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Michel Foucau.it wordt erg serieus genomen. Dat blijkt uit de vele 
geschriften van en over hem, die de afgelopen jaren verschenen. Al 
heel wat geleerde beschouwingen werden aan deze eigenaardige denker 
gewijd. In tamelijk uitgebreide kring lijkt sprake van bewondering 
en verering voor de "maïtre-penseur". Voor een deel is deze bijval 
te verklaren uit de behoefte aan filosofiese helden. Zonder prima 
donna's zou het wijsgerig bedrijf wel wat saai worden. Vooral Frank
rijk is in deze eeuw leverancier van befaamde, maar kontroversiële 
kopstukken: Bergson, Camus, Teilhard de Chardin, Sartre, Althusser, 
Deleuze. Het ziet er niet naar uit, dat deze reeks al afgesloten is. 
Het is enigszins bevreemdend, dat de publikaties van Foucault, die 
in de lijn van (anti)filosofen als Nietzsche wil opereren, met een 
bijna dogmatiese ernst worden ontvangen en "in praktijk gebracht". 
Een weinig passend onthaal voor een "fröhliche Wissenschaftier" zou 
ik zeggen. 
De Belg Mark Lambrechts heeft zich tot taak gesteld het oeuvre van 
Foucault op een overzichtelijke wijze te presenteren. Hij geeft sa
menvattingen van de boeken over de geschiedenis van de waanzin, van 
de gevangenis (strafrechtspleging), van de mediese wetenschap en van 
de seksualiteit. Markante uitspraken uit interviews worden besproken 
en de reakties - zowel instemmend als afkeurend - worden weergegeven. 
De weergave van de gedachtengangen en de vertaling van citaten in 
het nederlands is in het algemeen helder. De voorbereiding van het 
boek moet overigens een monnikenwerk geweest zijn, want uit noten en 
bibliografie blijkt, dat Lambrechts wel haast alles, dat in Europa 
en Amerika over Foucault is geschreven heeft geraadpleegd. 
De loyale, maar niet dweperige houding van Lambrechts en zijn be
scheiden doelstelling (ordening en overzichtelijke weergave) hebben 
hem ervoor behoed van het boek een kwasi-literair essay te maken 
(zoals bijv. "Macht en verlangen" van Eric Bolle). Het boek is dus 
zeker verdienstelijk: de vragen die bij het lezen opkomen zijn niet 
te wijten aan tekortkomingen van de discipel maar aan moeilijkheden 
binnen de koncepties van Foucault zelf. 
Het belang van Foucaults filosofiese en politieke aktiviteit is niet 
te onderschatten: zijn historiese studies hebben een provocerende 
en ideologiekritiese funktie. Ze ironiseren het idee van vooruitgang 
door verschuivingen in machtskonstellaties zo te ontleden, dat deze 
onmogelijk als simpele toename in. humaniteit kunnen worden opgevat. 
Deze geschiedschrijving kiest niet het standpunt van machthebbers, 
maar laat de wisselende machtsbalansen en machtsvormen zien op lang 
voor "onschuldig" gehouden terreinen. Psychiatrie en strafrechtsple
ging zijn hierdoor gedwongen tot nieuw zelfonderzoek. Het is aantoon
baar, dat Foucaults boeken op deze terrein voor een belangrijke im-
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puls hebben gezorgd. Het "humanisme", dat als ondergrond en dekman
tel van intellektuele en praktiese ingrepen dient, wordt ruw uit de 
dogmatiese sluimer gewekt. Dit neemt niet weg, dat op verschillende 
punten kritiek te leveren is op het inmiddels tamelijk uitgebreide 
werk van Foucault. Lambrechts geeft veel van de uitgeoefende kritiek 
weer en verdedigt Foucault en passant tegen de meeste aantijgingen. 
Historici en kriminologen hebben twijfels uitgesproken over de em-
piriese houdbaarheid van de vergaande konkiusies, die in het boek 
"Surveiller et Punir. Naissance de la prison" worden getrokken. De 
betekenis van de lijfstraffen onder het Ancien Regime zou schrome
lijk overschat zijn, de kruciale periode van de Franse Revolutie 
komt ternauwernood ter sprake en de relatie tussen de gekonstateer-
de opkomst van disciplinaire technieken en disciplinair weten (waar
tussen bij Foucault geen scheiding wordt gemaakt) lijkt behoorlijk 
spekulatief. Er is wel geopperd, dat Foucault met de historiese be
trouwbaarheid zo los omspringt, dat de betiteling "historiese roman
cier" op zijn plaats is (1). 
De fundering van Foucaults generalisaties lijkt in een aantal geval
len diskutabel. Dit hangt samen met onduidelijkheid van zijn methode 
en werkwijze. Weliswaar schreef hij een heel boek over de eigen aan
pak - Archéologie du Savoir - maar de preciese werkwijze, die de 
ondersteuning moet leveren van de met veel verve geponeerde "ver
banden" en diskontinuïteiten blijft raadselachtig en verhoogt het 
risiko van willekeurige interpretaties (2). 
Misschien zullen sommigen zeggen, dat dit type bezwaren de klachten 
van akademiese Pietjes Precies zijn. Het bevlogen volksdeel, dat 
"met Foucault aan de gang wil" is daarin maar matig geïnteresseerd. 
Is tegen iedere studie met grotere reikwijdte niet wat in te brengen? 
virtuositeit van Foucault blijkt onder andere uit de vele verschil
lende thema's die hij aansnijdt, waarbij hij er telkens in slaagt 
verrassende gezichtspunten te ontvouwen. 
Maar ook op het politieke vlak heeft Foucaults denken problematiese 
kanten. Kommentatoren hebben met veel nadruk gewezen op de relevan
tie van Foucaults beschouwingen over macht (Lambrechts wijdt er het 
laatste hoofdstuk aan). De macht wordt niet vanuit één centrum (de 
staat), maar vanuit een skala aan knooppunten uitgeoefend. De macht 
is uitgezwermd in allerlei instituties, die in weerwil van hun mens
lievende aanschijn op disciplinerende, "produktieve" wijze te werk 
gaan. Het diverse en gedifferentieerde karakter van de machten maakt 
voor degenen die zich tegen die machten te weer willen stellen een 
telkeps andere (kontra)strategie noodzakelijk. Foucault vergelijkt 
ergens zijn denken met een gereedschapskist, waaruit naar believen 
kan worden geleend: "Al mijn boeken zijn gereedschapskisten, zo u 
wilt. Wanneer men ze open wil maken, gebruik wil maken van deze of 
gene zin, van dit of dat idee of van een bepaalde analyse zoals men 
een schroevedraaier of een sleutel gebruikt, om de machtssystemen, 
met inbegrip van die waaruit mijn eigen boeken voortgekomen zijn, 
kort te sluiten, te diskwalificeren of kapot te maken...wel, des te 
beter dan" (Lambrechts, blz. 46/47). 
De politieke intentie van Foucault lijkt een anarchistiese te zijn: 
verzet tegen de omringende machten zonder de illusie te koesteren 
ooit uit de voortgaande cirkelgang van de macht te ontkomen. 
Een samenhangend perspektief op de ontwikkeling van de maatschappij 
ontbreekt, en ontbreekt welbewust, omdat men dan al vlug in "huma-
nisties" of "totalitair" vaarwater zou belanden. Het loslaten van 



teurs, gerangschikt in drie hoofdstukken. Steeds is vermeld wie de 
schrijver is van een tekst, waardoor het ook mogelijk is de stukken 
van één auteur achter elkaar te lezen. Reestman publiceerde daar
naast 'Onderwijsfilosofische steekproeven', waarin - na. een inleidend 
hoofdstuk - een overzicht wordt gegeven, van. de engel stal ige., duits-
talige en russiese literatuur over filosofieonderwijs. Het is niet 
zijn pretentie om volledig te zijn, het gaat om steekproeven, "be
doeld als aanloop, uitnodiging en soms als uitdaging aan kollega's 
om over andere dingen te gaan nadenken die wezenlijk zijn voor het 
onderwijsgeven dan het min of meer vanzelfsprekende gezondverstand-
gebabbel en de voor de praktijk dikwijls zo steriele, niet-pedago-
gische wetenschappelijke beschouwingen" (Reestman, p.7). 
De schrijvers achten het van groot belang dat filosofiedocenten meer 
gaan reflekteren op hun onderwijsaktiviteiten. Die reflektie is vol
gens hun nog nauwelijks op gang gekomen, ais gevolg van de grote 
druk in de verschillende onderwijsinstellingen om vooral snel, effek-
tief en (aan de situatie) aangepast te handelen, d.w.z. lessen-reek-
sen te organiseren. Beide auteurs verwerken hun vroegere en aktuele 
ervaringen als filosofiedocent (op sociale en pedagogiese akademies) 
in hun betoog. 
In een voetnoot bij hun woord Vooraf vermelden zij dat in de begin
fase ook Cor Schavemaker en Harry Willemsen "nauw bij deze uitgave 
betrokken zijn geweest"; echter, "al discussiërend merkten we dat 
we heel verschillende accenten legden in de praktische uitvoering 
van onze gedachten over de praxis (van het publiceren)". Die aksent-
verschillen worden niet nader toegelicht, maar worden duidelijk als. 
we het andere initiatief, de publikatie van Schavemaker en Willemsen, 
bekijken. Het door hen geredigeerde boek is een bundel chronologies 
geordende teksten, waarbij elke tekst wordt voorafgegaan door enke
le bibliografiese en biografiese notities en een samenvatting van 
de tekst. Deze bundel, met teksten rond het thema: de menselijke 
waardigheid, is bedoeld als eerste deel van een reeks waarin ver
schillende thema's ter sprake zullen worden gebracht. 
In hun 'Ten geleide' merken zij op:"'Didactische suggesties' (...) 
worden bewust niet gegeven". En bovendien, zullen Reestman en Koek 
terecht opmerken, wordt een bespreking van de vraag wat je met les
geven in het vak filosofie wilt bereiken, ontweken. De redakteuren 
beperken zich immers tot de volgende korte opmerkingen: "Met het 
aanbieden van teksten worden mensen met hun ideeën in het onderwijs 
gepresenteerd aan leerlingen en studenten ('boeken zijn mensen'). 
Niet met de bedoeling dat de ideeën van de voorgestelde auteurs zon
der meer worden 'geconsumeerd'; wel met de uitnodiging om van hun 
ideeën kennis te nemen en deze in eigen overwegingen te betrekken". 
Dergelijke volzinnen zijn niet zozeer bedoeld als beantwoording van 
een vraag, als wel als ontwijking ervan. 
De genoemde aksentverschillen betreffen dus kennelijk de kwestie of 
op dit moment reflexie op de vraag naar het 'leren filosoferen' pri
oriteit heeft. Heeft het zin door te gaan met het publiceren van 
teksten, als de vraag naar de bedoeling onduidelijk blijft? Ik ben 
het zonder meer met Reestman en Koek eens dat deze vraag bespreking 
behoeft, en wel: publieke bespreking. Want de praktijk laat zien dat 
docenten meestal in hun eentje ermee bezig zijn. Oorzaken van het 
ontbreken van zo'n diskussie kun je overal zoeken, maar één ervan 
kan m.i. gevonden worden in het ontbreken van goede initiatieven om 
die diskussie vorm te geven. Daarom zijn de beide deeltjes van Reest-
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de poging tot formulering van een samenhangende visie loopt, naar 
het schijnt, uit op een "negatieve" verzetshouding, die per konkreet 
geval de geëigende middelen kiest. 
In een bekend televisiedebat met Noam Chomsky poneerde Foucault de 
loosheid van begrippen als "gerechtigheid" en "mensenrechten". Een 
paar jaar later doet hij echter - klaarblijkelijk omdat het goed 
uitkomt, een beroep op diezelfde vermaledijde waarden. Deze strate
gie kan tot riskant opportunisme leiden: nadat Foucault als journa
list naar het Iran van Khoraeiny is geweest, pleit hij plotseling 
voor een nieuwe "politieke spiritualiteit". 

Het onverantwoordelijke en glibberige van Foucaults theorieën en 
politieke taktieken heeft door de briljante en vernuftige uitwer
king een grote aantrekkingskracht. Een verwijt aan Lambrechts moet 
zijn, dat hij de inkonsistenties in Foucaults werk en de gevaarlij
ke elementen in diens politieke denkbeelden nauwelijks ter sprake 
brengt en zodoende wegmoffelt. 

Wie de ogen sluit voor de risiko's, die hier liggen is, vind ik, on
verstandig. Een ongereflekteerde verzetshouding, waarin het denken 
over algemene maatschappelijke doeleinden is opgegeven ter wille van 
het primaat van "daadwerkelijke aktie" kan met behulp van Foucaults 
uitspraken worden gerechtvaardigd. 
Kritiese lezers kunnen echter met Lambrechts' heldere en nuttige 
overzicht hun voordeel doen. Als uitgangspunt voor diskussies over 
vóór en tégen van Foucaults veelzijdige denken is het een goed boek. 
Mocht het bedoeld zijn als prediking van een (omgekeerde) heilsleer, 
dan moet het worden afgewezen. Foucaults studies en losse gedachten 
zijn namelijk te intrigerend om ze klakkeloos na te volgen. 

Noten 

(1) Zie John de Wit, Empirie en methode bij Foucault. Kritiese be
schouwingen over "Surveiller et Punir", in: Recht en Kritiek, 
1981, no.3. 

(2) Foucault zou de oorspronkelijk gehanteerde archeologiese "me
thode" hebben ingeruild voor een. "genealogische". Dit neemt de 
onduidelijkheid omtrent zijn werkwijze niet weg. 

Piet er lppel 

.Gerard Koek/Karel Reestman, Filosofie in het onderwijs: een uitnodi
ging. Onderwijsfilosofie en filosofieonderwijs. Uitgave in eigen be
heer (Koek, Odijk, 1982). 
Karel Reestman, Onderwijsf ilosof ische steekproeven. Filosoferen over 
onderwijzen. Uitgave in eigen beheer (Reestman, Hengelo, 1982). 
Cor Schavemaker/Harry Willemsen (red.), Over de waardigheid van de 
mens. Samsom. Alphen a.d. Rijn/Brussel, 1983. Deel 1 van de reeks 
Symposion, teksten voor filosofieonderwijs. 

In het afgelopen jaar zijn er twee initiatieven genomen om filosofie-
docenten te voorzien van materiaal. Gerard Koek en Karel Reestman 
publiceerden de resultaten van hun bezinning op het lesgeven in de 
filosofie. Het eerste boek, Filosofie in het onderwijs: een uitnodi
ging, bevat een aantal min of meer losstaande teksten van beide au-
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man en Koek een belangrijke aanwinst. Zonder een gezamenlijke dis-
kussie komt er geen duidelijkheid over de knelpunten tot stand, en 
evenmin zal er een gezamenlijk kader ontstaan, waarin beschrijvin
gen van knelpunten en oplossingen begrijpelijk en bespreekbaar wor
den. Het is typerend voor de huidige situatie dat in dit boek, waar
in een pleidooi voor gezamenlijk nadenken over het filosofieonder-
wijs wordt gehouden, zo weinig verwijzingen staan naar diskussies 
uit de afgelopen jaren. Waren die er niet? Hebben die helemaal niets 
opgeleverd? Het gevolg is in elk geval dat we als lezers gekonfron-
teerd worden met de analyses van twee filosofiedocenten, die zich
zelf wel situeren in hun onderwijskontekst (met name Gerard Koek gaat 
uitgebreid in op de situatie en de ontwikkelingen van 'zijn' school), 
maar die nauwelijks melding maken van lijnen in de diskussies met 
andere filosofiedocenten. Ik denk niet dat men dit de auteurs kan 
verwijten (ik wijt het vooralsnog aan de situatie), maar het geeft 
wel de beperkingen aan van het door hun verzette werk. Reestman bij 
voorbeeld somt in zijn teksten vele hete hangijzers op, zóveel, dat 
je als lezer (en docent) enigszins stuurloos dreigt te geraken van 
alle problemen en moeilijke kanten. Zou het niet mogelijk zijn de 
aandacht meer te koncentreren op die problemen, die nu onze aandacht 
'opeisen'? 
In de teksten van Koek staat de tegenstelling tussen een traditione
le en een niet-traditionele aanpak van het filosofieonderwijs cen
traal. De traditionele werkwijze vat filosofie op als traditie, als 
een gesprek met andere filosofen, "vooral met de groten onder hen" 
(Koek/Reestman, p. 66). In een alternatieve werkwijze worden erva
ringen en opvattingen van de studenten het uitgangspunt van het leer
proces. Koek konfronteert beide opvattingen met elkaar in een 'fik-
tieve trialoog', en laat een derde gesprekspartner trachten een uit
weg uit de pat-stelling te formuleren. Ik houd het erop dat die uit
weg pas zichtbaar wordt als de door hem gepropageerde diskussie wer
kelijk op gang komt. In die diskussie zullen de werkelijke ervaringen 
van allerlei groepen studenten een grotere plaats moeten krijgen. 
In de boeken van Reestman en Koek overheerst soms een, aan de diskus
sies over massakultuur herinnerende, oppervlakkigheid in het beschrij
ven van die 'ervaringen'. Zinssneden over het serieus nemen van er
varingen van studenten worden afgewisseld met opmerkingen over hun 
oppervlakkigheid. Op deze wijze blijven het abstrakte intentiever
klaringen, terwijl de strijd tegen allerlei stukken traditie door 
allerlei maatschappelijke groepen ondertussen behoorlijk konkreet 
geworden is. Studenten uit niet-westerse kuituren, vrouwen, studen
ten uit arbeidersmilieu's, homo's en lesbiennes hebben andere erva
ringen dan de mannelijke student uit het nederlandse middelclass ge
zin (etc.) die zo vaak als het uitgangspunt voor de beschrijving van 
de student wordt genomen. 
Ik ben het met de schrijvers eens dat in de bezinning op filosofie-
onderwijs het gevaar van sociologisme en psychologisme levensgroot 
is. Het serieus nemen van de ervaringen en interesses van studenten 
moet de basis zijn van een filosofiese dialoog, en niet voor een 
herhaling van sociologiese inzichten. 
Ook ten aanzien van het boek 'Over de waardigheid van de mens' kan 
men kritiese kanttekeningen plaatsen in verband met het overslaan 
van belangrijke sociale ontwikkelingen. Na een viertal historiese 
teksten (Mirandola, Kant, Marx, Nietzsche) volgen teksten van o.a. 
Etty Hillesum, Abel Herzberg, Gabriel Marcel. In die teksten gaat 
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het enerzijds om de theoretiese verheldering die ze bij het denken 
over menselijke waardigheid kunnen bieden; anderzijds om de persoon
lijke keuzes van de auteurs der teksten in de maatschappelijke situ
atie van dat moment. Die situatie is vooral: de aanval op de mense
lijkheid door het fascisme van de jaren 1940-45. De verschrikkingen 
van de vernietigingskampen krijgen terecht veel aandacht. Maar is 
het dan terecht om de verschrikkingen van dit moment af te doen met 
één citaat over folteringen en één krantebericht over geweld tegen 
homo's, zoals in deze bundel het geval is? 
De publikatie van thematies gerichte teksten lijkt me een goed inia-
tief, en zal naar ik hoop hinderlijk gevolgd en beïnvloed worden 
door een blijvende diskussie over de bedoelingen van filosofieonder-
wijs. 

Bert van der Schaaf 

ERRATUM 

In.het artikel 'Wat is sociaal-wetenschappelijk verklaren' van 
Peter van den Besselaar in KRISIS 11 staat een fout. 
Op blz. 74, laatste alinea, negende regel, is na het woord model 
niet weggevallen. 
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