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'Alle cruciale breuken in de geschiedenis 
van de moraal werden begeleid door de 
ervaring van her lachen', schrijft Hub 
Zwart in de inleiding van zijn nieuwe 
boek. In zijn beeld van die geschiedenis 
worden perioden van stabilirek onder- 
broken door subversieve interregna. 
Een moreel regime slaagt er een tijdlang 
in om een welbepaalde vorm van more- 
le subjectmteir aan allen dwingend op 
re leggen. Plotseling wordt de vanzelf- 
sprekendheid ervan te kijk gezet en 
wordt de ernsr van de gevestigde machr 
een voorwerp van sporternij, waarmee 
een geheel nieuwe vorm van morele 
subjecrivireit haar intrede doet. Als 
voorbeelden hiervan voert Zwarr Socra- 
tes ten tonele, die hij associeert met her 
verval vdn de Griekse polis, en Liirher, 
met wie de Middeleeuwen roe een einde 
komen en her moderne Europa op- 
d o e n ~ ~ .  Alleen door re lachen om het 
heeisei~dc regime kunnen lieden als 50- 
crates en Lurher her doorbreken, want 
voor rarionele kritiek is zo'n regime im- 
muun geworden. Zo'n periode van sta- 
bilireir miiken we volgens Zwarr thans 
mee. over de 7egeningeii van de liberale 
ethiek, mer de voor haar karakrensrieke 
vorm van morele subjecrivireit (her ge- 
comparriinentaliseerde zelf', waarin het 

publieke en her pnvare ego van elkaai 
zqn losgemaakt), heerst consensus. Tijd 
derhiilve voor een bevrijdend lachen, 
dar de beperktheid en dus de onwaar- 
heid van de gangbare vorm van morele 
subjecrivireir onthult en daarmee ruim- 
te schept voor een nieuwe waarheid 
Zwarrs Ethische consensus en de waar- 
heid van het lachen komt dan goed van 
pis In dar boek herneemt Zwai t the- 
ma's die hij in zijn dissertatie Ethische 
consensus m een pluralistische samenle- 
uing(1993) al heeft belicht. Daarin ver- 
zetre hij zich regen een 'minimalisrische 
ethiek', die bij her oplossen van morele 
problemen abstraheert van particuliere 
en conrroversiele levensbeschouwelqke 
noties, en die zich ertoe beperkt om in 
de publieke sfeer vreedzame coexisren- 
t ~ e  tot stand re brengen. her gecompar- 
rimenriiliseerde zelf. Veel heefr die kri- 
tiekvan Zwarr blijkbaar niet uitge- 
haald. Daarom ruilr hij nu naar eigen 
zeggen de tragiek van zijn eerdere boek 
in voor een komisch genre. Knjgr 
Zwart ditmaal de lachers aan zijn kant? 

Dat is natuurlijk geen eerlijke viaag, 
want Zware prerendeerr niet in her 
voetspoor te treden van Socrares en 
Luther, die de draak staken mer de 
heersende orthodoxie, maar van theoie- 



nci van de vrolijk-subversieve weten- 
schap: Nierzsche, BataiIIe en Foucault, 
die geen toonbeelden van humor z ip .  
Zwart verhoudt zich tot ethische narren 
zoals Bachrin zichverhoudr tor Rabe- 
lais. Niettemin heeft Bachnn over Ra- 
belais verhelderend en leuk geschreven. 
Is het hoekvan Zwart ookverhelderend 
en leuk? 

Dat geldt zeker voor onderdelen er- 
van. Dat bij Socrates morele krinek een 
komisch genre is geworden, maakr 
Zwart heel aannemelijk. Hij drijft effec- 
tiefde spot mer de bij velen blijkbaar 
bestaande neiging om de inhoudvan 
Luthers theologische boodschap los te 
maken van de groteske, potsierhjke en 
vulgaire raal waarin hij die vaak hulde. 
Zwart laat ook goed zien dar Ibsens 
toneelstukken niet alleen als een trage- 
die re lezen zijn, maar dat ze ook vele 
komische elementen bevatten. Bij dit 
alles herneemt en combineert Zwart op 
een verdienstelijke manier Nierzsche, 
Bachtin en Foucault. Hij maakt ook 
goed duidelijk waarin verschillende 
soorten humor van elkaar onderschci- 
den zijn, en laar zien welk belang de pa- 
o d i e  heeft voor een onderneming als 
de +e. Die parodie is een vorm van 
'gay science' -war ik toch een rare vert- 
ding vind van 'frohliche Wissenschaft', 
die me telkens op een verkeerd been zet 
Zwart maakt mer een aansrekehjk en- 
thousiasme de lezer deelgenoot van de 
7werftochten die hq heeft ondernomen. 

Een leuk boek dat aangenaam af- 
steekt tegen de bloedige ernst van veel 
filosofie heeft Zwart zeker geschreven. 
Maar maakt het zijn pretenties waar en 
wordt her daarmee ook een goed boek' 

Je kunt al een vraagteken plaatsen bij 
Zwarts beeld van de geschiedenis van de 
moraal: alle cruciale breuken erin wer- 
den begeleid door de eivanng van het 

lachen. Hoezo' Met meer recht kun je I ~ F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

stellen dat her middeleeuwse denken 
niet zozeer aan het wankelen weid ge- 
bracht door de lol van Lurher, maar eer- 
der door de zeer spitsvondige argumen- 
ten van de nummalisten. Iemand met 
een sombere (of kwaadaardige) inborst 
kan trouwens met evenveel en dus even 
w i g  recht aannemelijk maken dat 
cruciale breuken in de geschiedenis van 
de moraal begeleid werden door erva- 
ringen van somberheid, spleen en ver- 
veling. Over moreel verval wordt ge- 
weeklaagd, de ondergang verkondigd. 
Misschien maakte een enkeling zich 
vrolijk over het verval van de Griekse 
polis; de meesten wisten zich geen raad 
met het opgedrongen kosmopolitisme. 
Het einde van de Middeleeuwen een 
vrohjke boel? Kommer en kwel komen 
je tegemoet wanneer je het herfsttij bin- 
nentreedt. 

Opvallend is her ook dar van de drie 
auteurs die in Zwarrs alternatieve 
geschiedenis figureren (Socrares, Lurher 
en Ibsen), alleen voor Socrates geldt dat 
hij een heersende morele consensus 
doorbrak en dar hij daarbij gebruik- 
maakte van humor en parodie. Zwart 
g e f t  ook een naam aan de nieuwe en 
weergaloze vorm van morele subjectivi- 
reit die Socrares heefr geintroduceerd: 
het 'onderzochre zelf' (481, maar wat 
diâ€ precies inhoudt, vernemen we niet. 
Dat Lurher mei zijn grappen en grollen 
een originele bijdrage heeft geleverd aan 
de ethiek, ontgaar me. Subversiefwas 
hij namurlijk wel, maar Zwart onrhulr 
niet welke nieuwe vorm van morele 
subjectiviteit zonder enig precedent' we 
aan Lurher te danken hebben. Dat geldt 
in nog sterkere mate voor Ibsen. Dat de 
serieus aandoende Ibsen kolderieke 
trekken vertoont, geloof ik best. (Dat 
heb je wel vaker. De op het eerste ge- 



Kisisis 66 zicht stomvervelende Proust brengt de 
fijnproever vaak aan het lachen; zelfs 
meer dan Rabelais, die veelal van dik 
hout zijn planken zaagt. De scabreuze 
lol van Luther ligt me trouwens ook 
niet erg.) Maar Zwart moet zich op pa- 
gina 190 w. in vele bochten wringen 
om ierwar plausibel re maken dat Ibsen 
een eminente criticus is van het libera- 
lisme. 

Wat de hedendaagse ethiek betreft: 
waar vinden we de potsenmaker die het 
allerwegen heersende liberalisme paro- 
dieert? Het boek vertoont hier een op- 
vallende lege plek. Wellicht had Zwart 
meer werk kunnen maken van Peter 
Sloterdijk, maar als criticus van het libe 
ralisme blijft deze in het vage. Zwart zal 
w n e t  willen suggereien dat zijn eigen 
boek die plek invult. Wie doet dat dan 
wel? Vermoedelijk valt het niet mee om 
de grapjas op te sporen die het toonaan- 
gevende liberalisme voor gek zet, om de 
eenvoudige reden dat het liberalisme 
z+ grote populariteit allang verloren 
heeft, althans in kringen van ethici. 
Hedendaagse ethische publicaties veno 
nen vaak eenzelfde stramien. Eerst 
wordt er kritiek geleveid op de 'domi- 
nante' liberale ethiek. Die ethiek, met 
haar suhsumpnemodel, absolute schei- 
ding russen smalle en brede moiaal, 
overheersing van het rechtenjargon, 
wordt intussen door niemand meer 
aangehangen. Wat is er dan voor 
geesngs aan wanneer Zwart zich vrolijk 
maakt over de liberale consensus? Welk 
'moreel geweld' en welke 'morele over- 
heersing' oefenen liberale theoretici uit, 
die zichzelf ideologisch trachten te im- 
muniseren tegen kritiek? (2.05) Mijns 
inziens begint zich eerder een ann-Iibe- 
rale ideologie breed te maken, die ik 
met genoegen zal blijven bestrijden, 

Zwart bedeelt het liberalisme wel erg 

stiefmoederlijk wanneer hq het karakte- 
riseert met dat 'gecomparnmentaliseer- 
de zelf', waarin het publieke en het pn- 
vare uiteenvallen. O p  dit punt val ik 
hem echter nier te zwaar. Zwart wil in 
zijn boek de morele betekenis van het 
lachen onthullen, en voor zover de 
heersende liberale consensus daarvan 
her mikpunt vormt, moet hu die ook 
iecwai omlilnen Maar hij heeft niet de 
pretentie om dat liberalisme diepgaand 
uiteen te zetten; daartoe verwijst hij 
naar andere publicanes Mij best. H e t  
peil van de discussie wordt niettemin 
bedenkelijk wanneer Zwart zich ver- 
stout te zeggen dat het liberalisme met 
zijn neutraliteitsclaim toch duidelijk 
een substantieel moreel standpunt in- 
neemt (23  v.). Wat is er voor tegensmj- 
digs aan wanneer iemand een moreel 
pleidooi houdt voor een bepaalde voim 
van neutraliteit) We beschouwen het 
toch als een morele deugd wanneer een 
rechter onpartijdig is? Zwart gaar ook 
de mist in wanneer hij het de basale 
aporie van het liberalisme noemt dat 
het bestrijden van tirannie gepaard gaat 
met een toenemend aantal restricties 
(26). Maar alleen een aanhanger van 
een absolute vnjheid kan erover klagen 
dat hij de rechten van anderen niet mag 
aantastenen dat zijn handelen dus aan 
allerlei restricties onderhevig is. Een 
liberaal wil een beperkte vrijheid be- 
schermdzien, en ervaart daarbij geen 
enkele aporie. Zwart hoeft van mij zijn 
tegenstander niet breed uit te meten. 
Hij moet alleen geen onzin verkopen. 
Dat ontsiert zijn boek. 

Ietwat lachwekkend iszulke onzin 
natuurlijk wel. Ik vind het vermakelijk 
wanneer Zwart met een stalen gezicht 
Foucault adabrurdum voert door te 
schrijven: 'Wat ik hier bepleit is een 
beeld van het morele spreken als een 



stiategische situatie, als een strijd tussen 
onverenigbare levenswijzen, waar elk 
discursief genre of spreekwijze, waar ie- 
dere afzonderlijke taaldaad, ieder afaon- 
derlijk woord zowel onthult als ver- 
bergt, zowel aanmoedigt als restrictief 
IS' (22) .  

In zijn boekverbindt Zwart twee zaken 
die niet goed bij elkaar passen. In de 
eeiste plaats zijn belangstelling voor de 
bevrijdende lach. Met dat deel van her 
boek sympathiseer ik. Het is ook een 
aardige exercitie om humor en filosofie 
met elkaar in verband te brengen. 
Zwait heeft bijvoorbeeld gelijk wanneer 
hij wijst op het geestige van dat door 
Arisroteles vertelde (en door Heidegger 
navertelde) verhaal over mensen die, op 
zoek naar een wijze, de hoop koesrerden 
hem in een indrukwekkende peinzende 
pose aan te treffen Maar hij stond zich 
tot hun grote teleurstelling gewoon bij 
her vuui te warmen Humor zou je ook 
aldus mer filosofie kunnen verbinden- 
het stelselmatig zoeken naar argumen- 
ten en tegenargumenten is te beschou- 
wen als een spel waaraan je een immens 
plezier kunt beleven. Wie erin slaagr om 
een onveiwachte invalshoek re kiezen, 
of met een origineel argument een alge- 
meen aanvaarde stelling onderuit te 
halen, doet iets vermakelijks. (Ik meen 
ergens bij Bataille gelezen te hebben 
hoe hij Hegel las. HIJ nam diens betoog 
volstrekt serieus. Hij bekritiseerde her 
nier van buitenaf, maar dook in de 
krochten en bochten ervan En einde- 
lijk had hij door hoe de boe! in elkaar 
721' 'Ei Ie tire Ã©clate' sraat er dan re- 
recht.) Vreemd genoeg noemr Zwart 
nergens Eco's De naam van de roos, dat 
zich afspeelt rond enige zoekgeraakte 
hoofdstukken mr Anstoteles' Poetica, 
die betrekking hadden op het lachen, 

en die daaiom in de roman door een fa- RSCFNYIEX 

natieke monnik welbewust aan het vuur 
worden prijsgegeven. 

In de tweede plaats laar Zwart zich 
n zijn ethiek inspireren door filosofen 
als Foucault en Nietzsche, van wie hij 
vooral het idee overneemt dat de ge- 
schiedenis van de ethiek een opeenvol- 
ging te zien geeft van met elkaar con- 
flicterende vormen van subjectivirek, 
waarbij de opkomsr van de ene gestalte 
de ondergang van de andere inluidt; het 
liberalisme biedt daarvan slechts Ã©Ã 
voorbeeld. Laat ik dat het beeldvan de 
breuklijnen noemen. Hoewel we keer 
op  keer vernemen dat zich in de ge- 
schiedenis telkens nieuwe voimen van 
morele s~b~ectiviteir aandienen, laar 
Zwart in het ongewisse welke dat dan 
geweest zijn en hoeveel er inmiddels 
zijn gepasseerd. Lettend op andere pu- 
blicaties van Zwart, heb ik de indruk 
dat h ~ j  Ã©Ã transformatie geexploieerd 
heeft de overgang van een bestaans- 
ethiek op de wijze van de Gueken naar 
I gehoorzaainheidserhiek op dewqze 
van het christen don^, waarmee een an- 
dere opvatting over het geweten samen- 
gaat: het geweten als aansporing ener- 
zijds en als schuld andeizijds. Maar die 
breuk heeft zich volgens Zwart niet een- 
maalvoltiokken, we hebben het Griek- 
se denken niet zomaar ingeiuild voor 
het christelijke. Eeider gaan dierweeal- 
lerlei combinaties aan, waarhij nu eens 
het ene element domineert en dan weer 
het andere. Maar in dat geval blijft er 
weinig over van die 'sprongsgewijze' 
transformaties die Zwart graag tegen- 
komt Hij gebruikt aan het begin van 
z i p  eerste hoofdstuk dan ookeen heel 
ander beeld, dat met her beeld van de 
breuklijnen moeilijk verenigbaar is: 'een 
min ofmeer cyclisch verhaal over de er- 
kenning, verberging ofverwerping, het 



K R I S T ,  66 rerugvinden of het wederkeren van mo- 
rele waarheden' (15) In zijn boeken pre- 
senteert Zwart twee beelden van morele 
transformaties: enerzijds dat van de 
breukhpen, anderzijds dat van de eeu- 
wige terugkeer van hetzelfde, en hn laat 
in het ongewisse hoe die mer elkaar sa- 
mengaan. 

Zwart combineerr in z i p  laarste 
hoek de twee genoemde zaken, lachen 
enerzijds en morele rransformaties an- 
derzijds. die rransformaties worden nu 

door het lachen ontketend. Dat culmi- 
neert in een ridiculiseren van her libera- 
lisme, dar nier in de gaten heeft hoezeer 
het ten dode gedoemd is. Zwans aan- 
stekelqke en verhelderende filosofie van 
het lachen wordt aangetast door zijn 
schersmang blijvende en gammele theo- 
rie van morele rransformaties 

En als het boek van Hub Zwart nu 
eens als een grap bedoeld is? Dan ver- 
voeg ik me met een gezond schaamrood 
op de kaken bij de boeren met kiespijn. 


