Het kamp als paradigma van
machtsuitoefening
Yasco Horsman

Recensie van.: Agamben, G. (1998) Homo sacer, Sovereign power and hare life, Stanford, California, Stanford University Press (vertaling Daniel Heiler-Roazen}.
Het concentratiekamp, en niet de polis, is
positie neemt het kamp binnen de politiekhet verborgen, paradigma voor het uitoefejuridische sfeer in? Zijn analyse van deze
nen van macht in twintigste-eeuwse wesvraag begint met de vaststelling dat 'het
terse politiek, zowel in. de totalitaire staat
kamp' in eerste instantie voortkomt uit de
als in de liberale democratie. Dat stelde
wettelijke mogelijkheid de 'uitzonderingsGiorgio Agamben, tijdens het Violence, Iden- toestand' (state of exception of Ausnahmezustand9
tity en Self Dcterminarion-congres dat de ASCA de toestand die in het Nederlands over het
(Amsterdam Schooi for Cultural Analysis,
algemeen aangeduid wordt als 'noodtoeTheory and Interpretation) in 1995 organistand') af te roepen. Tijdens de noodtoeseerde; deze stelling deed destijds nogal wat
stand komen gedeelten van de gewone wet
stof opwaaien. Vorig jaar verscheen de Entijdelijk te vervallen (over het algemeen de
gelse versie van het boek waarin Agamben
gedeelten die betrekking hebben op de
deze stelling verder uitwerkt en in een hisburgerlijke vrijheden) en verliezen bepaaltorisch kader plaatst, Homo sacer Sovereign po- de groepen van de bevolking hun burgerwer and hare life. Dit is een mooie aanleiding rechten.
om na. te gaan wat er nou precies zo schandaTussen, het einde van de Eerste Wereldlig aan Aga.rn.bens stelling van destijds was oorlog en de machtsovername door de naen wat voor soort nieuwe inzichten dit
zi's werd de noodtoestand in de Weimarreschandaal eventueel kan brengen.
publiek verschillende keren afgekondigd.
Een van de centrale thema's die terugDaarbij werden telkens grote groepen burkeerde in een aantal van de lezingen op het
gers, ter voorkoming van onrusten, in custocongres van destijds was het verband tussen
dy gezet. Toen de nazi's aan de macht kwageweld en de wet. Agamben besprak deze rela- men werd de noodtoestand echter Voor
tie in zijn voordracht aan de hand van de
onbepaalde tijd" afgekondigd en daarmee
specifieke politiek-juridische structuur van
werd er een "zelfgekozen uitzonderingstoehet concentratiekamp. Zijn bijdrage aan de
stand' (einen gewollten Ausnahmezastand) afgebundel die in 1997 naar aanleiding van het
roepen. Bovendien vond deze temporele
congres uitkwam, opent met de in zijn zaopheffing van de wet een ruimtelijk comkelijkheid bijna blasfemische vraag: Wat is
plement in het kamp, een van de rest van de
een kamp? en meer in het bijzonder: Welke
samenleving geïsoleerde plek waarbinnen
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permanent de uitzonderingstoestand geldt.
De gevangenen, in deze kampen verloren,
hun burgerrechten, en zijn daardoor rechtstreeks - zonder bemiddeling van de wet onderworpen aan de macht.
Om de concentratiekampen., en de gruwelijkheden die daar zijn begaan, te kunnen begrijpen, moeten we, zo beweert
Aga.rn.ben in zijn essay, in eerste instantie
proberen te begrijpen wat de (juridische)
logica van deze uitzonderingstoestand is,
en hoe deze logica bepaalde daden mogelijk
maakt:
'De juiste vraag over de verschrikkingen die in de kampen zijn begaan is
daarom niet: hoe konden zulke afschuwelijke misdaden mensen worden aangedaan? Het zou eerlijker en
vooral zinvoller zijn om met aandacht
de juridische procedures en de uitoefening van macht te bestuderen, waardoor het mogelijk werd dat de rechten
en privileges van bepaalde mensen
hun zo volledig werd ontnomen dat er
niets meer was wat ze aangedaan kon
worden wat gold als misdaad. (Op
welk moment, in feite, werkelijk, alles
mogelijk was geworden.)' (Agamben
1997,110).

Het boek Homo sacer werkt deze gedachtegang verder uit en vormt een filosofische
'archeologische' studie naar de geschiedenis
en de logica van 'de nood- of uitzonderingstoestand' en zijn paradoxale relatie tot
de ruk of law. Omdat Agamben stelt, in navolging van Carl 5ch.mi.tt en Waker Benjamin, dat het bepalen van de uitzonderingstoestand per definitie het terrein is van de
soevereine macht, vormt het boek tegelijkertijd ook een wat hij noemt 'historico-fi-

losofische' analyse van de soevereine macht
in het Westen. vanafAristoteI.es. (10)
Agamben vindt een voorloper van de gevangene in het kamp voor wie alles mogelijk is geworden (een toespeling op Hannah
Arendt die in haar boek over totalitarisme
schrijft dat het kamp de piek is waarin
'everything became possible') in de figuur
van de 'homo sacer'. De homo sacer is een
merkwaardige categorie in het klassieke
Romeinse recht: een veroordeelde die niet
langs rituele weg - bij voorbeeld als offer ter dood gebracht kan worden, maar die
door iedereen, mag worden gedood zonder
dat dit volgens de wet moord is. De homo
sacer is daarmee een 'vogelvrijvcrkiaardc',
die voor de wet enkel als 'uitzondering' bestaat. De homo sacer - Agamben noemt
hem in zijn inleiding zijn hoofdpersonage
(8) - functioneert in het boek, vooral als een
allegorische figuur die de relatie belichaamt
tussen, de macht en wat Agamben in zijn
boek het 'naakte leven' (hare life of la mida
vita) noemt: het pure biologische bestaan,
datgene wat traditioneel buiten de politiekjuridische sfeer valt. Agamben bespreekt dit
naakte leven in. eerste instantie aan de hand
van het verschil tussen de twee woorden
voor 'leven' die het klassieke Grieks kent:
2.0e en bios. Zoe slaat op het basale biologische
'in leven zijn* - iets wat mensen met planten en dieren gemeen hebben - terwijl bios
altijd een bepaalde manier van leven, kenmerkend voor een individu, of een groep,
impliceert. In zijn Politica gebruikt Aristoteles dan ook het woord bios als hij beweert
dat de kenmerkende (en 'goede') manier
van leven voor de mensen het leven in een
politieke gemeenschap is. Door deel uit te
maken van de politieke sfeer verheft de
mens zich boven zijn. 20e: zijn 'naakte bestaan'. In een toespeling op de bekende uit-
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spraak van Ari.stote.Ies, uit Politica, waarin hij
de mens een Levend wezen, dat kan spreken'
noemt, schrijft Agamben: "Politiek bestaat
omdat de mens een levend wezen is die zich
door middel van taal losmaakt en verzet tegen zijn eigen, naakte leven.' (8) Het 'naakte
leven' is daarmee het Van oorsprong buitengeslotene', waarvan de inwoner van de
polis zich moet afscheiden om deel te kunnen uitmaken van de politieke sfeer. De poli tiek-juridische sfeer is dan ook niet van
toepassing op dit naakte leven.
Voor de homo sacer echter, uitgesloten
als hij is uit de politieke gemeenschap,
heeft de macht rechtstreeks betrekking op
zijn naakte leven. Hij is in de wet opgenomen als de 'uitzondering', voor wie de wet
niet geldt, maar wiens biologische bestaan
onderworpen is aan de macht. Deze uitzondering vormt echter een inherent deel van
de poiitiek-juridische sfeer, vergelijkbaar
met de soevereine macht zelf, die ook zowel
binnen als buiten de politieke sfeer valt.
Volgens Agamben bestaat er dan ook een
intieme relatie tussen de homo sacer en. de
soevereine macht. De soevereine macht, die
in staat is de juridische orde in de noodtoestand tijdelijk op te heffen, heeft namelijk
een soevereine - bui ten-juridische - macht
die rechtstreeks betrekking heeft op het
naakte leven. Onderworpen, aan de soevereine macht verandert elke burger in een
homo sacer; 'de oorspronkelijke activiteit
van de soevereine macht', zo schrijft Agamben, 'is het produceren, van naakt leven'.
(83)
Nadat Agamben de functie van de homo
sacer in de Romeinse Oudheid besproken
heeft, betoogt hij in het tweede gedeelte
van zijn boek dat er in de gehele Europese
juridische geschiedenis figuren aan te wijzen, zijn die ten opzichte van de wet en de
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macht structureel een. vergelijkbare positie
innemen als de homo sacer. Zo behandelt
hij het sublieme (tweede) lichaam van de
koning in de Franse en Britse monarchie
(91-1.03); de 'wolvcnmens' in de vroegmiddeleeuwse En.gel.se en Duitse wet (104-111);
het corpus in de habeas corpus en ten slotte - en
dit is natuurlijk zijn meest provocerende
voorbeeld - de spanning tussen Vhomme en Ie
dtoyen in de Declaration des droits de Vhomme et
du dtoyen. Volgens dit document krijgt ieder
mens burgerrechten enkel en alleen op basis zijn geboorte. Dit 'geboren zijn', wat
volgens Agamben vergelijkbaar is met zoe of
het naakte leven, is een aspect wat buiten de
reikwijdte van de staat en haar wetten valt,
maar wat onderworpen is aan de soevereine
macht van de natie. (Agamben maakt daarbij
ook. een toespeling op het feit dat natie etymologisch afgeleid is van nasccrc-geboren
worden).
Hoewel deze historische uiteenzetting
buitengewoon interessant is en de gedeelten over de homo sacer in het Romeins
recht voor een niet-classicus (en niet-jurist)
als ik overtuigend zijn, ligt de kracht van
het boek en zijn impact mijns inziens toch
vooral in de delen waarin Agamben zijn
constructie van de homo sacer productief
maakt voor de analyse van een aantal hedendaagse verschijnselen. Want hoewel de
homo sacer een redelijk consistente figuur
is in de Europese politieke geschiedenis, is
volgens Agamben de mate waarin het naakte leven in. de politieke sfeer wordt gebracht
kenmerkend voor de hedendaagse situatie:
'De intrede van. zo'e in de sfeer van de
polis - de politisering van het naakte
leven, als zodanig - vormt, het beslissende moment van de moderniteit en
wijst op een radicale transformatie van
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de politiek - filosofische categorieën
van het klassieke denken^).

ning geworden. Agamben tekent daarbij
aan dat het feit dat Foucault in zijn werk
over biopolitiek het concentratiekamp
Agambcn beweert dat in de moderne tijd de
'over het hoofd ziet' symptomatisch is voor
staat in de eerste plaats beslissingen neemt
de innerlijke blokkades die we ervaren bij
over (het beschermen of vernietigen van)
het denken over zowel de kampen, als over
leven; of het nu gaat om genocide, beslissinbiopolitiek in het algemeen.l
gen over genetische manipulatie of om zoDe kracht en originaliteit van Homo sacer
genaamde oorlogen om humanitaire redezit, wat mij betreft, niet slechts in de filosonen, de populatie waar de staat betrekking
fische steilingname van het werk, maar ook
op heeft bestaat niet meer in eerste instanin de manier waarop Agamben zijn argutie uit burgers, maar uit naakt leven, In dit
ment opbouwt. Het boek combineert telgegeven ziet Aga.rn.ben een verborgen overkens abstracte argumentaties met subtiele
eenkomst tussen de twintigste-eeuwse toanalyses van teksten en historische situtalitaire regimes en democratieën.
aties. Vooral het derde en laatste gedeelte
In deze diagnose sluit Agamben expliciet
van het boek, The camp as biopolitical paaan bij Michel Foucauits Geschkdenk van de radigm of the modern - dat ik het indrukseksualiteit, waarin Foucault de term. biopoli- wekkendst vond - is doorregen van een grotiek introduceert om. deze politiek van het
te hoeveelheid concrete voorbeelden van
naakte leven aan te duiden. In de inleiding
hedendaagse homines sacri: van de comavan Homo sacer wordt met instemming een patiënt en de asielzoekers in de opvangcenopmerking van Foucault geciteerd:
tra buiten de grote internationale luchthavens tot en, met de proefpersonen bij
#
medische experimenten. Daarnaast slaagt
'Eeuwenlang bleef de mens dat wat hij
hij erin een uiterst verhelderende close reaook al was voor Aristoteks; een levend
ding te geven van een aantal fascistische dodier dat daarbij ook het vermogen
cumenten, die - waarschijnlijk vanwege
heeft om politiek te bestaan; de mohun afschuwelijke karakter - voorzover ik
derne mens is een dier wiens politiek
weet niet eerder een dergelijke behandeling
• zijn bestaan als levend wezen op het
kregen. Vooral zijn interpretatie van de corspel zet' (3).
respondentie tussen Himmler en Roscher
uit 1941 over de zogenaamde Versuchpersonen
Anders dan Foucault meent Agamben even(154-159) is opmerkelijk.
wei dat de politisering van het naakte leven,
weliswaar deze eeuw zichtbaarder is geworTegelijkertijd is dit gedeelte van het
den maar altijd al een inherent gedeelte van
boek ook het meest problematisch. De verde politieke sfeer is geweest. Van recente daschillen in omstandigheden, verantwoortum, is slechts dat deze logica van de uitzondelijkheden en toekomstperspectieven tusdering de norm is geworden. Vandaag de dag sen de hedendaagse homines sacri die
is het kamp, de concretisering van "de uitAgamben bespreekt zijn natuurlijk enorm.
zonderingssituatie, het paradigmatische
Een comapatiënt is toch in veel opzichten
voorbeeld van biopolitieke machtsuitoefeeen ander 'geval' dan een proefpersoon of
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een asielzoeker. Agambens betoog heeft
soms de neiging deze verschillen te veel af
te vlakken. De geïrriteerde reactie van het
Amsterdamse publiek op de provocatieve
stelling "het concentratiekamp als paradigma voor de moderne tijd' is, denk ik, ook
hieraan te wijten. Hoe kan het kamp en de
uniekheid van het kwaad dat daar geschiedde, ooit een paradigma van iets zijn? Als
schrijven over Auschwitz al het representeren van het onrepresenteerbare k en als het
maken van een film die de pretentie heeft
realistisch te zijn - zeg Schindkrs list - volgens Claude Lanzmann al een 'obsceniteit'
is, dan is denken over Auschwitz - en daarmee ook. nog eens de ambitie hebben er de
betekenis van te vatten in algemene categorieën - natuurlijk ook problematisch. Desondanks meen ik dat de kracht van dit boek.
juist in deze 'schandalige' poging ligt.
Agamben weet 'het kamp', wat jorge Semprun in zijn Huizingaiezing in Leiden het
'brandend hart van de twintigste eeuw'
noemde, vlak voor het einde van diezelfde
eeuw te Vertalen' in. een filosofische vraag
die ons als eenentwintigste-eeuwers zou
kunnen bezighouden. De figuur van de ho-

mo sacer geeft ons daarbij een allegorie en
een concept dat het mogelijk maakt over
het kamp te denken en daarbij meer te zien
dan enkel de vuurzee van de holocaust.

Noot
i. Alan Milchman en Alan Rosenberg beargumenteren in een recent artikel dat Foucault ten
tijde van de Geschiedenis van de seksualiteit, de holocaust wel degelijk met biopolitiek in verband
brengt. Zij bespreken onder andere het essay Faire
vivre et laisser mourir. La naissancc du racisme datin Les Temps Modemts 535 (februari 1991) verscheen
en. waarin Foucault expliciet op deze kwesties ingaat.
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