
Wat n ie t te doen 

G E R A R D DE V R I E S 

De redactie van dit blad heeft zorgen. De maatschappelijke rol van sociale filosofen 

blijft achter bij de verwachtingen. Een generatie zonder Grote Daden. De nieuwe 

lopers lijken het estafettestokje zelfs te hebben laten vallen. Krisis wil daarom op 

zoek naar een morele leidraad die het filosofisch bedrijf weer oriëntatie kan geven. 

Aan welke bron kunnen wij ons daarvoor laven? 

Leren we het dan nooit? Als deze eeuw filosofisch iets heeft opgeleverd, zijn 

het twee methodologische lessen. De eerste is dat er schijnproblemen in de filosofie 

bestaan. De Wiener Kreis was misschien iets te kordaat bij het identificeren daarvan 

en Wittgensteins idee dat zulke problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen zodra 

we ons op de gewone taal richten, bleek wat al te optimistisch. Overeind blijft ech

ter dat niet elk diepzinnig klinkend probleem belangrijk en zinvol is. De tweede les 

luidt dat we geen funderingen moeten zoeken: de zucht daarnaar is ingegeven door 

misplaatste metaforen. 

Wie deze lessen in acht neemt, kan aan het werk. Hij hoeft bij opkomende da

dendrang slechts een probleem te formuleren dat nodig eens moet worden aange

pakt en daar een oplossing voor zoeken. De rol van de filosofie is daarbij onderschei

dingen te treffen die suggesties opleveren over wat je niet moei doen, of wat je niet 

tegelijkertijd moet willen doen. Filosofen kunnen bovendien soms helpen bij het op 

een nieuwe manier formuleren van zo'n probleem. Taal vernieuwen eist echter een 

talent dat schaats is. Vaak wordt vernieuwing dan ook gevonden door elders - bij de 

wetenschappen of de literatuur - leentjebuur te spelen. 

Wie dadendrang mist of geen problemen kent die hoognodig dienen te worden 

aangepakt, moet niet een filosoof in de arm nemen, maar zich bij een rusthuis mel

den. 

De onderscheidingen die lange tijd de basis vormden van de sociale filosofie, ethiek 

en politieke theorie zijn afkomstig uit de achttiende en negentiende eeuw en in 

sommige gevallen zelfs uit perioden die nog verder achter ons liggen. Zij formuleer

den de maatschappelijke problemen van hun tijd. Zij creëerden een conceptuele 

ruimte en vertelden wat je niet moet doen (theologie bedrijven, bij voorbeeld) en 

wat je niet tegelijkertijd moet doen (bij vooibeeld 'is- en ought-kwestïes door elkaar 

haspelen). De samenleving is ondertussen echter nogal veranderd. We hebben de 

parlementaire democratie erbij gekregen, de verzorgingsstaat, en wetenschappelijke 

kennis en techniek spelen nu een voorheen ongekende rol. Het lege land van weleet 
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gevonden. Door de toegenomen welvaart zien de inwoners van rijke landen zich 

voor andere problemen gesteld dan de arme sloebers die hun voorvaderen door

gaans waren. Waar mensen zich voor zulke nieuwe problemen gesteld zien, ontwik

kelen zich al snel andere gedachten in hun hoofd. Het zou werkelijk een wonder zijn 

als zulke veranderingen geen enkele weerslag zouden hebben op het filosofische ge

dachtegoed. 

Dat de verhoudingen veranderd zijn, laat ook sporen na in de vragen die de Krisis-

redactie formuleert. Daarin dansen de begrippen 'moraal', 'ethiek', 'sociale filosofie' 

en 'politieke filosofie' zo snel om elkaar heen, dat ze nauwelijks nog van elkaar ver

schillen. In het verleden werden de onderwerpen die door deze begrippen werden 

aangeduid nauwkeurig onderscheiden. Dat zij nu verweven worden, is niet in de 

eerste plaats te wijten aan slordigheid, maar een weerspiegeling van de reëel bestaan

de verhoudingen tussen individuen, samenleving en politiek aan het einde van de 

twintigste eeuw. 

Wie nieuwe vraagstukken te lijf gaat met oude onderscheidingen en een afgesle

ten taal, formuleert al snel schijnproblemen. Tenzij iemand mij alsnog kan uitleggen 

dat we hier niet te maken hebben met een hedendaags afleggertje van hegeliaanse 

problemen, lijkt het idee dat we een 'politiek der identiteiten' moeten formuleren 

mij een goede kandidaat voor die categorie. De aarzeling of er nog wel een eigen vak 

overblijft als filosofen af en toe ook een niet-filosofisch, 'empirisch werkje uit de 

kast nemen, hoort in dezelfde klasse thuis. 

De vragen die de redactie van Krisis formuleert zijn dus niet de mijne. Voordat ik 

mij bij Huize Avondrood meld, richt ik mij liever op een paar echte problemen en 

als ik dan vanwege de ruimte slechts een filosofische kaart mag trekken, staat daarop 

het begrip 'macht'. 

De traditionele betekenis daarvan is nog altijd het richten van andermans gedra

gingen door te dreigen met geweld. Wie de vorst van weleer niet snel genoeg vrije 

doorgang gaf, kon een houw van een sabel krijgen. Dat vooruitzicht was doorgaans 

voldoende om het gedrag van onderdanen te richten. Macht heeft ondertussen ech

ter daarnaast ook heel andere vormen aangenomen, zoals door met name Foucault 

uiteen is gezet. De politieagent regelt het verkeer en als hij er niet staat is er een bord, 

een verkeersdrempel of een computergestuurd vetkeersgeleidingssysteem aanwezig. 

Netjes opgevoede mensen richten hun handelen daarnaar, zij gedragen zich gedisci

plineerd. Zij worden niet meer aan de kant gezet, maar er wordt rekening gehouden 

met hun gedisciplineerde gedrag. Hun zichtbaarheid is daartoe vergroot: de auto's 

van net-opgevoede mensen zijn uitgerust met richtingaanwijzers en een nummer

bord, hun aanwezigheid wordt vastgesteld met elektronische middelen of is voorbe

reid in een statistische studie naar de verkeerssituatie. En dat alles voor ieders bestwil. 

Wie in zo'n geval over macht wil spreken moet niet het model van de soeverein met 

een geweldsmonopolie en zijn ondetdanen hanteren, maar onderzoeken hoe gerichte 

gedragingen als effecten van netwerken van sociale procedures en materiële voorzie

ningen totstandkomen. En bestuderen hoe uiteenlopende instanties, waaronder 

'subjecten', ontstaan, die verantwootdelijk gehouden worden voor deze gedragingen. 
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KRISIS 77 Een subject is een ondetdaan, iets of iemand die een macht tegenovet zich ge

steld ziet. Als die macht een andere vorm aanneemt, dan ook het subject. Zo hebben 

we een rechtssubject gekregen en in deze eeuw zelfs een autonoom subject met een 

lichaam waar de Nederlandse Grondwet art. n ovet spreekt. Het subject van de ko

mende eeuw zal daarnaast nieuwe gestalten aannemen. Bij voorbeeld omdat door 

medische ontwikkelingen de verhoudingen tussen de biologische en sociale aspec

ten van het bestaan aanmerkelijk gecompliceerder zijn geworden en kennis een 

nieuwe rol gaat spelen. Rond 'gezondheidsrisico's' kristalliseren zich machten uit die 

zichtbaar maken, disciplineren, indelen en eventueel uitsluiten en dat alles voor ie

ders bestwil: zijn gezondheid. Om dat te beschrijven en op te helderen zijn nieuwe 

onderscheidingen en begrippen nodig. Wie verstandig is, zal daarbij uiteraard ge

bruikmaken van de uitkomsten van empirisch onderzoek of (bij voorbeeld literaire) 

vormen van thick description. We wilden ons immers over echte problemen buigen? 

Dit lijkt mij — als voorbeeld — een zinvolle opdracht voor de sociale filosofie. De po

litieke filosofie heeft dan een complementaire taak. Die valt simpel te formuleren als 

het ontwikkelen van ideeën over hoe voorkomen kan worden dat netwerken van 

macht despotische systemen worden. Bij voorbeeld door voorstellen te ontwikkelen 

voor nieuwe scheidingen van machten. Omdat het machtsbegrip aanmerkelijk ge

compliceerder geworden is dan voorheen, is deze taak ingewikkeldei dan de opga

ven waar filosofen uit het verleden voor stonden. Maar we kunnen troost putten uit 

het feit dat we met meer zijn: het aantal lezets van Krisis is groter dan het totale aan

tal filosofen in de eeuw van de Verlichting. Dat handjevol mensen heeft tamelijk ef

fectief geïntervenieerd in maatschappelijke kwesties. Wat let ons om het vootbeeld 

van de Verlichting te volgen? 
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