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Van Torn Claes, verbonden aan de vak- 
groep Wijsbegeerte en Moraalweten- 
schap van de Universiteit Gent, ver- 
scheen dit jaar bovengenoemd proef- 
schrift over Georg Simmel. Het is om 
meer dan &Ã© reden begrijpelijk dat de 
auteur bij Geotg Simmel op zoek gaat 
naar een antwoord op devraag of er, in 
onze tijd van postmodernistisch waar- 
derelativisme en wijdverspreid cynisme, 
nog een authentieke moraal mogelijk is. 
In de eerste plaats is Simmel de auteur 
van een tweedelig werk, getiteld EinleÃ¬ 
tung in die Moralwissenschaft (1892- 

1874)' in de tweede plaats is er sprake 
van een hernieuwde belangstelling voor 
het oeuvre van deze filosoof/socioloog, 
getuige het grote aantal studies over en 
vertalingen van zijn werk, dat in de laat- 
ste twee decennia is verschenen (alsme- 
de de bezorging van de Gesamtausgabe 
bij Suhrkamp Verlag). Terecht be- 
schouwt men Simmel als een van de be- 
langwekkende filosofen van de moder- 
ne cultuur en levensstijl. In de derde 
plaats is men met vragen over de heden- 
daagse moraal bij Simmel aan het goede 
adres, omdat het centrale thema van 
diens ethiek- het conflict der plichten 
-in onze tijd misschien wel op grotere 
schaal en intenser weerklankvindt dan 

aan het begin van deze eeuw. In de vier- 
de plaats is de keuze om zich tot Sim- 
me1 te wenden een verstandige geweest, 
omdat men, geconfronteerd met het 
hedendaagse waarderelativisme, juist 
van een filosoof die het relativisme in 
vele gedaanten in zijn werk aan de orde 
stelt en wiens methode zelfs relationis- 
tisch' genoemd wordt, diens standpunt 
behoort te vernemen. 

Claes heeft zich grondig verdiept in 
Simmels oeuvre; hij heeft er drie hoofd- 
lijnen uir naar voren gehaald, die teza- 
men het moraalfilosofische standpunt 
van de auteur weergeven. Dat zijn: (I) 
de sociologische verklaring van het 
plichtenconflict; (z) de diagnose van de 
moderne levensstijl; en (3) de levensfilo- 
sofische duiding van de kloof tussen 
subjectieve en objectieve cultuur. Na de 
inleiding volgen twee hoofdstukken 
over Simmels sociologie. In de kern 
gaat het hierbij om de sociale en indivi- 
duele differentiatie die ten grondslag 
liggen aan de moderne samenleving. 
Simmel beroept zich hierbij op het 
functionalistische ideevan zijn tijd, het 
principe van krachtbespating. De socia- 
Ie dynamiek van arbeidsdeling en spe- 
cialisatie, waardoor het aantal en de 
complexiteit van interacties toenemen 



Kmsis 73 (vermaatschappelijking), brengt met 
zich mee dat individuen steeds meer 
rollen gaan spelen, waardoor uiteinde- 
lijk iedere persoon afzonderlijk een 
uniek samenstel van rollen in zich ver- 
enigt (individualisering). We leven als 
gespecialiseerde individuen in een 
steeds sterker verdeelde wereld. Hoe ko- 
men we tot een eenheid uit deze veel- 
heid? Het individu ervaart zichzelf als 
eenheid, maar kan zich moeilijk her- 
kennen in een sterk gedifferentieerde 
maatschappij. Hier doet zich het pro- 
bleem voor, aldus Simmel, dar men 
moeilijk een huis uit huizen kan bou- 
wen. Wat zelf al samengestelde eenheid 
is - het individu- is niet gemakkelijk 
als element of bouwsteen te gebruiken 
voor een ander geheel, een groep of sa- 
menleving. 

Vervolgens bespreekt Claes het 
plichtenconflict dat het gevolg is van 
twee sociologische 'wetten'. Ten eerste 
leiden sociale en individuele differentia- 
tie dikwijls rot conflicterende zedelijke 
aanspraken. Wie of wat te dienen? Ten 
tweede raken individuen het zicht op 
einddoelen kwijt door het complexer en 
langer worden van handelingsketens. 
Deze middel-doel-differentiatie leidt er 
dikwijls toe dat middelen de plaats van 
doelen innemen en dat er een verhoog- 
de vraag naar einddoelen ontstaat. In 
deze context voert Claes Simmels ethiek 
van 'de individuele wet' op. Voor Sim- 
me1 is de zetel van de ethiek niet zoals in 
de kantiaanse 'Vernunft'-moraal een of 
ander algemeen geldig principe, de al- 
gemeenheid, maar het individuele le- 
ven, de individualiteit. De monistische 
drijfveer - de behoefte aan een enkel- 
voudig, absoluut einddoel, aan een bo- 
venindividueel en algemeen geldend 
principe - is volgens Simmel psycholo- 
gisch begrijpelijk, zeker naarmate de er- 

varing van conflicterende plichten sterk 
toeneemt. Maar dat we voor onze per- 
soonlijke ontwikkeling en koers op een 
einddoel gericht zijn, impliceert nier 
dat het ethische zelf ook zo'n einddoel 
bevat. 

In het ethische domein zijn meer 
einddoelen denkbaar. Anders gezegd, 
her 'Sollen' is een psychologische cate- 
gorie van het leven van individuen en 
niet iets algemeens tegenover het leven. 
Het 'Sollen' krijgt zijn inhoud in het so- 
ciale leven. De individuele wet luidt: 
'werde, der du bist'. Simmel doorbreekt 
met de provocerende idee van 'indivi- 
duele wet' de kantiaanse tweedeling tus- 
sen de begrippen 'het objectieve', 
'hovenindividuele', 'wetmatige' en 'al- 
gemene' enerzijds, en de begrippen 'in- 
dividueel','suhjectief' en 'bijzonder' 
anderzijds. Doordat groepen zich uit- 
breiden, gelden enerzijds dezelfde maat- 
schappelijke plichten voor zeer veel 
mensen, maar daar staat tegenover dat 
hierdoor elk individu sociologisch ook 
steeds uniekerwordt: de rollen die in 
elk individu afzonderlijk samenkomen 
zorgen voor een uniek samenstel. Dat 
betekent dat de plichten steeds indivi- 
dueler worden en inhoudelijk steeds 
verder uiteen gaan lopen. 

Voorts behandelt Claes m de hoofd- 
stukken zes en zeven Simmels analyse 
van de moderne samenleving, gebaseerd 
op zijn waarde- en geldtheone, waarin 
waarde niet als een eigenschap van ob- 
jecten wordt beschouwd maar als een 
psychologische categorie. Naar iets ver- 
langen berekent de afstand tussen sub- 
ject en object willen opheffen. Geld is 
het middel bij uitsrek om de afstand op 
te heffen tussen onszelf en datgene wat 
we verlangen, omdat geld de waarde 
uitdrukt die dingen in relatie tot elkaar 
krijgen, waardoor met geld alles verhan- 



delbaar wordt en daarmee de afstand 
tot de begeerde objecten wordt over- 
brugd In hoofdstuk zes, met de uit de 
toon vallende titel 'Op wandel in de 
grootstad', vervolgt Claes Simmels 
diagnose van de moderne cultuur door 
diens sociologische beschouwing over 
het stedelijk milieu en het morele kii- 
maat van het grootstedelijk leven toe te 
lichten aan de hand van de cynische en 
gereserveerde, blasÃ persoonlijkheidsty- 
pen die de op de geldeconomie draaien- 
de stad bevolken. Het plichtenconflict 
spitst zich hier toe op het conflict tussen 
innerlijkheid en uiterlijkheid. De mo- 
raal van de omgeving, waaraan we moe- 
ten gehoorzamen, is de moraal van de 
uiterlijkheid. De moraal van het soeve- 
reine ik is de moraal van de innerlijk- 
heid. De verhouding tussen beide 
wordt in de moderne samenleving door 
individuen in toenemende mare als pro- 
blematisch ervaren. 

In hoofdstuk zeven stelt Claes Sim- 
mels cultuurfilosofische probleem aan 
de orde van de tegenstelling tussen snb- 
jectieve en objectieve cultuur. De cultu- 
rele waarde van een object is de waarde 
van het object voor het subject, voor 
diens persoonlijke ontwikkeling en vor- 
ming. De zakelijke waarde van een ob- 
ject is de waarde van het object in rela- 
tie tot andere objecten (en dus relatief 
los van subjecten). Simmels stelling is 
dat het subject voor zijn ontwikkeling 
de objectieve cultuur nodig heeft. Via 
die omweg cultiveert het subject zich. 
Omdat de objectieve cultuur steeds rij- 
ker wordt en geen individu in staat is 
deze in zich op renemen, ervaart het in- 
dividu in toenemende mate de discre- 
pantie tussen zichzelf en de wereldvan 
de objectieve cultuur. Die discrepantie 
manifesteert zich op het ethischevlak in 
twee typen phchtenconflicten: het dia- 

chronische type houdt in dat er sprake RECENS~SS 

is van een conflict tussen de algemene 
zedelijkheid (de ethische idealen en 
normen in de sfeer van de objectieve 
cultuur) en de individuele moraal. Het 
synchrone type van plichtenconflict 
houdt in dat de 'Wollungenl (plichten 
die voortkomen uit de persoonlijk- 
heidsontwikkeling) onderling conflicte- 
ren, dat de plichten (van sociale oor- 
sprong) en de 'Wollungen' met elkaar 
op gespannen voet staan of dat de plich- 
ten onderling strijdig zijn. 

Sociologische analyse en cultuurfilo- 
sofische interpretatie komen in hoofd- 
stukzeven samen. Het conflict der 
plichten en de spanning tussen inner- 
lijkheid en uiterlijkheid kunnen het in- 
dividu ertoe brengen de oplossing te 
zoeken in ofwel een vlucht in het sub- 
jectivisme ofwel een vlucht m het Eor- 
malisme en objectivisme. Volgens Sim- 
mei zijn geen van beide opties een op- 
lossing voor de tragiek van de cultuur. 
Hoe dan ook zal het erop aankomen 
een modus te vinden om subjectieve en 
objectieve cultuur met elkaar te verzoe- 
nen. Het plichtenconflict is nier een 
probleem van de moraal zelf, maar van 
individuen. De eenheid van de moraal 
moet op het formele vlak worden gesi- 
tueerd, vanuit het 'Sollen' als psychische 
categorie en niet op het inhoudelijke 
vlak van de concrete doelen. Sociaal is 
misschien consensus over maatschappe- 
lijke doelen mogelijk, wat de individu- 
ele ethiek betreft is consensus inhoude- 
lijk nietmogelijk, Aan het slot van zijn 
studie stelt Claes het (sociaal) evolutio- 
nistische model aan de orde van de drie 
Fasen van onontvonwde eenheid (het 
stamverband) via ontvouwde veelheid 
(gefragmenteerde samenleving van ge- 
specialiseerde individuen) naar onc- 
vouwde eenheid (verzoening van indivi- 



K 73 du en maatschappij). We zouden nu ver 
in de tweede fase verkeren, en de vraag 
is (zowel voor Simrnel als voor Claes) of 
de derde fase van de synthese in de 
praktijk tot de mogelijkheden behoort. 

Het is jammer dat Claes geen aan- 
dacht heeft besteed aan de pogingen die 
na Simrnel in Duitsland zijn onderno- 
men om de door hem gestelde proble- 
matiek van de kloof tussen subjectieve 
en objectieve cultuur filosofisch, socio- 
loeisch en ethisch te doordenken. Aan 
de ene kant moet hier de Frankfurter 
Schule genoemd worden, met name ., 
l lorklicimcr, Adorno (.-n lacet Haber- 
I I I . ~ ~ ,  bij wie Je nadruk liet OD de i.-~iun- 
cipatievan het subject; aan deandere 
kant auteurs als Freyer, Gehlen, Schels- 
ky en Luhmann (met name in zijn sys- 
teemrheorie) wier aandacht vooral ge- 
richt is op de objectieve cultuur van de 
instituties. 

Tot zover Claes over het werk van Slm- 
mei, maar wat te zeggen over het werk 
van Claes? De auteur stelt zich ten doel 
'Simmels werk te systematiseren vanuit 
een centraal thema van de hedendaagse 
ethiek - het thema van de pIichtencon- 
flicten - en het resultaat hiervan op een 
zo bevattelijke wijze te presenteren'. 
Zo'n 'bevattelijk mogelijke wijze' had er 
moeten staan, maar laat ik aan de zwak- 
ke taalbeheersing van de auteur nu 
maar voorbijgaan. Positief aan de hele 
opzet is dat Claes zich nietbeperkt 
heeft tot de moraalfilosofische teksten 
van Georg Simmel, maar diens gehele 
oeuvre in zijn studie heeft betrokken. 
Dat lag ook wel voor de hand, omdat 
Simmels moraalfilosofie doortrokken is 
van kennistheoretische, sociologische 
en levensfilosofische elementen. Maar 
hij heeft zich te weinig ingehouden. Bij- 
na de helft van het boek gaat over Sim- 

mels cultuurfilosofie van de geldecono- 
mie en het grootstedelijk leven (p. 69- 
I~I) .  Hoe interessant deze thema's op 
zichzelf ook mogen zijn, de auteur laat 
zich er te veel door meeslepen, waar- 
door het verband met zijn eigenlijke 
onderwerp - het conflict der plichten - 
voortdurend uit het zicht dreigt te ver- 
dwijnen. Hele stukken tekst lijken op 
uittreksels van Simmels boeken en arti- 
kelen. Dat je als lezer desalniettemin 
gaandeweg meer geboeid raakt, is eer- 
lijk gezegd niet zozeer de verdienste van 
Claes, maar vooral van de socioloog/fi- 
losoof Georg Simmel. 

Wat is eigenlijk zo bijzonder aan 
Simmels moraalwerenschap? Naar mijn 
oordeel is dat zijn poging om afstand te 
nemen van de kantiaanse ethiek door 
een veelbelovende brug te slaan naar de 
moderne wetenschappen sociologie en 
psychologie. Daar ligt het aanknopings- 
punt om Simmel met onze tijd te ver- 
binden. Het is een gemiste kans dat 
Claes hier niet meer werk van gemaakt 
heeft. In plaats daarvan besteedt hij veel 
te veel aandacht aan Simmels cultuurfi- 
losofische en levensfilosofische interpre- 
taties van het phchtenconflict. Dat is 
juist de minder interessante kant van 
Simmels werk, want die denkbeelden 
passen meer bij de negentiende-eeuwse 
Simmel dan bij de socioloog/filosoof 
van de moderniteit zoals Simmel in de 
literatuur ookwel wordt genoemd. Ge- 
lukkig heeft de auteur bewust de secun- 
daire literatuur over het werk van Sim- 
me1 zo veel mogelijk links laten liggen. 
Dat komt de leesbaarheid ten goede, 
want maar al te vaak dreigt het eigenlij- 
ke onderwerp ondergesneeuwd te wor- 
den door oeverloze verwijzingen naar 
hetgeen anderen over hetzelfde ooder- 
werp reeds hebben geschreven. Maar 
wat de auteur ren onrechte heeft nagela- 



ten is aandacht te besteden aan de actu- 
ele literatuur over ethische vraagstuk- 
ken. Nergens brengt Claes de huidige 
stand van zaken in de ethiek ter sprake. 
Toch beweert hij dat Simmels ethiek 
van het plichtenconflict een belangrijke 
b~jdrage kan leveren aan het debat over 
ethische kwesties die vandaag de dag 
spelen. Dat is een tweede gemiste kans 
en daarom stelt het boek de lezer uitein- 

delijk toch teleur. Ten slotte valt er sri- R E C E ~ I E S  

listisch veel op de tekst aan te merken, 
al ben ik me ervan bewust dat de 
Vlaamse conventies op taalgebied afwij- 
ken van de Nederlandse. Daarnaast is 
de auteur nogal slordig omgesprongen 
met bibliografische gegevens. Auteurs- 
namen, titels en plaats en jaar van uirga- 
ve zijn nier altijd correct vermeld. 


