbare en gecentrahseerde macht naar
de werkingen van een overal aanwezige, onzichtbare blik die juist het object van de
machtsuitoefening, de individuen, in het volle hcht van de schijnwerpers plaatst.
Traditionele specifica van de macht zoals grootse rituelen en vieringen van de souvereiniteit van de Vorst maken plaats voor documenten als 'case studies', dossiers,
rapporten en gestandaardiseerde onderzoeken. Voor de heilig verklaarde helden
treden de kleinschalige, interne bronnen van ons alledaagse gedrag, onze minieme
afwijkingen van de norm, in de plaats, zowel in de moderne literatuur als in de
wijze waarop macht wordt uitgeoefend, macht over individuen maar ook macht
door individuen over hun eigen leven en lichaam.
Op dit punt houden de meeste interpretaties van Foucaults werk op, precies ook
het punt waarop de critici het gemunt hebben: Foucault is zo goed in staat onze
'normalisering' te beschrijven, maar wat biedt hij aan als alternatief, als vorm van
verzet, als criterium om die 'normalisering' te kritiseren? Zo niet Rajchman, die
overigens het allerlaatste werk van Foucault nog niet had verwerkt in zijn boek. Zo
niet diverse andere interpretatoren, waarvan ik, naast Rajchman, hierna nog aandacht wil besteden aan Dreyfus, Rabinow, Hacking en Bemauer. Tegenover de
etiketteninflatie die kenmerkend is voor de critici, lijken de meer affirmatieve interpretatoren het grofweg redelijk eens over Foucaults filosofische positie: enerzijds
valt hij in sterke mate terug op anti-platoonse marginale filosofische stromingen uit
de helleense periode (sceptici, cynici, gnostici), anderzijds biedt hij met een verrassende interpretatie van Kants essays over Verlichting en Franse revolutie uit75

richt op een nieuw begrip van de filosofische praktijk en op wat ik eerder al een
'filosofische leefwijze' noemde.

Een nieuwe intellectuele ethiek
In de ogen van zijn enthousiaste Amerikaanse interpretatoren is de latere Foucault
een typische Verlichtingsfilosoof, eigenlijk een typisch Amerikaanse, pragmatische
Verlichter. Dit geldt voor de interpretaties van Dreyfus en Rabinow, Hacking en
Rajchman in het bijzonder, en ook de belangrijke vernieuwer van het pragmatisme,
Rorty, lijkt in diverse opzichten door Foucault beïnvloed. Daarbij bestaat bij diverse interpretatoren de sterke neiging Foucault nadrukkelijk in te zetten in een
debat met de kritische theorie, in het bijzonder met Jiirgen habermas. Zowel Dreyfus en Rabinow als Rajchman zetten zich sterk af tegen wat zij Habermas' inteUectoalisme en professorahsme noemen en zien in Foucaults filosofische houding een
ethos dat de idee van de Verhchting veel nader komt.
Dreyfus en Rabinow vergelijken in hun artikel What is Maturity? de wijze
waarop Habermas en Foucault Kants breuk met een 'premoderne' metafysica hebben verwerkt Verlichting werd door Kant omschreven als het volwassen (mondig) worden van de mens met behulp van de rede. Habermas brengt volgens
Dreyfus en Rabinow Kants filosofie up to date middels de claim dat een prekritische poging om een metafysische fundering van ons denken te vinden kan worden ingeruild voor een analyse van de voorwaarden voor de realisatie van de ideale
gesprekssituatie die in elk taalgebruik is voorondersteld. Habermas' versie van
Kants volwassenheid bestaat dan in de ontdekking van deze quasi-transcendentale
basis van de menselijke gemeenschap. Het probleem van de moderniteit is voor
Habermas gelegen in de poging het primaat van de rede (dat Kant stelde) te behouden in een situatie waarin elke metafysiche fundering voor onze substantieve
opvattingen en overtuigingen is weggevallen.
Foucault levert een geheel andere lezing van Kants poging 'to make reason critical': in plaats van er van uit te gaan dat Kant een universele oplossing aanbiedt,
riet Foucault Kants essay over de Verlichting als een diagnose van een bijzondere
historische situatie. Bijzonder aan Kants essay was dat voor het eerst een filosoof
als filosoof inzag dat zijn denken voortkomt uit en een poging tot antwoord is op
rijn eigen historische situatie:
"Foucault reinterprets Kant's linking of the historical moment, critical reason
and society as a challenge to develop a radically new version of what it means
to lead a philosophical life." (p.111)
Foucault spreekt in dit verband van een kritische ontologie van onszelf, die niet
zoals bij Habermas een theorie, een doctrine, of een blijvend kennisbestand is,
maar eerder gezien moet worden als een houding, een ethos , een "philosophical
life in which the critique of what we are is at one and the same time the historical
analysis of the limits that are imposed on us and an experiment with the possibdity
of going beyond them", (p. 112)
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Foucaults ethos wordt door Dreyfus en Rabinow tegenover een ethiek geplaatst
die zich richt op een authentiek leven in termen van een verondersteld algemeenmenselijke waarheid. Een dergelijk project, dat, aldus Dreyfus en Rabinow wordt
gedeeld door filosofen als Sartre, Habermas en de jonge Heidegger, identificeert
Volwassenheid' met de aanvaarding van universele structuren van het menselijk
bestaan, zoals geformuleerd in en door de westerse filosofie. Dat alles is ver verwijderd van Foucaults filosofische houding. Bij hem ontbreekt niet alleen elke poging om vormen van maatschappelijke organisatie filosofisch te funderen (wat
Habermas aangreep om Foucault decisionisme te verwijten), hij weigert bovendien
normatieve principes van welke aard ook te formuleren. Maar die weigering ontneemt zijn werk bepaald niet zijn normatieve betekenis. Foucaults aanpak bestaat
er volgens Dreyfus en Rabinow in te identificeren wat hij als ons huidige probleem
beschouwt, het ontstaan van dit probleem met 'detachment', als een antropoloog,
te beschrijven en tegelijkertijd al zijn retorische talenten in te zetten om ons gedeelde ongenoegen te reflecteren en aan te scherpen. Daar waar Habermas elk perlocutionair element uit de communicatie wantrouwt, is Foucault zich nu juist bewust
van het belang hiervan als middel om anderen tot gemeenschappelijk handelen te
bewegen. Dit besef maakt zijn schrijven tegelijk afstandehjk-antropoiogisch èn
kritisch-betrokken, iets dat Habermas als quasi-normatief beschouwde en als een
onopgeloste spanning in het werk van Foucault zag. Dreyfus en Rabinow achten
die spanning nu juist de kem van Foucaults ethos, dat aan het 'heroïsche' modernisme van Kant een ironische dimensie toevoegt, die zijn filosofie pas echt Volwassen' in de moderne zin maakt. Om dit element van ironie nader te plaatsen
hanteren Dreyfus en Rabinow de volgende omschrijving:
"It is an abandonment of traditional seriousness while preserving active engagement in the concerns of the present. It seeks to avoid preserving some
special status for truth which grounds serious involvement, and also to avoid
the frivolity which arises when one abandons all seriousness to dance on the
grave of god, or logos, or phallo-centrism, etc.
The ironic stance results in seeking in the present those practices which offer
the possibility of a new way of acting." (p. 117)
In al haar omzichtigheid, om niet te zeggen vaagheid en voorlopigheid, is deze
omschrijving van Foucaults ironische' houding te zien als een poging diens werk
los te weken uit als niet langer vruchtbaar geachte filosofische controverses of
probleemstellingen. Dreyfus en Rabinow Interpreteren Foucaults ironische distantie totaal anders dan de In een eerdere paragraaf aangehaalde critici: in plaats van
van gebrek aan betrokkenheid bij actuele sociale of culturele kwesties getuigt Foucaults ironie eerder van een aktieve distantie ten opzichte van de 'traditonele ernst'
van de kritische maatschappijtheorie (lees: Habermas) en ten opzichte van het aserieuze 'speelse' filosoferen van de anti-denkers uit Frankrijk. Paradoxaal genoeg
moet de ironie van Foucault dus gelezen worden als een poging om een nieuwe
vorm van betrokkenheid met actuele kwesties tot stand te brengen: de ironie geldt
vooral de pretenties van wetenschappelijke en filosofische oplossingsstrategieën a
la Habermas, die zoeken naar theoretische funderingen voor hun ethisch-poUtieke
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positiekeuze. De ironie moet het maken van een dergelijke keuze zelf weer in het
centrum van de filosofische belangstelling plaatsen.
Met deze omschrijving van Foucaults ethos raken Dreyfus en Rabinow aan de
manier waarop Rajchman in het slot van zijn boek Foucaults poging met een te
formalistisch geachte 'modernistische' erfenis af te rekenen analyseert. In de plaats
van een modemistische ethiek van bevrijding, of - als tegenvoeter daarvan - een
ethiek van transgressie en het sublieme stelt Foucault een ethos waarin het om een
zich onttrekken aan de geldende ervaringsvormen gaat, om het gebruik maken van
de vrijheid steeds nieuwe levensvormen 'uit te vinden'. Net als bij Dreyfus en Rabinow valt in rüt verband bij Rajchman de naam van Baudelaire die zich afvroeg
wat voor soort leven je moest leiden om van de vraag 'wat is literatuur?' de centrale vraag van de literatuur te maken. Bij Baudelaire ging het nog niet om een
ethiek van kunstvormen maar om een ethiek van levensvormen, om een esthetiek
van het bestaan, niet om een esthetiek van objecten. Rajchman situeert Foucaults
ethische houding in het verlengde van dit preformalistische modemisme van Baudelaire. Het gaat dan vooral om een ethos dat niet langer is gebaseerd op wetenschap of religie, of op de beroemde plichtenleer van Kant, maar om een ethos
waarin het kiezen voor een bepaalde leefwijze centraal staat: keuze in plaats van
verpüchting. Daarmee krijgt ook het schrijven een nieuwe inzet: het ontwikkelen
van een esthetiek van 'self-invention', zoals Rajchman het noemt In deze ethiek is
onze vrijheid niet gelegen in ons zelfonderzoek of in een vermeende 'authenticiteit', ook niet in het 'vrije' spel van de taal, maar in onze voortdurende pogingen
ons aan ons'zelf te onttrekken en onszelf opnieuw uit te vinden.
Wat bij Dreyfus en Rabinow ironie wordt genoemd, heet bij Rajchman scepsis, met een nadrukkelijk beroep op het klassieke scepticisme, waar het niet draait
om een vrijblijvend epistemologisch spel, maar om een scepsis die regelrecht
voortvloeit uit een praktische betrokkenheid bij het dagelijkse leven en lot van
'moderne' individuen. De scepsis geldt, net als bij Dreyfus en Rabinow voor de
ironie opgaat, de vanzelfsprekendheid van de subjectiviteitsvormen die geproduceerd worden door moderne instituties als onderwijs, medische macht, recht en
wetenschap. Zij beoogt ruimte te scheppen voor een onderzoek naar de relatie die
moderne individuen ten opzichte van zichzelf, hun 'zelf of identiteit' onderhouden. Bemauer spreekt in dit verband van een extatisch denken: 'Thought and life
achieve ecstasy through a series of critiques which do not aim at an Absolute
Emancipation but, rather, at experimental transgressions of the self." (p.70) Een
dergelijke formulering ligt dicht tegen Foucaults verantwoording van zijn eigen
werk aan: op verschillende momenten wees hij erop dat hij rijn werk zag als een
open experiment, een voortdurend work-in-progress dat vertrekt vanuit bepaalde
cruciale ervaringen en poogt om al datgene dat zich als noodzakelijk aandient in al
zijn contingentie zichtbaar te maken. Bij Foucault gaat het, zoals Bemauer heel
goed ziet, steeds om vormen van ont-eigenen, ontsnappen aan bestaande identiteiten en normen; in plaats van een filosofie die zoekt naar de bron of het fundament
van wat menselijk is, in plaats van een ideaal van 'contemplative self-possession'
stelt Foucault een ideaal van 'dispossession'. Het extatische zit hem dan in het
achterlaten van 'jezelf, d.i. van de als noodzakelijk en vanzelfsprekend gepresenteerde identiteiten, "in transgressing the prisons of a particular historical deterrrd-
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nation and for creating a new relation to event and, thus, self', (p.71) Menselijke
vrijheid is niet gelegen aan gene zijde van het alledaagse bestaan, noch bestaat zij
als absolute breuk met het bestaande, als bevrijding . Zij is juist gelegen in de ironie en scepsis van een 'filosofische' levenshouding die het heden openbreekt en
vanuit een wantrouwen jegens geldende codes een extatisch spel van voortdurende
stilering en herstilering speelt. Geen spel om het spel, geen formele taalspelletjes,
maar een spel dat een complete levenshouding verbeeldt en in zijn stileringen de
menselijke vrijheid realiseert. Dit is wat ik aansluitend bij een prachtig kort artikel
van Ian Hacking (12), Self-Improvement, Foucaults postkantiaanse kantianisme
zou wülen noemen: radikaal nieuw in Kants filosofie was de notie dat wij zelf onze
ethische positie construeren . Foucaults historicisme, aldus Hacking, breekt met
'the letter and the law of Kant', maar bewaart nu precies die gedachte van een
constructie. Hetzelfde geldt voor Kants notie van vrijheid:
"Kant made freedom something that is necessarily outside the province of
knowledge. Only in the inherently unknowable could there be a Kantian
Foundation for a Methapysics of Ethics. 'Unknowable' is meant literally; it
pertains not just to the knowledge of the physicist or the gnosis of the hermit,
the mysticism of the visionary or the high of the jogger. It means that there is
nothing to be said about freedom, except that within its space we construct our
ethics and our lives. Those who criticize Foucaultfor not giving us a place to
stand might start their critique with Kant." (p.239)
Filosofen als Hacking, Bernauer, Rajchman en Dreyfus en Rabinow hebben Foucaults werk op een waarlijk 'foucauldiaanse' manier gelezen: in plaats van het onder te brengen onder geruststellende noemers of te toetsen aan de heilige normen
van de filosofische traditie, hebben zij geprobeerd Foucault in zijn eigen 'aktualiteit' te betrappen, zijn theorieën te lezen als 'problematiseringen van aktuele ervaringen'. Ook Foucault moet ironisch gelezen worden, zoals Hacking in bovenstaande regels bewijst

Tot slot: Foucault als Amerikaan
Het modemisme is ten einde - hoe vaak al is het dood verklaard? Maar hoe weinig
theorieën kwamen met een aannemelijk testament? De Duitse kritisch theoreticus
Habermas wacht nog steeds op Lazarus, de Franse postmodernist Lyotard heeft
tezamen met de informatica het sublieme weer uit de kast gehaald en wordt op
symposia en lezingen in Nederland door een keur aan cultuurpessimisten èn -optimisten tot in den treure herhaald, de videoclipfilosoof Jean BaudriUard staart zich
als een goed postmarxist dood op de stille kracht van de zwijgende meerderheden.
Wie van hen is erin geslaagd die eenvoudige vraag, de meest filosofische vraag
van aUe te steUen: hoe moeten wij in ons heden een voor onszelf geloofwaardig
leven leiden? Die vraag kan niet beantwoord worden door de sofistische verwij12 Ian Hacking, 'Self-Improvement' in: Hoy, a.w., pp. 235-241.
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ring naar de implosie van het systeem dankzij de desinteresse van de massa's
(BaudriUard) noch middels een beroep op een ideale communicatieve situatie,
waarin iedereen elkaar gelijk geeft, of op de aan alle communicatie ten grondslag
liggende regel, dat we elkaar uiteindelijk de waarheid zuUen vertellen (Habermas).
Ik geef de beide filosofen hier op onaanvaardbare wijze weer, zal me ongetwijfeld
worden tegengeworpen. Zeker, maar ik doe dat slechts om erop te wijzen, hoe
weinig concreet, hoe indirect hun filosofische houding steeds is geweest: het
blijft het gepalaver van de absolute buitenstaander, die het heden blijft bekijken als
een vreemde biotoop, een gesloten systeem waarover de intellectueel zijn gedistantieerde en geïnformeerde oordeel velt Aan die Indirectheid en distantie heeft
Foucault, ook bij zichzelf, een einde willen maken. Hij is de filosoof, en breder,
de intellectueel, gaan zien als een relatieve buitenstaander, iemand die door rijn
werk deel uitmaakt van de instituties van maatschappelijke macht, maar die, eveneens door rijn werk, door zijn bestaan als intellectueel, de capaciteit heeft om alternatieven te vinden voor de Vertogen' die bepalend zijn voor onze identiteit en
individualiteit, vertogen die daartoe doorgaans een beroep doen op 'de menselijke
natuur', op de universele Ratio, de ideale gesprekssituatie of de volmaakte samenleving. In plaats van onze vrijheid of 'verlichting' te zoeken in 'de' rede, zoekt
Foucault als nieuwe 'specifieke' intellectueel die vrijheid in het ontrafelen en
blooüeggen van de eigen aard en contingentie van de kennis waarover we nu beschikken en van de praktijken, die wij in ons heden uitoefenen.
Foucault is wel de filosoof van de wanhoop genoemd. Maar meer dan een filosoof
van de wanhoop is Foucault een filosoof van het wantrouwen , zoals de Nederlandse filosoof Pieter Pekelharing het ooit mooi omschreef: wantrouwen jegens de
grote schema's en de absolute principes, vooral ook tegen de droom van de totaal
gecontroleerde maatschappij. Maar in plaats van zich frontaal tegen die principes
en schema's te verzetten, schreef Foucault de geschiedenis van de pogingen die
mensen hebben gedaan om dergelijke schema's te realiseren - hij schreef daarmee
de geschiedenis van ons heden . Hij schreef die geschiedenis in dienst van een
nieuwe ethiek, een nieuwe conceptie van vrijheid : vrijheid niet langer opgevat als
het einde van overheersing of onderdrukking, maar als verzet of revolte binnen of
te midden van de praktijken van overheersing. Daarmee heeft de Amerikaan Michel
Foucault de Verlichting weer tot een zaak van het heden, ons heden gemaakt, en
van de filosofie een bezigheid die weer iets van doen heeft met de aUedaagse ervaring, met een concreet-kritische aktiviteit, waarin ons wantrouwen zich niet slechts
richt op 'de' buitenwereld, 'het' systeem en 'de' macht, maar tevens op de wijze
waarop wijzelf van die anonieme machten gebruik maken, er deel van uitmaken,
en op onze pogingen eraan te ontsnappen. Wat Foucaults Amerikaanse interpretatoren heel scherp hebben gezien is dat Foucault de eerste filosoof sinds tijden was,
die erin is geslaagd de termen 'filosofie' en 'leven' weer wat dichterbij elkaar te
brengen, voor wie het somberstemmende academische gefrannik en gepunnik in
de wijsbegeerte écht betekenisloos was en die een nieuw soort filosoferen introduceerde, een filosoferen dat niet de eeuwige vragen naar hèt fundament, dè oorsprong of hèt wezen blijft stellen, of om met John Rajchman af te sluiten:
"Foucault heeft een filosofie uitgevonden, die niet zoekt naar funderingen maar
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naar risico's; eenfilosofiedie niets anders is dan het onophoudelijke vragen en
zoeken naar de vrijheid." In die zin was Foucault een 'echte' Amerikaan.
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