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Ter inleiding

Tom Daems & Luc Robert

Het werk van de uiterst productieve Pools-Britse socioloog Zygmunt Bau-
man wekt internationaal in toenemende mate belangstelling op. Jaarlijks ver-
schijnt er heel wat materiaal van de hand van Bauman zelf en zijn denken
wordt intens bediscussieerd in vaktijdschriften, conferenties en boeken. Er
verscheen daarenboven reeds een aantal biografieën en overzichtswerken dat
zijn groeiende oeuvre tracht te kaderen binnen zijn eigen persoonlijke en aca-
demische levensloop, en zijn visie op maatschappelijke transformaties en het
moderne ordeningsproject (zie bijvoorbeeld Munters 1998; Beilharz 2000;
Smith 2000; Tester 2004; Blackshaw 2005). De afgelopen jaren heeft Bauman
daarenboven steeds meer aandacht besteed aan thema’s die gebundeld kun-
nen worden onder de noemer De schaduwzijde van de vloeibare moderniteit,
meer in het bijzonder: criminaliteit, onveiligheid, geweld, sociale uitsluiting
en armoede.

Dit boek bundelt origineel werk van een reeks auteurs uit Nederland,
Vlaanderen en Groot-Brittannië en bevat daarnaast drie naar het Nederlands
vertaalde hoofdstukken waarin we Zygmunt Bauman zelf aan het woord
laten. Het boek beoogt daarbij geen Nederlandse inleiding tot het omvang-
rijke oeuvre van Bauman te zijn – alhoewel lezers, doorheen de eigen bijdra-
gen van Bauman en de discussies in de andere hoofdstukken, wellicht een
goed beeld kunnen krijgen van zijn recente werk. Bij de samenstelling van de
bundel streefden we naar een reeks zelfstandige essays waarin elke auteur
het werk van Bauman mobiliseert, ermee in interactie treedt, hem op de kor-
rel neemt, een boek of kernidee als vertrekpunt neemt, enzovoort. Op die
manier straalt de bundel iets uit van de werkwijze die Bauman zelf hanteert
in zijn talrijke publicaties. Het zal de lezer wellicht ook opvallen dat de schrij-
vers aan dit boek niet enkel uit drie verschillende landen komen, maar ook
geschoold zijn in drie verschillende disciplines: filosofie, sociologie en crimi-
nologie. Het werk van Bauman bekoort lezers over disciplinaire grenzen
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heen, en hopelijk inspireren de essays die gebundeld zijn in dit boek, ook
anderen om zich verder te verdiepen in zijn oeuvre.

Voorliggend boek bevat dertien hoofdstukken, die we hierna bondig
inleiden.

In het eerste hoofdstuk werd de lezing opgenomen die Zygmunt Bauman in
juli 2005 gaf aan de Universiteit van Leeds, ter gelegenheid van de jaarlijkse
conferentie van de British Society of Criminology. Bauman begint met een wat
vreemde paradox die hij ontleent aan de Franse socioloog Robert Castel: ter-
wijl we vandaag de dag in het Westen in de meest ‘zekere’ en welvarende
samenlevingen ooit leven, zijn we tezelfdertijd nog nooit zo bang geweest en
zo geobsedeerd door alles wat met veiligheid te maken heeft. De moderne
belofte dat ‘volledige zekerheid’ bereikt kan worden, blijkt niet uit te komen.
Althans niet wat het menselijk kwaad betreft, zo verduidelijkt Bauman. Per-
soonlijke veiligheid krijgt een centrale plek in de vloeibare samenleving en
angst nestelt zich in onze dagdagelijkse routines. Angst lijkt een eigen ont-
wikkelingslogica te verwerven, maar schijn bedriegt: eigenlijk gaat het om
een existentieel onbehagen dat voortvloeit uit mondiale ontwikkelingen en
dat omgebogen wordt in een bezorgdheid om persoonlijke veiligheid.

Ook in het tweede hoofdstuk laten we Bauman aan het woord, maar hier
gebeurt dit in de vorm van een interview. We legden hem een reeks vragen
voor die te maken hebben met criminaliteit, onveiligheid, bestraffing en
moraliteit in een vloeibare samenleving. Bauman gaat uitgebreid in op hoe
hij aankijkt tegen etiologische vraagstukken (waarom criminaliteit?), de nor-
maliteit van criminaliteit, zijn afkeer van intellectuele schoolvorming
(‘bespaar me alstublieft de etiketten’), de plaats van de gevangenis in het
hedendaagse ordevraagstuk, de gevolgen van (negatieve) globalisering,
enzovoort. De brede waaier aan thema’s die hij in het interview aansnijdt en
de kadering ervan in zijn ruimer denken, vormt een mooi startpunt voor het
debat dat de andere auteurs in hun hoofdstukken met Bauman aangaan.

Hans Boutellier is de eerste in het rijtje. Voor Boutellier slaagt Bauman
erin om de psychologie van onze tijd bloot te leggen – daarmee is Bauman
voor hem ‘de Freud van deze tijd’. Hij gaat op zoek naar de ‘nieuwe beteke-
nis’ van criminaliteit, onveiligheid en de reacties daarop. Drie kenmerken
van de vloeibare moderniteit – radicale individualisering, de zoektocht naar
bescherming in ‘explosieve gemeenschappen’ en het gevaar de trein van de
snelle maatschappelijke veranderingen te missen (met uitsluiting tot gevolg)
– worden geïdentificeerd als condities voor een protocriminele samenleving.
Dergelijke samenleving zit gewrongen tussen een normoverschrijdend stre-
ven enerzijds en een angst voor de gevolgen daarvan anderzijds. Boutellier
zet zich af tegen Baumans nogal donkergekleurde analyse; hij wil de vloei-
bare conditie ook als een uitdagende context denken en introduceert daar-
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voor het begrip vitaliteit. Volgens hem biedt een nuchter en pragmatisch vei-
ligheidsbeleid mogelijkheden en kansen: het kanaliseren van de ‘behoefte
aan veiligheid’ zou kunnen bijdragen tot ‘een zekere soliditeit’, waarbij het
dan zelfs gaat om ‘meer dan veiligheid’ en bescherming: uiteindelijk kan dit
streven leiden tot rechtvaardigheid en sociale cohesie.

In zijn hoofdstuk maakt ook Koen Raes, net als Hans Boutellier, de inzich-
ten van Bauman relevant voor het (on)veiligheidsdenken, maar hij doet dit
vanuit een andere vraagstelling: Is de wijze waarop over (on)veiligheid
gedacht wordt niet zelf één van de belangrijke oorzaken voor de toenemende
objectieve en subjectieve onveiligheid? De hedendaagse obsessie met veilig-
heid, en de daarmee gepaard gaande pogingen om via allerhande op de vei-
ligheidsmarkt aangeboden wondermiddeltjes de kwaal te genezen, suggere-
ren/creëren almaar meer onveiligheid. Daarenboven wijst de veiligheids-
maatschappij met een vermanend vingertje naar al wie niet de ‘juiste’
veiligheidsmaatregelen, die ten overvloede op allerlei markten aangeboden
worden, neemt. En zo wordt het veiligheidsdiscours verder geïndividuali-
seerd en geresponsabiliseerd (en die twee hangen samen), in plaats van het in
termen van haar ware (mondiale) oorzaken aan te pakken. In die zin biedt
ook het communitarisme geen soelaas. Terwijl de heropleving en opfrissing
van wijken en buurten wel degelijk zin heeft, aldus Raes, plaatst hij heel wat
kanttekeningen bij de haalbaarheid en de concrete effecten van een te sterke
nadruk op het lokale niveau.

Vervolgens stelt Willem Schinkel zich een heel baumaniaans doel voor
ogen: hij wil de dominante ideeën over geweld ‘defamiliariseren’. Vertrek-
kend vanuit het onderscheid dat tussen twee vormen van geweld – legitiem
en illegitiem – gemaakt wordt, graaft Schinkel naar de genese van de huidige
geweldssemantiek. De zoektocht vertrekt vanuit de hedendaagse opvatting
dat de staat legitiem geweld kan plegen, terwijl illegitiem geweld voorbehou-
den wordt voor individuen. De totstandkoming van de hedendaagse
geweldssemantiek houdt vooral verband met de autonomisering van de
staat. Met het systeemtheoretische denken van Luhmann op de achtergrond
stelt Schinkel bovendien dat de semantische differentiatie van geweld in
onderscheiden categorieën wellicht een belangrijke functie gespeeld heeft bij
de autonomisering van de staat. Door deze sporen te volgen, belicht hij hoe
de aandacht op de individuele pleger slechts één deel van een meer complex
verhaal vormt, waarin de ‘differentiële eenheid’ van de samenleving en de
staat een belangrijke doch vaak onbelichte rol speelt.

In zijn hoofdstuk gaat Tom Daems in op de stelling van Bauman dat het
moderne ordescheppen onlosmakelijk verbonden is met de aanmaak van
overbodigheid. Afbraak en creatie gaan hand in hand. Vandaar dat de notie
‘creatieve destructie’ (Schumpeter) zo’n centrale plaats inneemt in het werk
van Bauman. Maar (menselijke) overbodigheid is niet iets statisch: de over-
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gang van een producenten- naar een consumentenmaatschappij heeft belang-
rijke implicaties voor de wijze waarop mensen overbodig gemaakt worden
en welke mechanismen spelen in de beeldvorming rond overbodigheid.
Daarenboven verandert ook onze omgang ermee. Het is hier dat Daems toont
hoe Bauman in zijn werk een aantal strafsociologische aanzetten geeft, die
aanknopingspunten kunnen vormen voor een verder doordenken van het
bestraffingsvraagstuk in een postindustriële consumentenmaatschappij.

Elisabeth Lissenberg vergelijkt Bauman met Willem Adriaan Bonger, één
van de grondleggers van de marxistische criminologie. Ze stelt zich vragen
bij het ‘nieuwe’ van Baumans denken, vooral dan in zijn latere bijdragen.
Daar waar Bonger het had over de productieverhoudingen, geeft Bauman de
consumptiemaatschappij een centrale plaats. Verder schrijven ze allebei rela-
tieve deprivatie een belangrijke rol toe. Lissenberg vat samen: het criterium
voor achterstelling kan dan wel anders zijn, de sociale hiërarchie lijkt in
essentie weinig anders. Bovendien geeft Lissenberg Bauman een veeg uit de
pan door te wijzen op de grote verbanden en trends die empirische bevesti-
ging laken of weinig evidentie genieten. Zo speelt de overheid in Nederland
nog altijd een belangrijke rol in het leven van de burgers; het welvaartssys-
teem blijft er tot op heden in grote mate behouden – geen sprake dus van een
terugval op zichzelf. Kortom, Baumans werk lijkt volgens Lissenberg voor
criminologen weinig nieuws te bevatten.

Luc Robert gaat in zijn bijdrage in op de porositeit van de gevangenis als
maatschappelijke instelling. Naar analogie met Baumans conceptenpaar indi-
vidu ‘de jure’ en individu ‘de facto’ exploreert Robert de normalisering van
de gevangenis. Enerzijds wordt in recente penitentiaire regelgeving – onder
meer de nieuwe European Prison Rules van 2006 – een ‘de jure’-normalise-
ring van de gevangenis voorgeschreven. Anderzijds exploreert hij vanuit
Baumans visie op ‘law and order’ een ‘de facto’-normalisering van de gevan-
genis. De juridische betrachting om de gevangenis te normaliseren, dat wil
zeggen om de gevangenis zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de leefwe-
reld in de samenleving, komt in het gedrang door verschuivingen in opslui-
ting, zowel in cijfermatige als in kwalitatieve termen. De gevangenis heeft
‘poreuze muren’, maar de doordringbaarheid ervan kan moeilijk gecontro-
leerd en begrensd worden.

In zijn bijdrage verrijkt Erik Claes de sociologische analyses van Bauman
aan de hand van een methode die Bauman zelf niet vreemd is. Claes mobili-
seert de literaire verbeelding die in het werk van Paul Auster speelt en
schuift deze over de analyse van Bauman. Eerst wordt ingegaan op de pro-
ductie van overbodige mensen, van ‘menselijk afval’. Vertrekkend vanuit
Bauman wijst Claes op enkele verander(en)de condities van het menselijke
bestaan die bijdragen tot uitsluitingsprocessen, tot een teruggeworpen wor-
den op zichzelf. Met het mobiliseren van Austers literaire verbeelding belicht
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Claes vervolgens een meer subjectieve dimensie van de individualisering.
Een radicale zelfbetrokkenheid kan leiden tot (onder meer) zinverlies en zelf-
verlies. Anderzijds hoeft dit geen specifieke karaktertrek van de vloeibaar
moderne mens te zijn – misschien wijzen deze processen wel op ‘wat voor
type mens we onvermijdelijk zijn’. In dit kader mobiliseert Claes nogmaals
Paul Auster, waarmee hij op het spoor komt van een paradox of, minstens,
een ambivalentie van de menselijke uniciteit: het ideaal van zelfcreatie gaat in
de vloeibare moderniteit gepaard met de erosie van solidariteit. Het laatste
deel van zijn hoofdstuk vormt een zoektocht naar een antwoord op de vraag
hoe met die paradox of ambivalenties kan worden omgegaan. Claes ontleent
antwoorden en inzichten bij zowel Auster als Bauman. Uiteindelijk komt hij
tot het belang van de menselijke waardigheid die als politieke waarde een
meer juridische betekenis dient te krijgen – vanuit die waarde dient elke
mens erkenning te krijgen als rechtssubject.

In hun hoofdstuk vertrekken Keith Hayward en Jock Young vanuit de
vaststelling dat de hedendaagse mainstream-criminologie zich, in tegenstel-
ling tot de oude deviantiesociologie, nog nauwelijks inlaat met sociale theo-
rievorming. Als tegengewicht stellen ze een culturele criminologie voor, een
nieuwe stroming in de theoretische criminologie die het laatste decennium
(vooral in de Angelsaksische criminologie) sterk ontwikkeld werd en heel
wat aanhangers kent. Hayward en Young spelen daarin een vooraanstaande
rol. Het is tegen die achtergrond dat ze nagaan hoe, en tot op welke hoogte,
het werk van Zygmunt Bauman vruchtbaar gemaakt kan worden voor het
cultureel criminologisch project. Hayward en Young identificeren twee
zwakheden in de analyse van Bauman: het al te hoge abstractieniveau en het
denken in termen van dualismen. De culturele criminologie zou hier een
noodzakelijke aanvulling kunnen bieden. Ze verkennen verder gemeen-
schappelijk terrein tussen Baumans denken en de culturele criminologie: de
vloeibare moderniteit als achtergrond voor culturele criminologie, de notie
sociale uitsluiting en othering en de band tussen criminaliteit en consumen-
tisme.

In zijn hoofdstuk ‘Zwerven en assembleren: eclectisme en tribale identiteit
onder criminologen’ neemt Ronnie Lippens het eclectisme van Bauman als
vertrekpunt. Lippens argumenteert dat ‘zwerven’ en ‘bijeensprokkelen’ niet
enkel de meest aangepaste, maar ook de enig mogelijke werkwijze is om
heden ten dage tot kennisproductie te komen. In het licht van die onvermij-
delijkheid duikt enkel de vraag nog op welk soort eclectisme daarbij wense-
lijk is. Trouw aan zijn eigen visie op kennisproductie sprokkelt Lippens brok-
ken bij Zygmunt Bauman, Gerold Prauss, Bruno Latour, Marilyn Strathern en
Michel Maffesoli om zijn eigen hoofdstuk te ‘assembleren’ en stelt daarbij de
‘tribale’ dimensie van wetenschappelijke identiteitsvorming in het licht.
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Walter Weyns behandelt een ander methodologisch aspect bij Bauman: de
rol van interpretatie. Weyns toont hoe Baumans denken vertrekt en uitmondt
bij het interpreteren. Het ‘primaat van de interpretatie’ is essentieel op drie
vlakken. Op cognitief vlak is begrijpen van menselijk gedrag door middel
van interpretatie onmisbaar voor de menswetenschap, maar tezelfdertijd
biedt ze geen garanties op betrouwbare kennis. Op moreel vlak stelt interpre-
tatie de mens in staat om morele vragen te stellen, en dit in tegenstelling tot
de in steen gehakte regels die alle interpretatie overbodig maken. En op
maatschappijkritisch vlak laat interpretatie toe om analyses op te bouwen die
mensen tonen zoals ze zichzelf ervaren en zien: het onafgebroken interprete-
ren brengt de verheldering die in het dagdagelijkse, liquide en immer veran-
derende leven maar al te vaak ontbreekt. Maar het primaat van de interpreta-
tie is er eentje zonder illusies of hoogmoed. Op de drie vlakken, zo
argumenteert Weyns, is onzekerheid, twijfel en ambivalentie troef: over hoe
we elkaar moeten verstaan, over hoe we goed van kwaad moeten onderschei-
den, over hoe we kritisch kunnen aankijken tegen de maatschappij.

Het laatste hoofdstuk in dit boek is een vertaling van Baumans artikel
‘Social issues of law and order’ dat in 2000 gepubliceerd werd in een thema-
nummer over criminologie en sociale theorie van The British Journal of Crimi-
nology. In dit stuk snijdt Bauman enkele belangrijke criminologische thema’s
aan (onder andere onveiligheid, ‘recht en orde’, gevangenissen). Bauman ver-
trekt vanuit de stelling dat elke samenleving worstelt met vraagstukken over
orde en norm. Een niet onbelangrijk deel van het onbestemde gevoel van
onveiligheid dat vandaag de dag de politieke agenda’s kleurt, stuurt die
zoektocht naar orde, zonder echter veel resultaat te boeken. De ‘echte’ oorza-
ken van het onbestemde onveiligheidsgevoel blijven buiten beschouwing; in
een geglobaliseerde wereld ontglippen ze zelfs aan de traditionele greep van
de staat. Het vloeibare kapitaal en een al even ongrijpbare elite drijven de
druk op beleidsmakers op en dragen bij tot het gevoel van onveiligheid. Ze
ontsnappen aan elke ingreep van beleidsmakers – of kunnen zich door hun
ongebondenheid aan een territorium meteen verplaatsen. Overheden verlie-
zen met de globalisering hun greep op belangrijke domeinen en richten zich
daardoor op datgene wat nog wel binnen hun bereik ligt. Die ingrepen vin-
den bovenal plaats aan de onderkant van de maatschappelijke ladder. Het is
bij deze segmenten van de bevolking dat overheden de spierballen wél kun-
nen laten rollen en hun kiespubliek kunnen tonen in te grijpen waar en wan-
neer dat nodig zou zijn: een beleid van ‘recht en orde’ richt zich tot de Ander,
diegene die zichzelf op basis van zijn/haar handelen uitsluit. In dat proces
krijgt de gevangenis een andere betekenis: opsluiting bindt de Ander aan een
strikt omsloten plaats, zonder meer te beogen.



Ter inleiding 7

Literatuur

Bauman, Z. (2000) Social issues of law and order. British Journal of Criminology, 40, 205-
221.

Beilharz, P. (2000) Zygmunt Bauman. Dialectic of Modernity. Londen: Sage.
Blackshaw, T. (2005) Zygmunt Bauman. Londen: Routledge.
Munters, R. (ed.) (1998) Zygmunt Bauman. Leven met veranderlijkheid, verscheidenheid en

onzekerheid. Amsterdam: Boom.
Smith, D. (2000) Zygmunt Bauman. Prophet of Postmodernity. Cambridge: Polity.
Tester, K. (2004) The Social Thought of Zygmunt Bauman. Houndmills: Palgrave.





Morele uitdagingen van het 
vloeibaar moderne leven1

Zygmunt Bauman

Zoals Robert Castel (2003, 5) het terecht stelt in zijn scherpe analyse van de
hedendaagse door onbehagen gevoede bezorgdheden – ‘wij – althans in de
ontwikkelde landen – leven ongetwijfeld in sommige van de meest zekere
(sûres) samenlevingen die ooit bestaan hebben’. Alle denkbare objectieve
metingen tonen een schijnbaar onstopbare toename op het vlak van bescher-
ming tegen de superieure natuurkrachten, de fragiliteit van onze lichamen en
de gevaren die voortvloeien uit agressie van andere mensen. En toch, in
tegenstelling tot het ‘objectieve bewijsmateriaal’, is het die verwende en in de
watten gelegde ‘wij’ die zich van alle mensen meer bedreigd, onzeker en
bang voelt, meer geneigd is tot paniek, en meer gepassioneerd wordt door
alles wat te maken heeft met zekerheid en veiligheid, dan mensen van de
meeste andere samenlevingen.

Wij, mannen en vrouwen die vandaag de dag leven in het ‘ontwikkelde’,
‘meest gemoderniseerde en meest intens moderniserende’ en welvarende
deel van de wereld, zijn de meest zekere mensen in de geschiedenis van de
mensheid. Het is vooral in Europa en haar vroegere kolonies, overzeese tak-
ken en nederzettingen (evenals in enkele andere ‘ontwikkelde landen’ met
een Europese band die eerder het karakter heeft van een Wahlverwandschaft
dan van Verwandschaft) dat de verslaving aan angst en de obsessie met veilig-
heid de afgelopen jaren de meest spectaculaire carrière gemaakt heeft.

Ons acuut gevoel van onzekerheid volgt niet uit een schaarste aan
bescherming, maar uit de ‘onduidelijkheid van haar reikwijdte’ (ombre portée)
in een sociaal universum dat ‘georganiseerd is rond het eindeloze streven
naar bescherming en de angstvallige zoektocht naar zekerheid’ (Castel 2003,
6). De intens doorvoelde en ongeneesbare ervaring van onzekerheid is een

1 Lezing gegeven op de jaarlijkse conferentie van de British Society of Criminology, Leeds
University, Engeland, op 13 juli 2005.
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neveneffect van de uiterst verfijnde moderne belofte/overtuiging dat gege-
ven de voortdurende wetenschappelijke ontdekking en technologische uit-
vinding, de juiste vaardigheden en gepaste inspanningen, volledige zekerheid
bereikt kan worden – ‘het kan gedaan worden’; ‘het ligt binnen handbereik’.
Het besef dat ‘het niet gedaan werd’ gecombineerd met de overtuiging dat
‘het zou gedaan kunnen worden’ voegt de belediging van onmacht toe aan
het letsel van onzekerheid en kanaliseert de angst in het verlangen naar
wraak en compensatie voor gefrustreerde hoop.

De moderne belofte van het wegwerken van de gruwelen van onzeker-
heid werd in belangrijke mate, en misschien zelfs geheel, ingelost in twee van
de drie domeinen waarin onzekerheden die mannen en vrouwen in premo-
derne tijden teisterden, hun oorsprong vonden: de superieure en uiterst gril-
lige natuurkrachten en de vervelende fragiliteit van het menselijke lichaam.
Maar wat het derde domein betreft – dat van de intermenselijke vijandighe-
den en slechte wil –, daar lijkt de beloofde zekerheid niet te komen. Dankzij
de vooruitgang die geboekt werd in de twee andere sferen, beschikken men-
sen schijnbaar over een voorheen nooit geziene mogelijkheid om leefomstan-
digheden te controleren: ze hebben zelfs de capaciteit verworven om natuur-
krachten te temmen en voor eigen doeleinden te gebruiken en kunnen effec-
tief tussenkomen op het terrein van de sterktes en zwaktes van menselijke
lichamen. Als dan blijkt dat het zaligmakende gevoel van zekerheid uitblijft
en het bittere sediment van onzekerheid voortduurt, wat ook de reden mag
zijn, en daarbij onze levens vergiftigt, dan kan dat falen enkel maar verklaard
worden door een slechte daad gemotiveerd door een duivelse intentie. Er
moet dan ook een boosdoener zijn. Het zijn mensen nu – ‘andere mensen’,
natuurlijk – die in de populaire overtuiging verantwoordelijkheid dragen,
ook voor de schelmenstreken van de natuur en de grillen van lichamelijke
gezondheid.

We kunnen stellen dat de moderne verschijning van onveiligheid geken-
merkt wordt door de angst voor menselijk kwaad en boosdoeners. Het is
doordrenkt van wantrouwen ten aanzien van de bedoelingen van andere
mannen of vrouwen, of groepen of categorieën van mannen en vrouwen. Het
is tevens doordrongen van de weigering om te geloven in de blijvende aan-
wezigheid, toewijding en betrouwbaarheid van anderen, evenals door het
onvermogen of de onwil om de aanwezigheid van anderen solide, duurzaam
en dus het vertrouwen waard te maken. Robert Castel schuift de schuld voor
deze stand van zaken in de schoenen van de moderne individualisering. De
vervanging van hechte gemeenschappen en samenwerkingsverbanden (die
ooit de regels van bescherming definieerden en toekeken op hun toepassing)
door de individuele plicht van zelfbelang, interesse voor zichzelf, liefde voor
zichzelf en zorg voor zichzelf, leidde ertoe dat de moderne samenleving op
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het drijfzand van contingentie gebouwd werd. De aansporing, overtuiging
en druk om eigenbelang en voldoening na te streven, heeft tot gevolg dat
individuen geloven dat mensen rondom hen zich laten leiden door gelijk-
aardige egoïstische motieven. Zodoende verwachten ze van hen niet meer
belangeloos medeleven en solidariteit dan wat zijzelf willen en aangeraden
worden te bieden. Voor een dergelijke maatschappij zijn de gevoelens van
existentiële onzekerheid en de verspreide angsten voor diffuse gevaren ende-
misch.

Eens ze neergedaald zijn op de mensenwereld, verwerven angsten hun
eigen drijfkracht en ontwikkelingslogica en hebben ze weinig aandacht en
nauwelijks enige extra investering nodig om te groeien en zich te versprei-
den. En inderdaad, ze verspreiden, en ondanks alle inspanningen om ze uit
te roeien lijkt het wel of ze zich onophoudelijk verder verspreiden. Het kan
ook moeilijk anders: de inspanningen om de gevaren terug te dringen of om
ze op een afstand te houden, zijn de meest krachtige brandstof voor de motor
van de angst. In de woorden van David L. Altheide (2003), het is niet de angst
voor gevaar:

‘that is most critical, but rather what this fear can expand into, what it can become
[…] Social life changes when people live behind walls, hire guards, drive armou-
red vehicles […], carry mace and handguns, and take martial arts classes. The pro-
blem is that these activities reaffirm and help produce a sense of disorder that our
actions perpetuate.’

Angsten brengen ons ertoe om verdedigende acties te ondernemen, en het
nemen van verdedigende acties geeft een gevoel van nabijheid en tastbaar-
heid aan angst. Het zijn onze antwoorden die de sombere voorgevoelens dat
iets slechts ons kan overkomen, hervormen tot dagelijkse realiteit, die de
woorden in vlees veranderen. Angst heeft zich nu gevestigd in onze dagda-
gelijkse routines. Het heeft nauwelijks nood aan verdere stimuli van buitenaf
omdat de acties die het dag in dag uit ontlokt, alle motivatie en alle energie
verschaffen die het nodig heeft om zich verder te reproduceren. Tussen de
mechanismen die wedijveren om het droommodel van perpetuum mobile te
benaderen, komt de zelfreproductie van de inéénvlechting van angst en door
angst geïnspireerde acties het dichtst bij om de meest prominente plaats op te
eisen.

Natuurlijk, zoals dit het geval is bij vele andere mechanismen die het
mirakel van zelfvoeding opeisen, is de schijnbare zelfredzaamheid en het
beeld van een zichzelf opwekkende en zichzelf aandrijvende neiging tot
angst een illusie. Het lijkt er alleen maar op dat onze angsten zichzelf in stand
houden en zichzelf versterken; alsof ze een eigen dynamiek verworven heb-
ben – en dat ze enkel en alleen op eigen kracht verder kunnen aangroeien.
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Het mag duidelijk zijn dat de cyclus van angst en door angst gedicteerde
acties niet zo vlot zou kunnen draaien en snelheid zou kunnen ontwikkelen,
ware het niet dat ze onafgebroken haar energie putte uit existentiële bevin-
gen.

De aanwezigheid van zulke bevingen is niet echt nieuws. Existentiële
schokken hebben mensen vergezeld doorheen hun ganse geschiedenis, aan-
gezien de sociale ruimtes waarbinnen menselijke levensactiviteiten vorm
gegeven werden nooit een waterdichte garantie boden tegen de klappen van
het ‘lot’. De klappen van het lot verschillen, per definitie, van de tegenslagen
die mensen zouden kunnen afwenden. De term ‘lot’ omschrijft niet zozeer een
kenmerk van de klappen zelf, maar wel de erkenning van de menselijke
onmogelijkheid om ze te voorspellen, laat staan om ze te voorkomen of te tem-
men. Men kan, op zijn minst in principe, de risico’s en de kans op falen bere-
kenen. Maar men kan zich enkel overleveren aan de grillen van het lot. De
eerste distinctieve (en unieke) kentrek van het ‘lot’ is dat het toeslaat zonder
waarschuwing. De tweede is dat het onverschillig is met betrekking tot wat
haar slachtoffers doen of laten om te ontsnappen aan haar klappen. Het ‘lot’
staat voor menselijke onwetendheid, incompetentie en machteloosheid, en
dankt haar bijzonder beangstigende kracht aan die eigenste zwakheden van
haar slachtoffers.

‘Superieure natuurkrachten’ blijven, zoals voorheen, in het domein van
het ‘lot’, maar we zijn nu beter dan ooit voorheen in staat om onszelf tegen
hen te verdedigen. Op zijn minst vermoeden we wat nodig is om zo’n verde-
diging stapsgewijs te verbeteren en zelfs, misschien, om haar waterdicht te
maken. We zijn erin geslaagd om beschermingsmuren op te trekken waarbin-
nen we beschermd zijn tegen de grillen van het klimaat, waarbij temperatuur
en luchtvochtigheid binnen verdraagbare en zelfs comfortabele grenzen blij-
ven, hoe extreem de omstandigheden buiten ook mogen zijn. We weten hoe
we op handen zijnde natuurrampen moeten voorspellen – en zelfs als we
machteloos staan om ze te voorkomen, dan kunnen we op zijn minst veel
meer doen dan onze voorouders om hun impact en de schade die ze anders
zouden veroorzaken, te verzachten. Dag na dag, met elke nieuwe weten-
schappelijke ontdekking en technologische uitvinding, duwen we de grens
van de ‘Natuur’ verder weg van het domein dat buiten onze beheerskracht
en mogelijkheid tot manipulering van kansen van gebeurtenissen ligt, naar
een verandering in ons voordeel. Een vergelijkbaar verhaal kan verteld wor-
den over onze overwinningen in de strijd tegen de inherente fragiliteit van
onze lichamen. Maar dit gaat niet op voor de weinig bekende en uiteindelijk
minder begrepen gevaren die voortvloeien uit de duivelse handelingen van
mensen, ‘andere’ mensen, of onze overduidelijke onkunde om haat, vooroor-
deel, wreedheid en de overige bloederige menselijke ondeugden te temmen,
of ons falen om zulke vormen van samen-leven met anderen te ontwerpen
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die geen reproductie van uitsluiting, stigmatisering en geforceerd leed zou-
den vereisen. Op dit vlak zijn we niet ver verwijderd geraakt van de confron-
tatie tussen Abel en Kaïn. En vanuit dat drama neigen onze meest formida-
bele angsten te ontspringen.

Zoals de redacteurs (2003) van The Hedgehog Review het schreven in de
inleiding bij hun themanummer rond angst, ‘bij afwezigheid van existentieel
comfort’, hebben mensen de neiging om genoegen te nemen ‘met veiligheid,
of de schijn van veiligheid’. Het Engelse woord ‘veiligheid’ [safety] verwijst
naar persoonlijke zekerheid, zekerheid ten aanzien van het lichaam en haar
verlengstukken: de woonst en bezittingen, de straten waar het lichaam zich
doorheen beweegt – kwetsbaar en weerloos als ze zijn in het licht van plotse-
linge en pijnlijke klappen. Maar waar mensen uiteindelijk genoegen mee
nemen, is niet wat de problemen veroorzaakt die hen aanzetten tot hun zoek-
tocht.

Het is van hieruit, vanuit het domein van veiligheid, dat men dezer dagen
verlangt en tracht om het ‘lot’ te elimineren. Het is in dat domein dat men om
controle strijdt, volledige en onafgebroken controle – ervan uitgaand dat de
taak binnen de eigen macht ligt, en dus realistisch is. Als gevolg daarvan
wordt geen aandacht besteed aan de andere domeinen waar de angst uitsij-
pelt. Men laat alle hoop varen om ze te controleren. En terecht, want zolang
de taak individueel aangegaan wordt, blijven die domeinen inderdaad
oncontroleerbaar. De moeilijkheid is dat de ondernomen acties grotendeels
irrelevant zijn voor de ware oorzaken van ongerustheid – terwijl de mogelijk
relevante acties koppig ineffectief blijven. Uiteindelijk zitten de meest acute
‘existentiële schokken’ die vertrouwen ondermijnen en de kwellingen van
onzekerheid kweken in het domein dat, voor individuen, veroordeeld is tot
oncontroleerbaarheid.

Toegegeven, de grond waarop onze levensvooruitzichten rusten, is weinig
standvastig – net zoals onze banen en de bedrijven die ze aanbieden, onze
levenspartners en netwerken van vrienden, het aanzien dat we genieten in de
ruimere samenleving en de zelfachting en het zelfvertrouwen dat ermee
gepaard gaat. ‘Vooruitgang’, ooit de meest extreme manifestatie van radicaal
optimisme en een belofte van universeel gedeeld en blijvend geluk, is hele-
maal in haar tegendeel omgeslagen – naar de dystopische en fatalistische
pool van anticipaties. ‘Vooruitgang’ staat nu voor de bedreiging van verande-
ring die meedogenloos en onontkoombaar is, maar daarbij intuïtief aange-
voeld wordt eerder dan voorspeld of voorspelbaar is. In plaats van vrede en
rust aan te kondigen, voorspellen toekomstige veranderingen, waarvan men
met goede redenen verwacht dat ze nieuwe en onvertrouwde eisen zullen
stellen en dat ze duurzaam opgebouwde routines onbruikbaar zullen maken,
onafgebroken spanning en geen moment van rust. Het beeld van ‘vooruit-
gang’ is veranderd in dat van een eindeloze stoelendans, waarbij elk moment
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van onoplettendheid leidt tot onomkeerbare nederlaag en onherroepbare uit-
sluiting. Of een andere variant van de tv-show Weakest Link, waar de echte
betekenis van elke opeenvolgende stap vooruit, ligt in de uitsluiting van zij
die het traagst waren in het nemen van diezelfde stap. In plaats van grootse
verwachtingen en zoete dromen roept ‘vooruitgang’ slapeloosheid op vol
nachtmerries ‘van achterop te blijven’, van het missen van de trein, of het val-
len uit een raam van een snel versnellend voertuig, van niet langer in staat te
zijn om de taak tot een goed einde te brengen, of althans zo beoordeeld te
worden door anderen die wel vlotter de veranderende omstandigheden kon-
den bijbenen. Uiteindelijk is uitsluiting het afvalproduct van vooruitgang. En
je kan je afvragen of het inderdaad een productielijn is die naast de ‘hoofd-
productielijn’ postvat of net haar hoofdproductielijn en belangrijkste product
is. Haar latente maar belangrijkste functie…

Er zijn nog andere redenen om bang te zijn. Eén daarvan kan teruggevon-
den worden in het gebrek aan normatieve regulering. Zonder een autoriteit
die in staat is om universaliteit van de verkozen normen op te eisen en in
afwezigheid van zo’n autoriteit die in staat is om de verbindende kracht van
haar selectie te verzekeren, worden de regels die menselijke interacties stu-
ren, terug in een smeltkroes geworpen. Het komt nu grotendeels toe aan indi-
viduen om over hun eigen tijdelijke en lokale regelingen voor hun onenighe-
den te onderhandelen. Zelfs als die bereikt en tijdelijk gehoorzaamd worden
door iedereen die betrokken is, dan nog kan er niet op vertrouwd worden dat
de overeenkomsten een blijvend karakter zullen hebben. Hun greep is onre-
gelmatig en onzeker, en ononderbroken waakzaamheid is noodzakelijk om te
vermijden dat de protagonisten zich terugtrekken uit hun engagementen.
Alle patronen gelden ‘tot nader order’, en het is onduidelijk aan wie het toe-
komt om die ‘opdracht’ te geven, laat staan onder welke omstandigheden en
om welke reden. In afwezigheid van duidelijke richtlijnen zou men kunnen
aannemen dat de trial-and-error-weg, alhoewel vol met vallen, de op één na
beste keuze is.

Schrijvend op het hoogtepunt van de ‘solide’ fase van de moderniteit en
verder bouwend op Basil Bernsteins memorabele onderscheid tussen
‘beperkte’ en ‘uitgebreide’ codes, suggereerde Mary Douglas (1970, 21 e.v.)
dat het kind in arbeidersgezinnen ‘is controlled by the continual building up
of a sense of social pattern’. Antwoorden op de vraag ‘Waarom moet ik dit
doen?’ nemen de vorm aan van beknopte herinneringen aan patronen die
onherroepelijk toegeschreven worden aan hiërarchie (‘omdat ik het zeg’),
geslacht (‘omdat je een jongen bent’), ouderdom (‘omdat je de oudste bent’),
enzovoort. Terwijl in middenklassenfamilies ‘control is effected through
either the verbal manipulation of feelings or through the establishment of
reasons which link the child to his acts’. Douglas concludeerde dat ‘in this
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way the child is freed from a system of rigid positions, but made a prisoner of
a system of feelings and abstract principles’.

Schrijvend in de jaren zestig kon Douglas geloven dat de twee codes alter-
natieve instrumenten voor effectieve controle waren, en dat ze beide iets sta-
biels, rigieds, hardnekkigs en onbetwistbaars inriepen – sociale structuur in
het eerste geval, abstracte principes in het tweede. Er was meer verschil tus-
sen tactieken dan tussen strategieën, en dat was ook voorspelbaar: uiteinde-
lijk verdienen de ‘midden’-klassen hun naam omdat ze de ‘middenpositie’
innemen tussen uiteenliggende sociale categorieën en weten ze zich daar-
door geplaatst voor een graad van ‘onder-bepaaldheid’, ongekend voor
anderen, en ook voor een onafgebroken uitdaging om hun positie te herbe-
vestigen. De anderen weten zich daar niet voor geplaatst (aristocraten behoe-
ven niets te ondernemen om hun identiteit te bewaren, terwijl de lagere klas-
sen niets kunnen doen om hier verandering in te brengen; enkel de midden-
klassen moeten hard werken om te blijven wat ze zijn). Maar zelfs de
middenklassen, de voortreffelijke expert-gebruikers van de ‘uitgebreide’
code, hanteerden als wapen de inroeping van solide regels – en konden zo’n
inroeping benaderen als een effectief controle-instrument.

Maar van geen van de twee alternatieven waarnaar verwezen werd ten
tijde dat Natural Symbols geschreven werd, kan vandaag nog voorondersteld
worden dat ze nog zo solide en zo ruim (of het nu met genoegen of met spijt
is) aanvaard zijn als dit het geval was op het hoogtepunt van het solide-
moderne tijdperk. Weinig mensen zouden bereid zijn voor hun eigen persoon-
lijke keuzes het soort van onweerstaanbare autoriteit op te eisen dat ooit
voortvloeide uit de sociaal afgedwongen orde – en als ze zo een aanspraak al
maken, dan is er maar een magere kans dat het aanvaard en gehoorzaamd zal
worden. De sociale ruimte voor handelen van hedendaagse mannen en vrou-
wen lijkt nu meer op een theater van een eeuwigdurende oorlog, waar ontel-
bare reconnaissance battles elke dag aangevat en uitgevochten worden –
gevechten die niet zozeer gericht zijn op de promotie van een consistente
gedragscode (laat staan dat ze een gooi doen naar universele aanvaarding),
maar wel op het testen van de grenzen (als die er al zijn) voor individuele
keuzes, en het vaststellen van de omvang van het terrein dat veroverd kan
worden door de vastberaden aanwending van de juiste wapens. Op het
moment dat het gebrek aan legitimiteit het kenmerk wordt van alle biedin-
gen en aanspraken, worden de handelingen die in hun naam en in hun
belang ondernomen worden (ooit gezien als gepaste uitdrukkingen van een
onveranderbare, onaanvechtbare en onweerstaanbare orde van dingen)
omgevormd tot geweldshandelingen, dat wil zeggen als staaltjes van illegi-
tieme dwang. Het resultaat is een wijdverbreide indruk van een snel toene-
mend volume van geweld: een andere vruchtbare bron van angsten.
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Zulke angsten zijn verstrooid en verspreid over het ganse spectrum van
levensactiviteiten. Hun bronnen blijven verborgen en weigeren vastberaden
in kaart gebracht te worden. Als we onze voorgevoelens en de handelingen
die bedoeld zijn om de pijn die ze veroorzaken te verzachten, maar konden
richten op een object dat gelokaliseerd kan worden en op die manier, hope-
lijk, vatbaar is voor controle! Zolang we daarin mislukken, zijn we gedoemd
om te tasten in het duister. Misschien is het vastklampen aan de goedver-
lichte plaatsen een minder aangrijpende keuze, zelfs als het erop uitdraait dat
de keuze uiteindelijk nutteloos bleek.

Niet in staat om het verbijsterende tempo van verandering te vertragen,
laat staan om haar richting te voorspellen en te bepalen, richten we ons op
dingen die we kunnen, of waarvan we geloven dat we ze kunnen, of waar-
van we verzekerd worden dat we ze kunnen, beïnvloeden: we proberen de
risico’s te berekenen en terug te dringen van ongetelde en ontelbare gevaren
waarvan we denken dat de ondoorzichtige wereld en haar onzekere toe-
komst ze in petto houden. We worden beheerst door het uitkijken naar ‘de
zeven tekenen van kanker’ of ‘de vijf symptomen van depressie’, of door het
uitbannen van het schrikbeeld van een hoge bloeddruk of een hoog choleste-
rolgehalte, stress of overgewicht. Met andere woorden, we zoeken substituut-
doelen waaraan we het surplus aan existentiële angst dat niet langer weg kan
via haar natuurlijke uitwegen, kunnen kwijtraken, en vinden zulke voorlo-
pige doelen in het nemen van uitgebreide voorzorgsmaatregelen tegen pas-
sief roken, het eten van vettig voedsel of ‘slechte’ bacteriën (maar we drinken
wel gretig de drankjes die ons beloven dat ze de ‘goede’ bevatten), blootstel-
ling aan de zon of onbeschermde seks. Zij onder ons die het zich kunnen ver-
oorloven, wapenen zichzelf tegen zichtbare of onzichtbare, aanwezige of
geanticipeerde, gekende of nog onvertrouwde, diffuse of alomtegenwoor-
dige gevaren door het ontgiffen van de binnenruimtes van onze lichamen en
woonsten, door zich op te sluiten achter muren, door de toegangswegen tot
onze levensdomeinen te bezaaien met tv-camera’s, het inhuren van gewa-
pende bewakingsagenten, door rond te toeren in gepantserde voertuigen of
door deel te nemen aan cursussen in gevechtssport.

Het probleem echter, om David L. Altheide nog eens te citeren, ‘is that
these activities reaffirm and help produce a sense of disorder that our actions
perpetuate’. Elk extra slot op de voordeur als antwoord op opeenvolgende
geruchten van vreemd uitziende criminelen gekleed in vermommingen en
gewapend met dolken, elk herbekijken van eetgewoonten als antwoord op
een volgende ‘voedselpaniek’, leidt ertoe dat de wereld er meer verraderlijk
en afschrikwekkend uitziet, en roept meer defensieve handelingen op die nog
meer kracht toevoegen aan de zichzelf-voortplantende capaciteit van angst.

Uit onzekerheid en angst kan heel wat commercieel kapitaal geoogst wor-
den. En dat gebeurt ook. Adverteerders, zo stelt Stephen Graham (2004),
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‘have been deliberately exploiting widespread fears of catastrophic terrorism,
to further increase sales of highly profitable SUVs’. De gaszwelgende mili-
taire monsters die flagrant verkeerdelijk ‘sport utility vehicles’ genoemd wor-
den, en die reeds 45% van alle autoverkopen in de Verenigde Staten bereikt
hebben, worden als ‘defensieve capsules’ het dagdagelijkse stadsleven inge-
stuurd. SUV is:

‘a signifier of safety that, like the gated communities into which they so often
drive, is portrayed in advertisements as being immune to the risky and unpredic-
table urban life outside […]. Such vehicles seem to assuage the fear that the urban
middle classes feel when moving – or queuing in traffic – in their “homeland”
city.’ (Graham 2004, 186)

En dit is maar één voorbeeld van de commerciële toepassingen die angsten,
zolang ze diffuus, ondergedefinieerd en zonder focus blijven, genereren. Vele
mensen zullen ‘arm en been’ betalen voor het comfort te weten waar ze bang
voor moeten zijn en de bevrediging van alles gedaan te hebben dat maar
gedaan kan worden om naar die kennis te handelen. Zoals de vloeibare cash
die beschikbaar is voor eender welke investering, zo kan het angstkapitaal
omgezet worden in eender welke winst – commercieel of politiek. En dat
gebeurt ook.

Persoonlijke veiligheid is een belangrijk, misschien zelfs het belangrijkste
verkoopargument geworden in allerhande marketingstrategieën. De handha-
ving van ‘recht en orde’, dat in toenemende mate verschraald wordt tot de
belofte van persoonlijke veiligheid, is ook een groot, misschien het grootste
wervingsthema geworden in politieke manifesten en verkiezingscampagnes.
Tezelfdertijd worden beelden van bedreigingen voor de persoonlijke veilig-
heid gekatapulteerd tot op het niveau van een voornaam, misschien het voor-
naamste goed in de slag om de kijkcijfers. Dit alles draagt enkel maar bij tot
het succes van het gebruik van angstkapitaal, zowel voor marketing als voor
politieke doeleinden. Zoals Ray Surette (1992, 43) het omschrijft, de wereld
zoals die gezien wordt op televisie roept het beeld op van ‘burgers-schapen’
die beschermd worden tegen de ‘wolven-criminelen’ door de ‘waakhonden-
politie’. En zoals Loïc Wacquant (2004, 11 e.v.) recent nog stelde, ‘het veilig-
heidsopbod is voor criminaliteit wat pornografie is voor liefdesrelaties’: het
geheel negeert de oorzaken en betekenis van haar zogenaamd object en her-
leidt de omgang ermee tot het ‘innemen van posities’ die louter geselecteerd
worden op basis van hun spektakelwaarde en die publiek worden vertoond,
niet omwille van zichzelf, maar met het oog op publiciteit. Het publieke
schouwspel vernauwt de kijk op recidivisten, opdringerige bedelaars, rond-
trekkende vluchtelingen, uit te wijzen immigranten, prostituees op de straat-
hoeken en andere sociale verstotelingen die de straten van metropolen ver-
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vuilen, dit tot groot ongenoegen van de ‘respectabele burgers’. Met dat doel
voor ogen wordt de strijd tegen criminaliteit opgevoerd als een ‘prikkelend
bureaucratisch-mediatiek spektakel’.

Misschien situeert het meest rudimentaire kenmerk van de hedendaagse
belichamingen van de angsten waar alle voorheen levende variëteiten van
het menselijke bestaan vertrouwd mee waren, zich in de loskoppeling van han-
delingen die door angst gevoed worden en de existentiële schokken die de
angst zelf voortbrengen: met andere woorden, de verplaatsing van angst, van
de barsten en scheuren in de menselijke conditie waar ‘geloof’ ontspruit en
uitgebroed wordt, naar de levensdomeinen die grotendeels niet verbonden
zijn met de ware bron van angst. Geen enkele inspanning die geleverd wordt
in die domeinen van angstverplaatsing, hoe groot ook, heeft kans om de bron
te neutraliseren of te blokkeren. Ze zou zo onvermijdelijk machteloos bevon-
den worden om de angst weg te werken, hoe gemeend en vindingrijk de
inspanningen ook mogen zijn. En het mislukken van alle voorafgaandelijke
inspanningen vormt het meest onweerstaanbare motief om te blijven probe-
ren.

De vicieuze cirkel van angst en door angst geïnspireerde handelingen rolt
verder en verliest niets van haar stuwkracht. Maar ze komt ook niet dichter
bij haar ogenschijnlijk objectief. Sluwe politici laten de kans hier niet liggen:
er is inderdaad een mooie toekomst weggelegd voor een veiligheidsstaat. Mis-
schien is het mogelijk om in die beweging de verloren legitimiteit her op te
bouwen die verloren ging nadat de functies van de sociale staat overboord
gegooid werden?

Vanaf het moment dat ze verschoven worden van het domein van het
welbevinden (dat wil zeggen van zelfvertrouwen en zelfzekerheid, of hun
afwezigheid) naar de sfeer van veiligheid (dat wil zeggen schuilen voor, of
blootgesteld worden aan, bedreigingen voor de persoon en diens verleng-
stukken), worden angsten immuun voor remediërende handelingen.

Het eerste domein wordt in toenemende mate ontdaan van de door de
staat ondersteunde beschermingen. Deze sfeer wordt nu blootgesteld aan de
grillen van de markt en verandert in een speeltuin van globale krachten die
buiten de greep van politieke controle blijven – en dus ook buiten het bereik
van de slachtoffers die niet in staat zijn om op een adequate manier te reage-
ren, laat staan om zich effectief te verzetten. De door de gemeenschap onder-
schreven verzekeringsmechanismen tegen individueel noodlot die in de loop
van de vorige eeuw bekendheid verwierven onder de noemer van de
‘sociale’ (welvaarts)staat, worden nu geheel of gedeeltelijk teruggetrokken en
teruggedrongen tot beneden het niveau dat noodzakelijk is om het vertrou-
wen in welbehagen te bekrachtigen en te ondersteunen. De hoop en het ver-
trouwen dat de bestaande instituties die die originele belofte belichamen de
volgende besparingsronde overleven, zijn er niet langer. Met de voortschrij-
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dende ontmanteling van door de staat ondersteunde verdedigingsmechanis-
men tegen existentiële schokken, en de voorzieningen voor collectieve zelf-
verdediging, zoals vakbonden en andere instrumenten voor collectieve
onderhandeling, die hetzelfde lot beschoren zijn onder druk van een markt-
competitie die de solidariteit van de zwakkeren erodeert, komt het aan indi-
viduen toe om individuele oplossingen te zoeken, te vinden en uit te probe-
ren voor sociaal geproduceerde problemen. Dit alles dient ondernomen te
worden met individuele, afzonderlijk en eenzaam ondernomen handelingen,
uitgerust met hulpmiddelen en instrumenten die geheel ontoereikend zijn
voor de taak.

De boodschappen die afkomstig zijn van de politieke machtscentra roe-
pen op tot meer flexibiliteit als de enige oplossing voor het al ondraaglijke
onbehagen – en bieden zo het vooruitzicht op meer onzekerheid, meer priva-
tisering van problemen, meer eenzaamheid en onmacht in individuele
gevechten om zekerheid; en inderdaad dus meer, en niet minder, onzeker-
heid. Ze laten weinig hoop voor een collectief verzekerd existentieel welbe-
vinden en bieden op die manier geen prikkel om solidaire acties te onderne-
men. Ze moedigen daarentegen de toehoorders aan om zich te richten op hun
individuele overleving in een gefragmenteerde en geatomiseerde wereld die
in toenemende mate onzeker en onvoorspelbaar is.

De terugtrekking van de staat, weg van een functie waarop voor een groot
deel van de vorige eeuw zijn aanspraken op legitimiteit berustte, legt het
thema van legitimiteit opnieuw wijd open. Een nieuwe consensus rond bur-
gerschap (‘constitutioneel patriotisme’, om Jürgen Habermas’ term te gebrui-
ken) kan vandaag de dag niet langer gebouwd worden op de zekerheden van
constitutionele bescherming tegen de grillen van de markt die sociale posities
in de vernieling helpen en de rechten op sociaal respect en persoonlijke waar-
digheid ondermijnen. De integriteit van het politieke lichaam in haar huidige
meest courante vorm van een natiestaat is in gevaar, tenzij er een alternatieve
legitimatie gezocht wordt.

In het licht van wat hierboven al bediscussieerd werd, is het helemaal niet
verrassend dat de alternatieve legitimering van staatsautoriteit en een
andere formule voor de voordelen van plichtsbewust burgerschap nu
gezocht worden in de belofte van de staat om zijn burgers te beschermen
tegen de gevaren voor persoonlijke veiligheid. Het schrikbeeld van sociale
degradatie waartegen de sociale staat zijn burgers zwoer te verzekeren,
wordt vervangen door de bedreigingen van een loslopende pedofiel, een
seriemoordenaar, een opdringerige bedelaar, boef, stalker, gifmenger, terro-
rist – of beter nog: door al die dreigingen samen te brengen in de figuur van
de illegale immigrant, waartegen de veiligheidsstaat haar subjecten belooft te
verdedigen.
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In oktober 2004 zond BBC 2 een documentairereeks uit onder de titel The
Power of Nightmares. The Rise of the Politics of Fear (zie Beckett 2004, 2-3). Adam
Curtis, de schrijver en producer van de serie en één van de meest gerespec-
teerde makers van ernstige tv-programma’s in Groot-Brittannië, wees erop
dat het globale terrorisme ongetwijfeld een maar al te reëel gevaar is dat
onafgebroken gereproduceerd wordt in het ‘niemandsland’ van globale wil-
dernis. Maar een groot deel, indien niet het meeste, van haar officieel inge-
schatte dreiging ‘is a fantasy that has been exaggerated and distorted by poli-
ticians. It is a dark illusion that has spread unquestioned through govern-
ments around the world, the security services, and the international media’.
Het zou niet zo moeilijk zijn om de redenen op te sporen voor zo’n snelle en
spectaculaire carrière van die illusie: ‘In an age when all the grand ideas have
lost credibility, fear of a phantom enemy is all the politicians have left to
maintain their power.’

Vele signalen van de op handen zijnde verschuiving van de legitimering
van staatsmacht naar dat van de ‘veiligheidsstaat’ (of, meer correct, de ‘per-
soonlijke veiligheids’-staat) konden al een tijdje voor 11 september opgevan-
gen worden – ook al hadden mensen, zo lijkt het, de schok van de ineenstui-
kende Manhattan-torens die op miljoenen tv-schermen gedurende maanden
in slow motion gereproduceerd werd, nodig om het nieuws te laten bezinken
en te absorberen, en zo ook voor politici om de populaire existentiële
bezorgdheden aan te wenden in lijn met de nieuwe politieke formule. De
strijd om het presidentschap tussen Jacques Chirac en Lionel Jospin nam de
vorm aan van een publieke veiling, waarin twee politieke leiders elkaar
trachtten te overtreffen met beloftes om de spierballen nog meer te doen rol-
len in de oorlog tegen criminaliteit en met pleidooien voor strengere wetge-
ving en meer vindingrijke straffen voor jeugddelinquenten of volwassen cri-
minelen en de ondeugende, vreemde en vervreemde ‘vreemdelingen in ons
midden’. Wanneer George W. Bush de ‘toughness’ gebruikte in de ‘oorlog
tegen terreur’ in zijn poging om de uitdaging van zijn tegenkandidaat terug
te drijven, en wanneer de Britse oppositieleider probeerde om de New Labour-
regering te doen wankelen door de diffuse existentiële angsten die voortko-
men uit gedereguleerde arbeidsmarkten, te richten op de dreigingen die
afkomstig zijn van zigeuners en thuisloze immigranten, dan vielen de zaad-
jes van angst die zij zaaiden op een reeds goed voorbereide en vruchtbare
bodem.

Het was niet louter toeval dat (volgens Hugues Lagrange (2003)) de meest
spectaculaire ‘veiligheidspanieken’ en de luidstklinkende alarmen over stij-
gende criminaliteit, gekoppeld aan praalzieke harde acties door regeringen en
zich manifesterend in een snel stijgende gevangenispopulatie (‘substitutie van
de sociale staat door een gevangenisstaat’), zich sinds midden jaren zestig
voordeed in landen met de minst ontwikkelde sociale voorzieningen (zoals
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Spanje, Portugal of Griekenland) en in landen waar sociale voorzieningen
drastisch gereduceerd werden (zoals de Verenigde Staten en Groot-Brittannië).
Geen enkel onderzoek tot het jaar 2000 toonde aan dat er een significant ver-
band is tussen strengheid van het strafbeleid en het volume aan strafbare fei-
ten, maar de meeste studies ontdekten een sterke negatieve correlatie tussen
de ‘carcerale push’ en ‘de proportie van markt-onafhankelijke sociale voorzie-
ningen’ aan de ene kant en het ‘percentage van het BBP (Bruto Binnenlands
Product) dat besteed wordt aan zulke voorzieningen’ aan de andere kant. Al
bij al werd zonder enige twijfel aangetoond dat de nieuwe focus op criminali-
teit en op gevaren die de lichamelijke veiligheid en de bezittingen van indivi-
duen bedreigen, nauw gerelateerd is aan de mood of precariousness, en het
tempo van economische deregulering en de gerelateerde substitutie van
sociale solidariteit door individuele (eigen) verantwoordelijkheid op de voet
volgt.

De samenleving wordt niet langer beschermd door de staat, of ze is alles-
zins niet geneigd om de aangeboden bescherming te vertrouwen. Ze is nu
blootgesteld aan de roofzucht van krachten die ze niet controleert en niet lan-
ger hoopt of poogt te heroveren en te onderwerpen. Het is vooral om die
reden dat staatsoverheden dag in, dag uit worstelen om de huidige stormen
te doorstaan, strompelend van de ene ad-hoc crisis-managementcampagne
en de ene reeks van uitzonderlijke maatregelen naar de andere, daarbij enkel
dromend van aan de macht te blijven na de volgende verkiezingen, maar
voor de rest verstoken van vooruitziende programma’s of ambities, om nog
maar te zwijgen van visies op een radicale oplossing voor de terugkerende
problemen van de natie. ‘Open’ en in toenemende mate weerloos aan beide
zijden, verliest de natiestaat haar macht, die nu verdampt in de globale
ruimte, en haar politieke scherpzinnigheid en bedrevenheid, nu in toene-
mende mate verbannen naar de sfeer van individuele ‘levenspolitiek’ en
‘gesubsidiariseerd’ naar individuele mannen en vrouwen. Wat er nog rest
van macht en politiek in de handen van de staat en haar organen, slinkt gelei-
delijkaan tot een volume dat misschien nog net voldoende is om een ruim
politiedistrict mee uit te rusten. De gereduceerde staat is nauwelijks bij
machte om iets anders te zijn dan een veiligheidsstaat.

Weggelekt uit de samenleving die dwangmatig opengesteld werd door de
druk van globale krachten, drijven macht en politiek almaar verder uiteen in
tegenovergestelde richtingen. Het probleem, en de ontzagwekkende taak
waarmee de huidige eeuw naar alle waarschijnlijkheid als haar voornaamste
uitdaging geconfronteerd zal worden, is het opnieuw samenbrengen van
macht en politiek. Maar de reünie van de gescheiden partners onder de koe-
pel van de natiestaat is misschien wel de minst beloftevolle van de mogelijke
antwoorden op die uitdaging.
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Interview met Zygmunt Bauman

Tom Daems & Luc Robert

Op verschillende plaatsen in uw oeuvre lijkt u een ‘spanningstheorie’ van criminali-
teit aan te hangen: criminaliteit als een mogelijk antwoord op de spanning tussen
doelen en middelen, een spanning die veroorzaakt wordt door een samenleving die
haar leden socialiseert om dezelfde doelen na te streven, maar hen tezelfdertijd gelijke
toegang ontzegt tot de middelen om die doelen te bereiken. Tot op welke hoogte is uw
visie op de oorzaken van criminaliteit geïnspireerd door deze oude gedachte die onder
meer teruggaat op Robert Merton (in de sociologie) en Jock Young (in de crimino-
logie)?

Ik vind het verre van eenvoudig om dit inzicht aan één iemand toe te schrij-
ven. Het idee achter je vraag is zo oud als ik me kan herinneren. Waarschijn-
lijk was Simmel de eerste die het bij mij onder de aandacht bracht. In zijn
studie over conflict (die gebruikt werd door Lewis Coser in zijn – naar mijn
mening – veel te bescheiden en te schuchtere, maar tezelfdertijd welgekomen
kritiek op Parsons, wanneer die op het toppunt van zijn quasi-dictatoriale
macht was aanbeland) stelde Simmel dat strijd (tussen de gevestigde orde en
de buitenstaanders, zou Norbert Elias later schrijven) het voornaamste
instrument van ‘integratie’ is, dat wil zeggen van toe-eigening, toepassing en
aanvaarding van ‘dominante’ waarden – eigenlijk, de belangrijkste manier
om ze echt dominant te maken. ‘Criminaliteit’ kan gezien worden als een
subcategorie van deze vorm van conflict die zich door de illegaliteit van de
gebruikte wapens onderscheidt van de rest (bijvoorbeeld ‘assimilatie’). In mijn
boek Modernity and Ambivalence probeerde ik de dialectiek van aantrekking-
afstoting te ontrafelen die deel uitmaakt van alle ‘oproepen tot integratie’ –
voor zij die aangespoord worden om zich te ‘integreren’ gaat het steeds om
een ‘heads I lose tails you win’-spel. Als ze de beschikbare waarden weigeren,
dan zijn ze tot mislukken gedoemd – maar ze zijn dit ook wanneer ze, met
het oog op hun toepassing, aansturen op hun herverdeling. Je kan gemakke-
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lijk een lange lijst van hedendaagse uitingen van die regel opmaken – denk
maar aan jongeren in achtergestelde buurten die gehoorzaam de waarde van
zelfbevestiging toepassen, maar veroordeeld worden omdat ze dit doen via
wegen die niet door de beugel kunnen (Dick Hebdige beschrijft dit in Hiding
in the Light); de snelgroeiende literatuur over de ‘onderklasse’, die verweten
wordt hun deel van de dominante waarden op te eisen terwijl ze zelf niets
onderneemt om ze te verdienen of omdat ze de verkeerde dingen doet om ze
te bereiken; of Loïc Wacquants scherpe studie over de no-win-situatie van de
verwerpelingen die in de Amerikaanse getto’s gedumpt worden en hun wan-
hopige, maar tot mislukken gedoemde pogingen om zich hier – keer op keer
opnieuw – uit los te wringen. Als dat niet volstaat, bekijk dan eens de
pagina’s die gewijd worden aan ‘asielzoekers’ of ‘economische migranten’ in
om het even welke editie van The Mail of The Sun.

Van al wat ik geleerd heb doorheen vele jaren van studie, besluit ik dat
deze verwarrende ambivalentie onvermijdelijk is. Om hun dominantie veilig
te stellen, moeten de dominerenden hun waarden algemeen aanvaard
maken; maar ze vrezen terecht dat een oprechte veralgemening de doodsteek
voor hun dominantie zou betekenen. Dus in hun ideale wereld zou de uni-
versele aanvaarding van waarden hand in hand moeten gaan met een bijna
universele verzoening met het feit dat deze door velen gemist moeten wor-
den… Privileges verdragen universaliteit zoals de duivel heilig water. Maar
men kan privileges niet veilig stellen zonder de waarden universeel te ver-
klaren.

Deze paradox kan niet opgelost worden binnen de sfeer van de waarden –
en zo wordt het probleem verschoven naar het slagveld van de middelen.
Het is daar dat de echte strijd voor de geprivilegieerde toegang tot waarden
gevoerd wordt. Het is fout om te stellen dat sommige mensen niet over de
‘middelen’ beschikken – het is enkel zo dat het gebruik van de middelen die
voor hen beschikbaar zijn, verboden en bestraft wordt. We zijn allen Levi-
Strauss’ bricoleurs – we bezitten allemaal de vaardigheid om wat beschikbaar
is te transformeren in een werktuig waarmee we zouden kunnen bereiken
wat anders onbereikbaar is. Als een geprivilegieerde toegang bewaard moet
blijven (om het wat bruusk te formuleren, als waarden waarden moeten
blijven!), dan moet de hoeveelheid aan beschikbare middelen niet vergroot
worden, maar – integendeel – verminderd. Sommige ‘reëel bestaande’ hulp-
middelen moeten verworpen worden – ze moeten illegaal verklaard worden
en hun gebruik moet strafbaar gemaakt worden. En het is algemeen geweten
dat de hulpmiddelen die de grootste kans hebben om illegaal verklaard te
worden net diegene zijn die het meest toegankelijk (en vaak ook de enige
beschikbare) zijn voor die mensen die uitgenodigd worden om de waarden te
vieren waarvan men liever heeft dat ze die niet verwerven. Zoals de bekende
mijmering van Bertold Brecht: wat maakt het roven van een bank crimineel in
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vergelijking tot het vestigen van een bank? Het antwoord, zo zou ik stellen:
het verschil tussen de twee handelingen is dat in het ene geval het strafwet-
boek spreekt, terwijl het in het andere geval zwijgt. De inzet van elke machts-
strijd is het potlood waarmee de lijn tussen legale en illegale middelen, of
tussen legitieme dwang en geweld, getrokken wordt.

In uw antwoord stelt u: ‘Van al wat ik geleerd heb doorheen vele jaren van studie,
besluit ik dat deze verwarrende ambivalentie onvermijdbaar is.’ Dit is een uiterst
interessant antwoord omdat, althans op het eerste zicht, een klassiek sociologisch
inzicht (levendig gethematiseerd door Emile Durkheim) hier naar voren komt: ‘crimi-
naliteit is normaal’ – het vloeit voort uit een onvermijdbare verwarrende ambivalen-
tie, zo stelt u. Maar tezelfdertijd staat uw antwoord ook mijlenver af van het
perspectief van Durkheim: het aspect ‘conflict’ komt op de proppen – ‘normaliteit’
gaat terug op de onvermijdbaarheid van een element van ‘exclusiviteit’ met betrek-
king tot ‘universeel’ verklaarde waarden.

Je hebt me daar… Je legt zeer accuraat de vinger op wat ik als één van de
grootste pijnpunten op dit vlak ervaar. Ik stel me dezelfde vraag (of crimina-
liteit niet louter ‘normaal’, maar tevens onvermijdbaar is – de één en enige
‘normaliteit’ die theoretisch denkbaar en bovenal realistisch in de praktijk is)
reeds geruime tijd en iedere keer, het maakt niet uit vanuit welke hoek ik het
probleem benader, kom ik uit bij een positief antwoord. Maar instinctief wil
ik dit niet, kan ik dit niet als een antwoord aanvaarden op die vraag. Hier
loop ik dus telkens vast. Tot dusver heb ik nog geen uitweg ontdekt om de
volgende redenering te weerleggen: criminaliteit (om redenen die ik hierbo-
ven aanhaalde) is onvermijdbaar zo lang de toegang tot de heilig verklaarde
en fel begeerde waarden (dat wil zeggen de verdeling van de middelen om ze
te bereiken) ongelijk blijft. Maar waarden zouden niet langer heilig verklaard
en fel begeerd worden (dat wil zeggen ze zouden ophouden waarden te zijn)
als iedereen gelijke toegang zou hebben. (Sta me toe mezelf te verschuilen
achter de schouders van Simmel, die veel breder zijn dan de mijne: Simmel
wijst er meermaals op dat ‘waarde’ en ‘schaarste’ onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn.)

Hoe verhoudt de hedendaagse obsessie voor het lichaam zich tot de recente toename
(of beter: schijnbare toename) van, en groeiende gevoeligheid voor, verschillende vor-
men van lichamelijk geweld, vooral (seksueel) misbruik? Denkt u dat er in onze vloei-
baar moderne tijd een grotere, gelijke of kleinere gevoeligheid is ten aanzien van
criminaliteit tegen personen dan tegen eigendomsdelicten?

Ja, jouw suggestie is correct – de enige trend waar we inderdaad zeker van
kunnen zijn, is de groeiende gevoeligheid voor alles dat het lichaam schaadt of
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kan schaden. Het raakvlak tussen het lichaam – dat laatste eiland van solidi-
teit en continuïteit (zijn soliditeit en continuïteit geen synoniemen?) mid-
denin de stromen van vloeibaarheid – en de buitenwereld is de voorlinie
waar de hevigste oorlogen (om Clausewitz te actualiseren: de verderzetting
van levenspolitiek met andere middelen) uitgevochten worden. Alle openin-
gen van het lichaam worden zeer nauwlettend bewaakt en beschermd met
behulp van geavanceerde technologieën. Ik kan onmogelijk zeggen of
geweld tegen het lichaam al dan niet stijgt. Uiteindelijk is geweld een vorm
van dwang die we als illegitiem beschouwen. De definitie van geweld volgt
gevoeligheid – ze gaat er niet aan vooraf (dit leerde ik jaren geleden van Jock
Young). De taak om de omvang ervan in te schatten, is vooral vandaag een
uiterst hachelijke onderneming. Dit is omdat in onze vloeibaar moderne tijd,
in afwezigheid van een autoriteit die zich in een monopoliepositie kan en wil
plaatsen, de lijn die verantwoorde en onverantwoorde dwang van elkaar
scheidt een fundamenteel omstreden iets is – dat wil zeggen overgelaten aan een
open competitie. Vele routinematige en vertrouwde patronen van interper-
soonlijke relaties (die zeer vaak fysiek contact behelzen) worden in de
publieke ruimte geherclassificeerd als geweldsdaden, met daaraan gekop-
peld de vraag om ze officieel ‘crimineel’ te verklaren (seksueel misbruik van
kinderen, verkrachting binnen het huwelijk, seksuele intimidatie op het
werk). Meer in het algemeen, op het moment dat traditionele grenslijnen tus-
sen ‘normaal gedrag’ en ‘misbruik’ oplossen of niet strikt genoeg bewaakt
worden, wordt gepoogd om er nieuwe uit te tekenen met behulp van ‘recon-
naissance battles’. Hierbij tracht men uit te klaren hoe ver de tegenpartij terug-
gedrongen kan worden en hoeveel territorium veroverd kan worden. Dit
alles komt boven op de heersende sfeer van wijdverspreid geweld en haar
toenemende bedreiging.

In uw antwoord detecteren we een sterke constructivistische ondertoon. Er is inderdaad
een sterk ‘definiërend’, ‘grenzentrekkend’ en ‘(her-)classificerend’ aspect aan criminali-
teit (om het eenvoudig te stellen: criminaliteit is criminaliteit omdat het strafwetboek
dat zegt). In zekere zin gaat het hier om een kerninzicht van vroegere deviantiesociolo-
gen zoals Lemert, Kitsuse en Becker. Maar is het niet zo dat veel van deze activiteiten
van herclassificatie en criminalisering gerelateerd zijn aan menselijke relaties die pijn
doen, schade veroorzaken of op de één of andere manier doen lijden?

Om te beginnen: bespaar me alstublieft de etiketten. Van karakter en uit vrije
keuze ben ik eclecticus en verfoei ik de oogkleppen die opgelegd worden
vanuit loyaliteit aan een bepaalde school. Ik ben geen ‘constructivist’ (noch
eender welke andere ‘-ist’) en draag geen verantwoordelijkheid voor wat
‘constructivisten’ mogen beweren. Als je te weten wilt komen hoe de woor-
den van classificatie veranderen in het vlees van sociale praktijken waarvan
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ze beweren enkel maar een mentale afspiegeling te zijn, of als je twijfelt over
hoe elastisch ideeën over lijden kunnen zijn (en zijn!), dan raad ik je aan om
Samuel Butlers Erewhon te lezen.

Nu ter zake: sta me toe je te verwijzen naar de ten onrechte (crimineel!)
verwaarloosde klassieker Injustice van Barrington Moore Jr. In zijn histori-
sche studie komt Moore tot de conclusie dat mensen doorgaans in staat zijn
om heel wat pijn te verdragen zonder daartegen in verzet te komen, voor
zover ze dit aanvoelen als een onafscheidelijk deel van ‘hoe de dingen nu
eenmaal zijn’. Middeleeuwse boeren leden gedwee ongelooflijk veel pijn en
kwamen enkel in opstand wanneer de landheer hen vroeg om wekelijks een
extra uur onbetaalde arbeid te verrichten op het veld, bovenop de tientallen
uren die ze reeds presteerden. Ze rebelleerden in naam van hun Rechtgewoh-
nenheiten – waarbij ze de hoeveelheid pijn die ze tot dan toe routinematig
leden, als de ‘standaard van rechtvaardigheid’ beschouwden. Met behulp
van die standaarden bepaalden en definieerden ze dan onrechtvaardigheid.
Onze huidige situatie verschilt van die van de middeleeuwse boeren zoals
vloeibaarheid verschilt van soliditeit en beweging van stagnatie. Er blijven
nog maar weinig ‘gewoontenormen’ over – als ze er al zijn – die voldoende
systematisch en met toereikende kracht toegepast worden om de functie te
vervullen van ‘standaarden van rechtvaardigheid’. Dit impliceert dat elke
standaard vatbaar is voor discussie en ‘fundamenteel omstreden’, en de gren-
zen tussen rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid, tussen legitieme dwang
en geweld, vormen de inzet van een onafgebroken conflict, dat waarschijnlijk
niet beslecht kan worden – of althans niet ‘definitief’ beslechtbaar is.

Doorheen uw werk beklemtoont u dat individuele verantwoordelijkheid en de gevol-
gen van handelingen en keuzes belangrijke aspecten vormen van de vloeibare moder-
niteit. Hoe verhoudt dit zich tot de toenemende aandacht voor de situatie van
slachtoffers van criminaliteit (dat wil zeggen zij die lijden ten gevolge van ‘slechte’ of
‘kwetsende’ keuzes) en hun meer uitgesproken positie binnen de strafrechtsbedeling
en de ruimere samenleving?

Gedurende het leeuwendeel van de moderniteit was de heropvoeding en
rehabilitatie van de crimineel een onderliggend principe van de strafrechts-
pleging. Dit betekende dat bij de bepaling van de ‘verdiende straf’ (just
deserts) met dat ultieme doel of vooruitzicht rekening gehouden werd. Een
ander grondbeginsel lag in de ondersteuning van de principes van de rechts-
staat: ‘Let justice be done, and seen to be done.’ Het criminele van criminali-
teit werd herleid tot de bedreiging voor de ‘orde van de dingen’, en
individueel welbevinden was verbonden met de stevig gefundeerde overtui-
ging dat de orde goed verdedigd, solide en stabiel is.
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Maar nu is orde vloeibaar en individueel welbevinden bouwen op haar
blijvende soliditeit en duurzaamheid klinkt veel minder overtuigend dan in
het tijdperk van de ‘solide moderniteit’. Als je daar de algemene degradatie
van de ‘lange termijn’ aan toevoegt, dan lijkt de individuele en onmiddellijke
genoegdoening voor individueel geleden onrecht een veel betere gok. ‘Her-
stel van de orde’ wordt niet langer begrepen in termen van ‘just deserts for
the crime’, maar wel ‘just deserts for the victim’. Dit alles past wonderwel in
de cultuur van een geïndividualiseerde consumentensamenleving. Compen-
satie, schadeloosstelling, verzekering – is dat niet waar de verkoper-koperre-
latie om draait? Het gaat ook mooi samen met de centrale plaats van
bekommernissen van ‘waste-disposal’. Dit voorspelt niet veel goeds voor de
misdadiger: eens een bedreiging voor het menselijke lichaam, altijd een
bedreiging – en zo wordt de vuilnisbelt de enig geschikt geachte plek. Proba-
tieassistenten worden niet langer gevraagd om ex-gevangenen uit de gevan-
genis te houden, maar wel uit de gemeenschap…

We gaan terug naar – en zijn al gevaarlijk dichtbij – de voorwettelijke tij-
den van stam- en/of verwantschapswraak die gestoeld was op het ‘oog om
oog, tand om tand’-principe, zowel op het interindividuele als het interge-
meenschappelijke niveau. In zijn oresteiaanse Trilogie hoopte Aeschylus dat
‘een rechtvaardig proces, een rechtvaardige uitspraak, eindigend in een even-
wichtig resultaat, dat aanleiding geeft noch tot oneer noch tot nederlaag’ de
bloederige ketting van persoonlijke vendetta’s zou doorbreken. Gedurende
vele eeuwen was dit zo, maar het was slechts tijdelijk, zo lijkt het nu. Aes-
chylus en generaties van zijn leerlingen konden niet voorspellen dat het straf-
proces zelf gebruikt kan worden als een instrument voor wraakdoeleinden en
als een link in de ‘schismogenetische ketting’ (Gregory Bateson) van vendetta
gezien kan worden. Een pijnlijke ironie: in het tijdperk van fragiele en steeds
losser wordende familiale verbanden, wordt het vooruitzicht op compensatie
voor de schade toegebracht aan een familielid één van de meest effectieve
opwekkers voor familiegevoelens.

Tot op welke hoogte vormen gevangenissen de overgebleven ‘solide’ restanten in een
vloeibaar tijdperk? Zijn gevangenissen ‘zombie-instellingen’ (in de woorden van de
Duitse socioloog Ulrich Beck), dat wil zeggen overblijfselen uit de moderniteit die
waarschijnlijk zullen verdwijnen, of een noodzakelijke (solide) component van het
vloeibare leven?

Nee, de kans is klein dat gevangenissen (of eender welke ‘plaats bestemd
voor opsluiting’, met of zonder muren, zoals stedelijke getto’s of vluchtelin-
genkampen) ‘zombiecategorieën’ worden. Integendeel, hun belang in de
‘orde (of wanorde) der dingen’ zal waarschijnlijk enkel maar toenemen. Op
een volle planeet die niet langer wereldwijde oplossingen biedt voor lokaal
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geproduceerde problemen en die lokale politieke actoren dwingt om in hun
achtertuin orde op zaken te stellen, worden gevangenissen in ons ‘ontwik-
keld’ deel van de wereld de ‘vuilnisbelten’ die de nu afwezige bestemmingen
voor emigratie en deportatie vervangen: het zijn de enige plaatsen waar de
(economisch) ‘overbodige’ mensen, die de consumptie-economie niet langer
kan recycleren in consumenten en die de consumentenmaatschappij dus niet
langer kan absorberen, gedumpt kunnen worden. In de mate dat menselijk
afval zonder bestemming verder aangroeit, zal de gevangenisbevolking
waarschijnlijk enkel maar verder toenemen.

Gevangenissen zijn vandaag de dag de laatste oude-stijl panopticons –
instellingen om mensen binnen te houden. Terwijl de ruime samenleving op
spoor gehouden wordt via verleiding en public relations, eerder dan door
normatieve regulering en handhaving, speelt toezicht een tegengestelde
functie aan die in de orthodoxe panopticons: het doel is niet langer mensen
binnenhouden, maar wel buiten (immigranten zonder bestaansmiddelen bui-
ten het land, onvermogende klanten buiten de grote winkelcentra, ongenode
gasten buiten de ‘gated communities’, zwervers of bedelaars buiten publieke
plaatsen, onbetrouwbare schuldenaars buiten de banken).

Indien gevangenissen dienen om mensen binnen te houden, waarom worden er dan
nog steeds pogingen ondernomen om gevangenen te integreren in de samenleving?

Ik zie niet veel aanwijzingen van een oprecht beleid van ‘recyclage’ of ‘reha-
bilitatie’. En als zo’n beleid gevoerd zou worden, dan moet men er waar-
schijnlijk rekening mee houden dat het op enorme sociale weerstand zal
botsen. Kan jij je echt inbeelden dat een politicus die de verkiezingen wil win-
nen in 2006 en steun zoekt bij kiezers, dit doet door te beloven dat hij of zij
criminelen zal doen terugkeren naar de gemeenschap? Daarenboven zijn er
niet langer de dringende taken van ‘recommodificatie van kapitaal en arbeid’
die in het verleden de terugkeer naar ‘actieve dienst’ van de ‘reservisten’ van
het ‘reserve-arbeidsleger’ rechtvaardigden en die een tegengewicht konden
vormen voor de ‘waste-disposal concerns’.

Tot op welke hoogte is het hedendaagse succes van de gevangenis (stijgende aantal
gevangenen in Westerse samenlevingen), de steun van het publiek voor punitieve
ontwikkelingen en de verhoging van budgetten voor strafapparaten te wijten aan een
‘verlangen naar soliditeit’? Kunnen we spreken van een ‘oprechte vraag’, een wil die
vanuit de onderbuik van de samenleving komt of wordt die steun gestuurd door
andere factoren?

‘Publieke steun voor punitieve ontwikkelingen’ heeft diepe wortels. Vreem-
delingen in de straten (vooral als even diffuse, ongebonden, benevelde, dwa-
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lende angsten wanhopig op zoek zijn naar een grijpbare focus) zijn
belichamingen van het onbekende – die bodemloze container van ongedefini-
eerde bedreigingen. ‘Mob’, de algemene noemer voor stadsgerelateerde ang-
sten, is een afkorting van het Latijnse mobile vulgus – ronddwalend uitschot.
We wensen dat ze van de straten geveegd worden, en elke regering die
opdraagt om de ‘opdringerige bedelaars’ aan te pakken, kan rekenen op een
reeks extra stemmen. Inhuren van gewapende bewakingsagenten om de
ongewensten uit private ruimtes weg te houden is een populaire praktijk. Ze
is tevens uitdrukking van gevoelens waar overheidsinstanties die verant-
woordelijk zijn voor de publieke ruimtes, graag van profiteren.

In een tweede beweging richten de diffuse gevoelens van sociale/existen-
tiële onzekerheid zich op terroristen (de eerste fase betrof hun heroriëntatie
op de bedreigingen voor lichamelijke veiligheid). Deze ontwikkeling zal die
publieke steun waarschijnlijk verder versterken, en zelfs de goedkeuring ver-
der doen uitdijen naar de neveneffecten op het sociale lichaam in zijn geheel
van punitieve maatregelen die schijnbaar enkel op de kankercellen gericht
zijn. De resultaten van een recente ICM-enquête die gepubliceerd werd op 22
augustus 2005 suggereren dat 73% van de Britten bereid is om burgerrechten
op te geven om onze veiligheid tegen terroristische aanvallen te verbeteren.
Op dit vlak is er weinig verschil naar gelang de politieke voorkeur en dus, zo
mag men aannemen, naargelang sociale klasse: 79% van kiezers voor de Con-
servative Party waren die mening toegedaan, maar ook 72% van kiezers voor
New Labour en 70% van de Liberal Democrats. 68% van de ondervraagden
stemde in met een eis die afkomstig was van het politiewezen om het moge-
lijk te maken om verdachten drie maanden op te sluiten zonder aanklacht.

Alarmerende berichten over stijgende criminaliteit (en, meer in het alge-
meen, ‘criminalisering van sociale problemen’) zijn, zoals ik stel in mijn boek
Work, Consumerism and the New Poor, de laatste ‘nuttige’ functie die de armen
die van alle functies uit het verleden ontdaan zijn (zoals de gelegenheid die
ze boden om een goede daad te verrichten en zo een plek in het paradijs te
verdienen of het reserveleger voor arbeid en oorlogsvoering), vervullen. Ze
dienen als de (deels effectieve) ‘veiligheidsklep’ voor sociale onrust, die lijkt
te accumuleren tot op het punt van zelfontbranding in een wereld van flexi-
bele arbeid, verschralende menselijke banden en het spook van sociale over-
bodigheid. Ook doen ze dienst als middel om elk alternatief voor zo een
wereld uiterst onaantrekkelijk te maken, door heimelijk het weerzinwek-
kende en angstaanjagende visioen van opsluiting in de plaats te stellen van
het dissidente verlangen om de wervelstorm van het vloeibaar-moderne
leven van consumenten te vertragen en te temmen. Op een indirecte manier
dienen ze ook als rem op pogingen om de krachten van negatieve globalise-
ring te controleren en in te tomen.
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Na 11 september 2001 (New York en Washington), 11 maart 2004 (Madrid) en 7 juli
2005 (Londen) werd de strijd tegen het terrorisme een kernthema in het publieke en
politieke debat. Burgers van westerse samenlevingen werden op een fundamentele
manier geraakt. Nochtans onderschrijft u in uw werk de stelling van Robert Castel
dat ‘wij ongetwijfeld leven in een van de meest zekere maatschappijen die ooit bestaan
hebben’. Hoe verzoent u deze observaties met elkaar?

Inderdaad, dit is een bijkomende paradox in het geheel van paradoxen dat
eigen is aan de vloeibare moderniteit. Terwijl de capaciteiten van onze instru-
menten en hulpmiddelen tot handelen uitbreiden en ons toelaten om grenzen
van ruimte en tijd te verleggen, lijkt onze angst voor hun ontoereikendheid
om kwaad uit te roeien en het goede te garanderen, toe te nemen. De genera-
tie die op het vlak van technologie het verst staat in de geschiedenis van de
mensheid, is tevens een generatie die het meest gekweld wordt door het
gevoel van onbehagen en hulpeloosheid. Of, zoals Robert Castel1 het stelt in
zijn treffende analyse van de hedendaagse door onbehagen gevoede
bezorgdheden, wij – althans in de ontwikkelde landen – ‘leven ongetwijfeld
in één van de meest zekere [sûres] samenlevingen die ooit bestaan hebben’.
Niettemin, in tegenspraak met de ‘objectieve gegevens’, voelen ‘wij’, het
meest verwende en vertroetelde van alle volkeren, ons het meest bedreigd,
onbehagelijk en angstig, en zijn wij meer geneigd tot paniek en sterker gepas-
sioneerd door alles wat te maken heeft met welbevinden en veiligheid dan
volkeren van de meeste andere samenlevingen doorheen de geschiedenis.

Tot dusver is onze globalisering geheel negatief: ongecontroleerd, zonder
aanvulling, en zonder een ‘positief’ tegengewicht dat nog steeds in het beste
geval een ver vooruitzicht, maar misschien reeds een gemiste kans is. Een
negatieve globalisering die vrij spel krijgt, doorbreekt grenzen die te zwak
zijn om de druk te weerstaan en boort talloze, enorme en niet te dichten gaten
doorheen zulke grenzen die tot dusver met succes weerstand boden tegen de
krachten die gericht zijn op hun ontmanteling.

De ‘openheid’ van onze open samenleving heeft vandaag een nieuwe bij-
klank gekregen – een openheid die Karl Popper, die het concept lanceerde,
zich niet kon inbeelden. Die openheid is niet langer het waardevolle maar
kwetsbare resultaat van een moedige doch veeleisende zelfverklaring, maar
wel een onvermijdelijk lot dat door buitengewone vreemde krachten tot
stand is gebracht. Het is een bijproduct van de ‘negatieve globalisering’, dat
wil zeggen: een selectieve globalisering van handel en kapitaal, surveillantie
en informatie, dwang en wapens, criminaliteit en terrorisme, die de territo-
riale soevereiniteit minacht en geen staatsgrenzen respecteert. Indien het idee
van een ‘open samenleving’ oorspronkelijk verwees naar de zelfbeschikking

1 R. Castel (2003) L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé? Parijs: Seuil, p. 5.
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van een vrije samenleving die fier is op haar openheid, roept het nu bij velen
de angstaanjagende ervaring op van een heteronome, kwetsbare bevolking
die wordt overweldigd door krachten die zij noch controleert noch ten volle
begrijpt – met afschuw vervuld door de eigen onverdedigbaarheid en geob-
sedeerd door de veiligheid van haar grenzen en van de individuen daarbin-
nen. Die zekerheid binnen de grenzen en van de grenzen ontglipt haar greep
en lijkt voor altijd buiten bereik te blijven – althans zolang de planeet onder-
worpen blijft aan de eenzijdig negatieve globalisering. In een geglobaliseerde
wereld kan veiligheid niet worden bereikt, laat staan verzekerd, binnen één
land of binnen een selecte groep landen, noch door hun eigen middelen, noch
onafhankelijk van de stand van zaken in de rest van de wereld.

Hetzelfde geldt voor rechtvaardigheid, die voorafgaande conditie voor
blijvende vrede en collectieve zekerheid. De geperverteerde ‘openheid’ van
samenlevingen die door de negatieve globalisering opgelegd wordt, vormt
zelf de voornaamste oorzaak van onrechtvaardigheid en op rechtstreekse
wijze van conflicten en geweld. Zoals Arundhati Roy2 het stelt, ‘terwijl de
elite haar reis naar een denkbeeldige bestemming onderneemt, ergens gelo-
kaliseerd op de top van de wereld, zitten de armen gevangen in een spiraal
van criminaliteit en chaos’. Het zijn de handelingen van de Verenigde Staten
samen met haar verschillende satellieten, zoals de Wereldbank, het Interna-
tionaal Monetair Fonds en de Wereldhandelsorganisatie, die ‘bijkomende
ontwikkelingen aandreven, met gevaarlijke bijproducten zoals nationalisme,
religieus fanatisme, fascisme en natuurlijk terrorisme, die hand in hand met
het neoliberale project van globalisering opmars maken’. ‘Een markt zonder
grenzen’ vormt een recept voor onrechtvaardigheid, en uiteindelijk voor de
nieuwe wereldwanorde waarin (in tegenstelling tot Clausewitz) de politiek
een voortzetting is van oorlog met andere middelen. Wetteloosheid op
wereldschaal en gewapend geweld voeden, bekrachtigen en versterken
elkaar wederzijds. Zoals een oude wijsheid waarschuwt: inter arma silent
leges. Een globalisering van schadelijke effecten stuit terug in de vorm van
een globalisering van haat en wraak.

De negatieve globalisering heeft nu haar opdracht voltooid. Alle samenle-
vingen zijn nu volledig en echt open, zowel materieel als intellectueel, zodat
elk onrecht van deprivatie en indolentie, waar het ook gebeurt, gepaard gaat
met de belediging van onrechtvaardigheid, dit wil zeggen een gevoel van een
onrecht dat gepleegd is – een onrecht dat hersteld moet worden, maar eerst
gewraakt. In de vloeibaar moderne wereld hebben ook de gevaren en ang-
sten een vloeibaar karakter. Of zijn ze eerder gasvormig? Zij vloeien, druppe-
len, lekken, sijpelen. Tot op vandaag bestaan er geen muren om hen tegen te
houden.

2 A. Roy (2004) L’empire n’est pas invulnérable. Manière de Voir, 75, juni-juli, p. 63-66.
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Het spook van kwetsbaarheid zweeft over de ‘negatief geglobaliseerde’
planeet. We zijn allemaal in gevaar en we zijn allemaal een gevaar voor
elkaar. Er zijn maar drie rollen te spelen: daders, slachtoffers en omstaanders.
Die laatsten spelen een dubbelrol omdat ze ook ‘collaterale slachtoffers’ kun-
nen zijn. Voor de eerste rol is er geen tekort aan bieders, terwijl de tweede en
derde categorieën onophoudelijk aangroeien. Zij die blootgesteld worden
aan de negatieve globalisering zijn naarstig op zoek naar een uitweg en ver-
vuld met wraak. Zij die tot hiertoe van dat lot gespaard bleven, vrezen dat
hun beurt om hetzelfde te doen, kan en zal komen.

Volgens de klassieke en nu reeds canonieke formulering van Hans Jonas, die
hij introduceerde in The Imperative of Responsibility, holt de ethische verbeel-
ding achterop, en blijft zij achterop hollen, ten overstaan van het snel uitbrei-
dende gebied van onze ethische verantwoordelijkheden. Men kan in die
formulering dezelfde bezorgdheden horen nazinderen waar Jean-Paul Sartre
doorheen zijn oeuvre mee worstelde (‘wat we ook doen, we nemen verant-
woordelijkheid, maar we weten niet voor wat’). Onze sterke wederzijdse
afhankelijkheid maakt ons allen ‘objectief’ (dat wil zeggen: of we het weten of
niet, of we het willen of niet, en – een ethisch cruciaal punt – of we de intentie
hebben of niet) verantwoordelijk voor elkaars ellende. Onze morele verbeel-
ding daarentegen, werd historisch gevormd om te kunnen omgaan met ande-
ren die in onze ruimtelijke en tijdelijke nabijheid verblijven. Tot op heden
heeft ze die traditionele begrenzing niet op een noemenswaardige wijze kun-
nen overstijgen. We zouden daaraan kunnen toevoegen dat de komst van de
‘informatiesnelwegen’, en dus ook van de elektronisch gemedieerde tele-
nabijheid, zulke vooruitgang kan stimuleren. Maar alvorens de reeds bereikte
omvang van ‘objectieve’ verantwoordelijkheid geëvenaard kan worden,
dient een institutionele weg aangelegd, geplaveid en gecontroleerd te worden.
Zo’n weg blijft nog steeds hangen in de ontwerpfase. Meer nog, waarschijn-
lijk zal de aanleg van zo’n weg geen aanvang nemen zolang de omstandighe-
den van negatieve globalisering de bovenhand blijven hebben.

De kloof tussen de omvang van onze ‘objectieve’ verantwoordelijkheid en
de opgenomen en uitgeoefende verantwoordelijkheid neemt tot op vandaag
toe, in plaats van overbrugd te raken. De belangrijkste reden hiervoor is,
zoals Jean-Pierre Dupuy suggereert, de aloude zelfbeperkende neiging van
de orthodoxe normatieve verantwoordelijkheid om zwaar te leunen op de
concepten van ‘intentie’ en ‘motief’. Deze concepten zijn totaal ontoereikend
om met de hedendaagse uitdaging van wereldwijde ‘objectieve’ verantwoor-
delijkheid om te gaan (en we kunnen daaraan toevoegen dat de afwezigheid
van een vergelijkbaar wereldomspannend recht en een planeetbrede recht-
spraak, haar uitvoerende arm, het vooruitzicht van een gepast antwoord op
die uitdaging onduidelijk maakt). ‘Het onderscheid’, zo stelt Dupuy, ‘tussen
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doden door een intentionele individuele handeling en doden doordat egoïsti-
sche burgers van rijke landen zich beperken tot het eigen welzijn terwijl
anderen sterven van honger’ wordt minder en minder houdbaar. De wanho-
pige zoektocht van speurders en politieagenten naar ‘motieven’ om verdach-
ten te identificeren en schuldigen te lokaliseren zou nutteloos zijn als het erop
aan komt om de wandaden aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor de
hedendaagse benarde toestand van de planeet.

In een wereld als de onze verspreiden de effecten van handelingen zich
ver voorbij het bereik van de routiniserende impact van controle en het ken-
nisbereik dat noodzakelijk is om dit mogelijk te maken. Het zijn vooral de
niet-berekenbare risico’s die onze wereld kwetsbaar maken. Deze verschillen
sterk van die fenomenen die doorgaans beschreven worden door het alge-
meen gangbare ‘risicoconcept’. Fundamenteel onberekenbare risico’s duiken
op in een fundamenteel onvoorspelbare omgeving waar gebroken en éénma-
lige sequenties de regel worden en normloosheid de norm. Het gaat hierbij
louter om onzekerheid onder een andere noemer. De hedendaagse vorm van
wereldwijde onzekerheid zal niet verdwijnen zolang de negatieve globalise-
ring niet aangevuld en getemd wordt door een positieve variant. De wortels
van onze kwetsbaarheid zijn van politieke en ethische aard.

Maar tot op heden antwoorden wij en onze overheden vooral met (om
Mikhail Bakhtins memorabele uitdrukking te gebruiken) ‘carnivals of compas-
sion’. Een belangrijke functie van carnaval bestaat er net in om de uitzonder-
lijkheid te herbevestigen van een carnavalachtige onderbreking van de
onaantrekkelijke dagelijkse routine. En dus om ons met de normaliteit van die
laatste te verzoenen. ‘Carnivals of compassion’ benaderen geenszins de wortels
van het probleem waarop zij schijnbaar een antwoord bieden. Luc Boltanski’s
idee van ‘lijden op afstand’ (distant suffering) krijgt hier een onverwachte
draai: het is in zekere zin makkelijker om gewetensbezwaren, die ontlokt
worden om het (door de massamedia) gestuurde beeld van ‘lijden op
afstand’ te verzachten, dan de oorzaken ervan het hoofd te bieden. Carnavals
van medelijden passen wonderwel bij de vloeibaar-moderne geest: ‘Morali-
teit nu!’ Maar het temmen van de spaaklopende negatieve globalisering is
geen taak die op één dag kan worden vervuld. Gleneagles ‘oorlog tegen
armoede’ werd triomfantelijk op voorpagina’s aangekondigd – gedurende
twee dagen. Enkele weken later verscheen in kleine lettertjes, weggestopt in
het midden van de krant, dat de beloofde ‘kwijtschelding van schuld’ bedrog
is, omdat het geld zou komen van de budgettaire reserves die reeds voorzien
waren voor ontwikkelingshulp.

Leven in de solide moderniteit was sterk door regels en conventies omgeven en
gestuurd. Op moreel vlak handelden mensen als het ware op ‘automatische piloot’.
Met de overgang naar een vloeibare moderniteit komen aspecten van verantwoorde-
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lijkheid en moraliteit terug op het voorplan. Wat zijn de implicaties voor het denken
over criminaliteit?

Laat me beginnen met een vanzelfsprekendheid: hoe je het ook draait of
keert, criminaliteit is criminaliteit, en de misdadigers moeten gestraft en/of
behandeld worden voor hun criminele bedoelingen. Bijna niemand wordt
gedwongen om criminele handelingen te stellen. Er is altijd een keuze. Enkel
de prijs die men ervoor betaalt, hangt niet af van de dader, hoewel zelfs de
beslissing dat de kosten te hoog zijn om aan een criminele handeling deel te
nemen een kwestie van keuze is.

Onze opvatting over criminaliteit steunt op een zeer stilzwijgende veron-
derstelling, of beter een axioma: er is geen misdrijf zonder kwaad opzet (alle
intelligente Hollywooddetectives die het leeuwendeel van hun tijd naar ‘een
motief’ zoeken, herbevestigen die veronderstelling dagelijks op miljoenen
televisieschermen verspreid over gans de wereld). Ik suggereer echter dat de
uitdaging die we nu het hoofd moeten bieden verre van triviaal is. De para-
meters van het ‘criminaliteitsfenomeen’ moeten dringend herdacht worden.
De ervaringen van de twintigste eeuw, die herbevestigd worden door de
hedendaagse ervaringen, tonen dat de grootste gevaren die de mensheid
bedreigen (vergeef me het oxymoron) ‘on-gemotiveerde of niet-intentionele
misdrijven’ zijn. Ook catastrofen die door mensen veroorzaakt worden, heb-
ben de schijn van natuurrampen: zij zijn onvoorspelbaar, slaan willekeurig
toe en, voor zover we weten, lijken ze onvermijdbaar – terwijl hun impact
niet in verhouding staat tot om het even welk denkbaar, oprecht of vermeend
motief of doel.

Wanneer u spreekt over het herdenken van de parameters van het criminaliteitsfeno-
meen, wat is dan de plaats en de betekenis van kleine en veel voorkomende criminali-
teit?

Militairen van de National Guard, die na de ravage van orkaan Katrina op
missie gestuurd werden naar New Orleans, hadden duidelijk geen boodschap
aan jouw onmiskenbaar subtiele en theoretisch onberispelijke onderscheidin-
gen. Zij werden gebrieft om op de plunderaars te schieten om te doden. Nie-
mand vertelde hen een onderscheid te maken tussen de dieven van dure
elektronica en zij die brood en flessenwater stalen. (En sta me toe om toe te
voegen dat de noemer ‘plunderaars’ voorbehouden werd voor de armen en
de zwarten. De anderen werden omschreven als ‘voedselzoekers’.)

‘Kleine criminaliteit’ is inderdaad een blijvend aspect van het menselijke
samenzijn. De snel toenemende omvang, verdichting, heterogeniteit en ano-
nimiteit van de hedendaagse megapolis zal naar alle waarschijnlijkheid haar
eliminatie meer dan ooit onwaarschijnlijk maken. Het probleem is niet om



36 Tom Daems & Luc Robert

deze vormen van criminaliteit uit te bannen (persoonlijk ben ik er niet zeker
van dat dit mogelijk is), maar om te voorkomen dat zij belast worden met
‘toegevoegde schrikwekkende kracht’ door menselijke angst los te weken uit
de levensdomeinen waar deze dagelijks in toenemende hoeveelheden gepro-
duceerd wordt en dan over te brengen naar domeinen met een minder onze-
kerheidsgenererend potentieel, maar die het voordeel hebben ‘dichter bij
huis’ te zijn, ‘in het zicht en binnen bereik’. Het afwenden van de publieke
aandacht laat toe om de meer risicovolle en belastende confrontatie met de
ware bronnen van onbehagen te vermijden. En toch volgen we maar al te
vaak het voorbeeld van de vermaarde dronkaard die onder de dichtstbij-
zijnde verlichtingspaal een bankbriefje zocht dat hij verloren had in een
andere, duistere straat: hier kon hij tenminste zien…



Kristallen in vloeistof. Veiligheid in 
het werk van Zygmunt Bauman

Hans Boutellier

Zygmunt Bauman lezen is geen onverdeeld genoegen. Natuurlijk, ik geniet
van zijn bloemrijk taalgebruik, van zijn ongelofelijke eruditie en van zijn ver-
bluffende inzichten. Maar zijn analyses van de hedendaagse samenleving
snijden door tot op het bot. Het werk van Zygmunt Bauman staat in het teken
van de ontmaskering; niets is wat het lijkt te zijn. Bauman betrapt me op
oppervlakkige gedachten, op verkeerde veronderstellingen, of zelfs op hypo-
criete overwegingen. Hij lijkt op de psychoanalyticus die geen genade kent
met de neuroticus, met dat verschil dat hij zich niet houdt aan de regel van
abstinentie.

Bauman is prominent en directief aanwezig bij de lectuur van zijn werk.
Het leest als dat van Freud, of misschien moet ik me pregnanter uitdrukken:
Bauman ís de Freud van deze tijd – niet in diens therapeutische pretenties,
maar wel in het blootleggen van de psychologie van de huidige samenleving.
Bauman lezen geeft met andere woorden de pijn van het inzicht zonder the-
rapeutische doek voor het bloeden. En daarin schuilt ook de weerstand die
Bauman oproept. Zijn analyses zijn groots en meeslepend, maar zij bieden
weinig ruimte voor tegenwerpingen of dialoog.

In mijn bijdrage aan deze bundel hoop ik te laten zien dat Baumans analy-
ses veel leren over de centrale betekenis van veiligheid in onze tijd. Zij geven
aanleiding om te spreken van een protocriminele samenleving, dat wil zeg-
gen dat zij condities genereert voor normoverschrijding enerzijds en voor een
grote angst daarvoor anderzijds. Deze effecten beschouw ik niet als neuroti-
sche symptomen van deze tijd, maar eerder als noodzakelijke gevolgen van
de omstandigheden. Het is op dit punt dat ik afstand neem van Baumans
duiding van de toestand van de samenleving. In plaats van de wens tot ont-
maskering van deze condities, beschouw ik een pragmatische analyse van
onveiligheid – actie en reactie – wenselijk en noodzakelijk.
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Van postmodern naar vloeibaar

De relatie tussen Freud en Bauman is op een evidente manier zichtbaar in
zijn boek Postmodernity and its Discontents (1997). Deze titel verwijst direct
naar Das Unbehagen in der Kultur van Freud. In dit essay formuleert Freud het
‘verbazingwekkende’ inzicht dat cultuur – als noodzakelijke conditie van
menszijn – per definitie en permanent leidt tot onbehagen. Freud stelt ‘dat
onze ellende voor een groot deel te wijten is aan wat wij onze cultuur noe-
men; wij zouden veel gelukkiger zijn als wij deze zouden opgeven en naar
primitiever toestanden zouden terugkeren. Ik noem deze bewering daarom
verbazingwekkend, omdat […] toch vaststaat dat alles waarmee wij ons
tegen de bedreiging uit de bronnen van het lijden pogen te beschermen, deel
uitmaakt van diezelfde cultuur’ (Freud 1930, vert. 1984, 108-109).

Bauman draait in Postmodernity and its Discontents de redenering van Freud
om. In de huidige fase van de moderniteit vloeit het onbehagen niet voort uit
de disciplinering, maar uit het gebrek daaraan. De hedendaagse cultuur is
dusdanig ontregeld dat zij angst en onzekerheid teweeg brengt. ‘The discon-
tents of postmodernity arise from a kind of freedom of pleasure-seeking
which tolerates too little individual security.’ (1997, 3) Het is dus een verrade-
lijk soort vrijheid die domineert. Het is de vrijheid van het consumentisme dat
uiteindelijk leidt tot het inruilen van individuele vrijheid voor individuele
zekerheid. ‘The splendours of freedom are at their brightest when freedom is
sacrified at the alter of security.’ (Bauman 1997, 3) Met dank aan dit inzicht
van Bauman schreef ik het boek De veiligheidsutopie (2002), over het onbehagen
en verlangen waarmee misdaad en straf tegenwoordig zijn omgeven.

In mijn bijdrage aan deze bundel wil ik dit thema verder uitdiepen aan de
hand van het begrip dat Bauman in de eerste jaren van de eenentwintigste
eeuw heeft geïntroduceerd, namelijk het bijvoeglijk naamwoord liquid. Hij
schreef in korte tijd drie boeken rond dit woord: Liquid Modernity (2000),
Liquid Love (2003) en Liquid Life (2005). In deze boeken geeft hij zijn gedachte-
goed een nieuwe wending die voortreffelijk aansluit bij de inzichten over de
netwerkmaatschappij (Castells 1996). ‘“Liquid modern” is a society in which
the conditions under which its members act change faster than it takes the
ways of acting to consolidate into habits and routines.’ En de levens in zo een
samenleving tenderen naar een vloeibare levensstijl, die ‘cannot keep its
shape or stay on course for long’ (Bauman 2005, 1).

In zijn boek Liquid modernity overstijgt Bauman de wat vruchteloze discus-
sie over de juiste typering van het huidige tijdperk. Begrippen als postmo-
dern, laatmodern, hypermodern hebben met elkaar gemeen dat ze een
nieuwe fase in de ontwikkeling van de moderniteit willen aanduiden. Het
bezwaar van deze begrippen is dat ze zich blijven verhouden tot de moderni-
teit als maat der dingen. Het begrip postmodern duidt op een voorbije toe-
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stand, die (nog) niet in nieuwe termen is te duiden. Dit geldt zeker voor de
betekenis die Bauman daaraan heeft gegeven: moderniteit zonder illusies
(Bauman 1993). Hypermodern en laatmodern wijzen op een intensivering
van de moderniteit en blijven als zodanig gevangen in de premissen van de
moderniteit – meer in het bijzonder emancipatie en vooruitgang.

Met het begrip liquid slaagt Bauman erin een nieuwe toestand onder
woorden te brengen die radicaal verschilt van elk moderniteitsdenken. Bau-
man gebruikt het woord vloeibaar in contrast met het begrip solide.1 Liquid
beschrijft een toestand die radicaal verschilt van het solide moderniteitsden-
ken. Het is een metafoor voor een nieuwe fase in de geschiedenis. Om deze
nieuwe fase te kenschetsen moet men een beroep doen op zware begrippen
als individualisering, globalisering en technologisering.2 Zij staan voor histo-
rische ontwikkelingen die een grote impact hebben op de wijze waarop wes-
terse samenlevingen en hun inwoners vorm geven aan hun leven.

In dit hoofdstuk betrek ik de stelling dat deze ontwikkelingen aan crimi-
naliteit, onveiligheid en de reacties daarop een nieuwe betekenis geven. In
een periode van ongeveer veertig jaar is niet alleen de criminaliteit in
omvang sterk toegenomen, maar veranderde ook het karakter ervan. Wie
realiseert zich dat de eerste bankoverval in Nederland plaatsvond in 1962?3

En wat te denken van het voetbalvandalisme, de wapenhandel, het uitgaans-
geweld, de drugscriminaliteit, het witwassen, de weedplantages, islamitische
terreurdaden, mensensmokkel, intimiderende overlast, verschillende vormen
van fraudes (sociale zekerheid, belasting, bedrijfsfraudes), zinloos geweld?
Stuk voor stuk criminele daden die het domein van misdaad en straf een vol-
strekt ander aanzien gaven. Criminaliteit is van alle tijden, maar zij veran-
derde, en de bestrijding ervan veranderde navenant. Een vloeibare
samenleving kan omschreven worden als een protocriminele samenleving.

Vloeibare identiteiten

Voor een goed begrip van het vloeibare karakter van de huidige westerse
samenleving verwijst Bauman met enige regelmaat naar de solide structuren
van weleer. De periode van solide moderniteit, na de Verlichting, kenmerkte
zich door patronen, codes en regels waaraan men zich al dan niet kon confor-
meren, maar die hoe dan ook een stabiel oriëntatiepunt vormden. Dergelijke

1 Bauman (2000, 2) verwijst hier naar het Communistisch Manifest van Engels en Marx, die
schrijven over ‘melting the solids …’ opdat nieuwe solide vormen kunnen ontstaan (solid is in
het Engels ook een zelfstandig naamwoord).

2 Paul Schnabel vat deze ontwikkelingen treffend samen met vijf i-woorden: internationalise-
ring, individualisering, informatisering, informalisering en intensivering (voor een behande-
ling, zie Boutellier 2005).

3 Volgens het televisieprogramma Andere tijden.
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vaste oriëntatiepunten ‘are nowadays in increasingly short supply’ (Bauman
2000, 7). Het weven van sociale patronen is thans in belangrijke mate een
zaak van individuen zelf geworden. De sociale context is minder gestructu-
reerd, minder hiërarchisch en minder vanzelfsprekend. Deze nieuwe toe-
stand heeft verstrekkende gevolgen voor een aantal trekken van modern
samenleven: de relatie tussen tijd en ruimte, de plaats van arbeid, de emanci-
patie van burgers en de rol van de gemeenschap.

In tegenstelling tot de solide moderne samenleving is niet de plaats, maar
de tijd de beslissende factor: ‘Time has become, first and foremost, the wea-
pon in the conquest of space.’ (2000, 9) Zo ook veranderde de verhouding
tussen kapitaal en arbeid; beide maakten zich los van specifieke plaatsen en
levenslange verplichtingen. En waar de emancipatie van de burger centraal
stond, is in een vloeibare samenleving het individu de bepalende eenheid
(2000, 30). ‘To put it in a nutshell, “individualisation” consists of transform-
ing human “identity” from a “given” into a “task” and charging the actors
with the responsibility for performing the task and for the consequences […]
of their performance.’ (2000, 31-32)

We zijn volgens Bauman aldus getuige van ‘an unprecedented freedom of
experimenting […] and coping with their consequences’. Niet omdat we het
leuk vinden, en niet omdat ‘those in power’ dat zouden willen, maar omdat
we niet anders kunnen onder vloeibare condities: ‘individualisation is here to
stay’ (2000, 37). De radicale individualisering leidt tot een andere beleving
van de publieke sfeer. Deze vormt voor het individu een reusachtig scherm
waarop het individu zijn persoonlijke beleving projecteert (2000, 39). De
publieke ruimte wordt in toenemende mate bezet door private motieven. Dit
geldt ook voor de politiek waarin het individuele motief domineert boven
het politieke argument. Maar het geldt ook voor de publieke ruimte, waarin
de individuele beleving centraal staat (Bauman geeft het voorbeeld van bel-
gedrag met mobiele telefoons).

Het is een eerste reden om te spreken van een protocriminele samenle-
ving. Daarin domineert het individu boven de burger. Er groeit volgens Bau-
man een kloof tussen het individu de jure (de staatsburger) en het individu de
facto (de levende mens). De empirische individualiteit is als het ware uit de
jas van het juridische burgerschap gegroeid.4 Individuele motieven, behoef-
ten en verlangens krijgen alle ruimte en je hoeft steeds minder brutaal te zijn
om die ook te nemen. Een vloeibare samenleving geeft ruim baan aan uitin-

4 Tegen deze achtergrond is sprake van een totaal andere beleving van privacy. Het private is
publiek geworden, zowel in de controlesfeer (camera’s, preventief fouilleren en dergelijke) als
in de persoonlijke beleving (intieme telefoontjes in een volle treincoupé, Seks voor de Buch en
dergelijke). Dit verklaart waarom de bescherming van privacy een enigszins onmodieuze
vorm van engagement is geworden.
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gen en verlangens, die buiten de traditionele normconformiteit vallen.5 Deze
kunnen creatieve vormen aannemen, maar ook gewelddadige, wrede of anti-
sociale vormen die op zichzelf het gemeenschapsgevoel weer verder onder-
mijnen.

Explosieve gemeenschappen

Bauman schetst in zijn liquid-boeken een wereld op zijn kop, waarin de ver-
houdingen tussen publiek en privaat, ruimte en tijd, kapitaal en arbeid, bur-
ger en individu flink door elkaar gehusseld zijn. Meer in het bijzonder staat
hij stil bij de plaats van de gemeenschap. De solide moderniteit was een tijd-
perk van wederzijdse betrokkenheid, terwijl de vloeibare samenleving eerder
leidt tot onthechting, ontwijking, vluchtgedrag en een hopeloze jacht op
identiteit (Bauman 2000, 120). Eenheid of gemeenschap zijn in zo een wereld
niet vanzelfsprekend, maar moeten gecreëerd worden, en dat gebeurt dan
vooral als een daad van zelfbescherming. Deze zelfgecreëerde gemeenschap-
pen zijn veelal gekoppeld aan vormen van geweld; Bauman spreekt hier van
explosieve gemeenschappen ‘which need violence to be born and need vio-
lence to go on living’ (2000, 193-194).

Bauman ontleent aan René Girard het inzicht dat gemeenschappen slacht-
offers nodig hebben – outsiders, die dienst moeten doen om de grenzen te
markeren (en dus niet te ver verwijderd moeten zijn van de gemeenschap)
(2000, 194). Dergelijke explosieve gemeenschappen passen bij een vloeibare
samenleving en hebben vaak een tijdelijk en volatiel karakter.6 Zij hoeven
niet per se dramatische gewelddadige vormen aan te nemen, maar hebben
wel een uitgesproken beschermende functie. Bauman gebruikt hier afwisse-
lend woorden als ‘carnival communities’ en ‘cloackroom communities’ – zij
imiteren ‘echte’ gemeenschappen die veelomvattend en duurzaam zijn. Deze
tijdelijke gemeenschapsvormen zijn vaak niet een oplossing voor de kloof
tussen ‘de jure’- en ‘de facto’-individualiteit, maar de symptomen en soms
zelfs oorzaken van de sociale wanorde die eigen is aan de vloeibare samenle-
ving.

Vandaar dat Bauman als centrale emotionele toestand in een vloeibare
samenleving spreekt van Unsicherheit, een begrip waarin hij een samensmel-
ting ziet van de Engelse woorden insecurity, uncertainty and unsafety.7

5 In dit verband is de opkomst van de zogenoemde culturele criminologie relevant (zie bijvoor-
beeld Presdee 2000).

6 We herkennen hier fundamentalistische moslimgroepen en (vooral in de Verenigde Staten)
christelijke groeperingen.

7 Naar mijn mening komt eenzelfde status in het Nederlands toe aan het begrip veiligheid, dat
ik eerder heb getypeerd als een semantisch sleepnet (Boutellier 2005).
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‘When Unsicherheit becomes permanent […] being-in-the-world feels less like
a law-bound and law-abiding, logical, consistent and cumulative chain of
actions, and more like a game in which the world “out there” is one of the
players and behaves like all players do, keeps its cards close to the chest.’
(2000, 137) De quasi-gemeenschappen van de vloeibare samenleving bieden
onderdak aan individuen, die meer dan ooit snakken naar zekerheid en iden-
titeit. Maar zij bieden slechts tijdelijke opluchting. Het individuele lichaam en
de gemeenschap zijn de laatste verdedigingsposten op het steeds heviger
slagveld waarop de strijd om bescherming, zekerheid en veiligheid zich
voordoet (2000, 184).

Indien mogelijk bewapenen (of verzekeren) we ons tegen risico’s (2000,
68-69). ‘Personal safety has become a major, perhaps thé major selling point
in all sorts of marketing strategies […] “Law and order” […] has become a
major, perhaps thé major selling point in political manifestos and electoral
campains.’ (2003, 70) Steden zijn veranderd van een schuilplaats in de
belangrijkste bron van gevaar (2000, 73). Het verband tussen beschaving en
barbarij is omgekeerd; het gevaar is verschoven naar het hart van de stad en
creëert ‘safety addicted citizens […] gated communities’. Ook kantoren zijn
onneembare vestingen geworden (2003, 74), die van binnen zijn verbonden
met de global cyberspace. Maar waar de angst voor onveiligheid domineert,
verdwijnt spontaniteit, flexibiliteit, de vaardigheid om te verrassen en de
kans op avontuur (2005, 76).

Het huidige communitaristische verlangen is zo beschouwd een rationele
(maar illusoire) reactie op de crisis van de publieke sfeer (2000, 108). Dat ver-
klaart het opkomende nationalisme, het neoconservatisme en het ontstaan
van beschermde gemeenschappen (in extremis gated communities).8 De vloei-
bare samenleving prefereert het individu boven de burger, en waar de
gemeenschap wordt gezocht, neemt zij al gauw gemankeerde vormen aan:
tijdelijk, fundamentalistisch, explosief: ‘gated’.9 Stuk voor stuk verschijnings-
vormen van menselijke verbanden waarin relaties geforceerd zijn en het ver-
trouwen min of meer is afgedwongen. Het is een tweede reden om te spreken
van protocriminele cultuur –gemeenschappelijkheid organiseert zich rond
Unsicherheit en kan vormen aannemen die op hun beurt antisociaal gedrag in
de hand werken.

8 Zie voor een uitwerking van ‘beschermde gemeenschappen’ als toekomstbeeld Boutellier &
Nieborg 2005.

9 Bauman geeft hier wel een heel zwartgallig beeld van de mogelijkheden van gemeenschaps-
vorming. Zie in dit verband het begrip ‘lichte gemeenschappen’ dat werd geïntroduceerd door
Duyvendak & Hurenkamp (2004), ter onderscheiding van de zware, verplichtende gemeen-
schappen van het solide tijdperk.
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Uitsluiting

We volgen Bauman op zijn analytische weg door de vloeibare moderniteit.
Meer in het bijzonder gaat het hier om het soort van leven dat zich onder
haar condities ontwikkelt. ‘“Liquid life” is a kind of life that tends to be lived
in a liquid modern society’, dat wil zeggen een samenleving waarin de condi-
ties sneller veranderen dan de tijd die nodig is om te consolideren in gewoon-
tes en routines (Bauman 2005, 1). Hoge snelheden, snelle wisselingen van
condities en vluchtige relaties leiden tot permanente onzekerheid. De enige
zekerheid is de noodzaak om steeds weer opnieuw te beginnen. Geen
behoud en continuïteit, maar vergeten, deleten, laten vallen en verplaatsen
bepalen het vloeibaar leven (Bauman 2005, 2).10 Het is tegen deze achter-
grond dat ik een derde kenmerk van een protocriminele cultuur wil introdu-
ceren: het hoge tempo van de ontwikkelingen en de kans om door de
centrifugale krachten uit het systeem geslingerd te worden (‘trash’).

In een vloeibare samenleving bestaat geen benchmark voor conformiteit
(en kwaliteit). We streven niet naar een normale toestand, die een eindstation
vormt. Bauman geeft het voorbeeld van de fitness. We willen niet alleen
gezond zijn, maar vooral ook fit. En fit is een subjectieve ervaring, die in feite
geen criterium kent (2000, 77).11 Fit en veilig zijn de wensdromen van vloei-
bare identiteiten, die beide geen eindpunt kennen. Volgens Bauman is het
archetype van de nieuwe beleving van individualiteit het shoppen. De drive
achter het fanatieke koopgedrag (consumentisme) is niet de behoefte, maar
het verlangen, op te vatten als wensrijke fantasie (2000, 73). Vrijheid valt in
een vloeibare samenleving samen met de ‘freedom to shop’ (2000, 88). De
shopping malls vormen een bijna perfecte vervulling van het verlangen naar
vrijheid en veiligheid.12

Afgeschermd door private beveiligers wanen we ons absoluut vrij – onder
de conditie dat we kunnen spenderen. De keuzevrijheid is overweldigend,
maar de doorlooptijden zijn maar kort. Wat vandaag in is, is morgen ouder-
wets (met de kans dat het in gerestylde vorm overmorgen weer hip is).
Natuurlijk zijn de problemen met een vloeibare levensstijl niet gelijk ver-
deeld. Zowel boven- als onderaan de maatschappelijke ladder treft men iden-
titeitsproblemen aan. Bij veel mogelijkheden en middelen moet men kiezen,
bij weinig heeft men moeite om vast te houden. En de meesten van ons zitten
ertussenin: niet weten wat we zijn en moeite hebben om dat wat we zijn te

10 De afvalindustrie heeft een koppositie in een liquid life’s economy (p. 3): creatieve destructie.
11 Op dit punt valt een opmerkelijke vergelijking te maken met de overgang van criminaliteit

naar veiligheid. Criminaliteit is objectief meetbaar, waar veiligheid vooral een subjectieve toe-
stand zonder eindterm vormt (zie Boutellier 2005).

12 Zij bieden momenten van een gerealiseerde veiligheidsutopie (Boutellier 2002).
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blijven. We hebben de neiging om zoveel mogelijk levens in dat ene te stop-
pen (zoals in een computerspel).

‘Liquid life means constant self-scrutiny, self-critique and self-censure.
Liquid life feeds on the selfs’ dissatisfaction with itself’ (2005, 10-11) – het
vloeibare leven is als een perpetuum mobile. De strijd om uniek te zijn is de
motor van de massaproductie en massaconsumptie, maar is een permanente
bron van teleurgestelden die niet vinden wat ze zoeken (2005, 24-25). Tussen
vrijheid en veiligheid wordt zelden een bevredigende balans gevonden. Het
vloeibare leven kent weinig gezagsverhoudingen; het is een wereld van
‘meer-gelijken’. Celebrities zijn de meest prominente personages van de cast
van vloeibare karakters (2005, 49). Historisch schetst Bauman een ontwikke-
ling van martelaren naar helden en van helden naar beroemdheden – waarbij
nauwelijks nog duidelijk is wat de verdiensten zijn.

Het tijdperk van de ironie is afgelost door het tijdperk van de glamour,
waarbij aangetekend moet worden dat de toegang tot die wereld zeer onge-
lijk verdeeld is. Deze staat vooral open voor de rijken en de machtigen. Maar,
zo zou ik willen toevoegen, zij is niet geheel gesloten voor de kanslozen via
de sport en televisie. Daarvoor zijn niet zozeer financieel of cultureel kapitaal
vereist, maar bepaalde vormen van talent of de zogenaamde Idols-x-factor.
Cultuur was altijd gekoppeld aan vooruitgang en verbetering (‘cultiveren’).
Maar de wereld veranderde en ook het management (de ‘managerial revolu-
tion’): zij verschoof van normatieve regulering naar emotionele verleiding,
‘preventing any hardening into habits or norms’ (2005, 57). Culturele creativi-
teit raakte ondergeschikt aan de consumptieve markt – er moet marktwaarde
zijn, wil iets waardevol zijn.

In zo een omgeving veroorzaakt loyaliteit eerder schaamte dan trots. (‘Zit
je al twintig jaar in het onderwijs?’) Dit is geen cultuur van leren en kennisac-
cumulatie, maar een van discontinuïteit, vergeten en weer opnieuw beginnen
(Bauman 2005, 62). Verandering, vernieuwing, innovatie zijn de slagwoorden
van het vloeibare tijdperk. Maar dit keer niet in het teken van de vooruit-
gang, maar in dat van de loutere voortgang. Het vloeibare tijdperk kent geen
doelen en trekt geen finishlijn; het kent slechts permanentie toe aan over-
gangssituaties (2005, 66). ‘There is change, always change, new change’, maar
geen bestemming, geen eindpunt en geen anticipatie op een volbrachte mis-
sie. Vooruitgang roept nu de angst op voor verlies, het gevoel de trein te mis-
sen, achtergelaten te worden, overbodig te zijn. Deze angst om ‘afval’ te
worden, kan alleen worden gekeerd door het zelf te produceren.
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Vitaliteit

Bauman laat in zijn genadeloze beschrijvingen van de vloeibare moderniteit
zien hoe identiteit en gemeenschap worden meegesleurd door een perma-
nente stroom van verandering. En er is altijd de angst om erbuiten te gera-
ken. Het Griekse proto betekent oer of eerste, datgene wat voorafgaat aan iets
wat standaard is of wordt.13 Het lijkt me gerechtvaardigd om de vloeibare
toestand van onze samenleving te beschrijven als een cultuur die mensen
ontvankelijk maakt voor normoverschrijdingen en/of voor de angst daar-
voor. Criminaliteit vormt een wezenskenmerk van de hedendaagse samen-
leving, en dat geldt onverkort voor de obsessieve aandacht ervoor.14

Kwetsbare identiteiten, explosieve gemeenschappen en het gevaar van uitval
zijn de protocriminele condities van de hedendaagse samenleving.

Toch roept Baumans analyse ook bezwaren op die ik tot slot van dit
hoofdstuk wil behandelen. Het eerste bezwaar is het hermetische karakter
ervan. Het is onmogelijk vol te houden dat alles wat ‘solid’ was thans is
opgelost in een vloeibare toestand. Dit geldt niet alleen voor de wijze waarop
vele gemeenschappen vorm geven aan hun leven, maar eveneens voor de
instituties, van het onderwijs tot de rechtsstaat, die zich weten te handhaven
tegen de stroom van het vloeibare leven in. Maar er schuilt nog een tweede,
meer normatief probleem in Baumans analyse. Zijn cultuurkritiek neemt het
karakter aan van een enigszins verlammend cultuurpessimisme, waarin nau-
welijks aanknopingspunten te vinden zijn voor constructief handelen.

Deze normatieve kritiek vindt zijn vertrekpunt in de pragmatische nood-
zaak te moeten handelen. Het is bijvoorbeeld voor ouders een weinig aan-
trekkelijke positie om kinderen op te voeden in een omgeving van perma-
nente onzekerheid. Bauman wijst zelf op de hoop die nog in de opvoeding
besloten ligt. We moeten leren lopen op stuifzand, luidt zijn wat wanhopige
oproep aan het slot van Liquid Life. ‘We need lifelong education to give us
choice. But we need it even more to salvage the condition that makes choice
available and within our power.’ (Bauman 2005, 128) De opvoeding is voor
Bauman de laatste strohalm om welbewuste en zelfbewuste burgers te vor-
men. Maar onduidelijk blijft waaraan een dergelijk opvoedingsproject zich
kan optrekken. In een vloeibare samenleving lijkt de opvoeder louter een
Baron van Münchhausen te kunnen zijn.

Het is echter de vraag of een vloeibare samenleving per se in negatieve
termen moet worden geduid. Daarin komt zij overeen met pessimistische

13 Brinkgreve e.a. gebruikten het woordje bijvoorbeeld in de combinatie protoprofessionalisering:
‘veranderingen in de alledaagse oriëntatiewijzen en levensgewoonten van leken’ (Brinkgreve
e.a. 1979, 21), die ertoe bijdragen dat men ontvankelijk wordt voor – in dit geval – hulp van de
professional.

14 David Garland (1996) spreekt in dat verband van een ‘high crime culture’.
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analyses in termen van egoïsme, hedonisme, consumentisme, materialisme,
narcisme en ga zo maar door. Deze hebben veelal een conservatief karakter,
in de zin dat zij terugverwijzen naar een veronderstelde solide toestand van
solidariteit, gemeenschapsgevoel en burgerzin. Hoewel we Bauman niet
gauw zullen betrappen op nostalgische redeneringen, schuilt in zijn beschrij-
ving van de vloeibare toestand een onmiskenbaar verlangen naar soliditeit en
eenduidigheid. Ik vind het alleen al om pragmatische redenen wenselijk de
vloeibare toestand – in ieder geval ook – te denken als een interessante en uit-
dagende context. Zij biedt ook ruimte voor experiment, sociaal elan, creativi-
teit en zelfs nieuwe vormen van vertrouwen.

In dit verband kies ik liever voor het begrip vitaliteit om de huidige ‘zijns-
wijze’ aan te duiden. Vitaliteit als de bron van een proces dat mogelijkheden
opent, nieuwe verhoudingen creëert en nieuwe ordening mogelijk maakt.
Daarbij dient de keerzijde van de vloeibare toestand onder ogen te worden
gezien. Die uit zich met name in normatieve zin, wanneer we moeten onder-
kennen dat we niet kunnen rekenen op een vanzelfsprekende morele cohe-
rentie tussen waarden, normen, gedragsvoorschriften en de instituties die
deze moeten ondersteunen. Een vitale samenleving heeft het met name in
morele zin moeilijk. ‘Alleen tijdperken die moreel verdeeld zijn, zijn inventief
op het gebied van de moraal,’ schreef Durkheim in 1917. Zo een tijdperk lijkt
thans te zijn aangebroken. De liquide samenleving is een moreel verdeelde
samenleving en biedt ruimte voor een nieuwe sociale ordening – ten goede of
ten kwade.

Het is tegen deze achtergrond dat ik zou willen spreken van een protocri-
minele samenleving. Niet om daarmee een pessimistische uitspraak te doen,
maar juist om het probleem tot zijn juiste proporties terug te brengen. Het
veiligheidsbeleid heeft een reële aanleiding en wordt gevoerd op legitieme
gronden. Een protocriminele cultuur die diepe wortels heeft in een vloeibare
moderniteit dient nuchter, realistisch en pragmatisch te worden gekanali-
seerd. Op die manier zou de behoefte aan veiligheid als dominante tegen-
kracht mogelijkheden bieden om een zekere soliditeit te realiseren. Dat
uitgangspunt acht ik aantrekkelijker voor een sociale filosofie – en navenante
criminologie – dan een verlammende visie van wanorde die Baumans
beschrijvingen noodzakelijkerwijze oproept. Ik licht dit punt toe in de afslui-
tende paragraaf.

Kristalvorming

Het is opmerkelijk hoe weinig aandacht analytici van de ‘veiligheidscultuur’
hebben voor de kwalitatieve verandering van de criminaliteit. David Garland
schreef in 2001 een magistraal boek over het veranderde crime complex, ‘een
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kenmerkend cluster van attituden, geloof en vooronderstellingen’ rond cri-
minaliteit en straf (2001, 163). Maar hij deed dit vrijwel zonder referentie aan
het gewijzigde criminaliteitsbeeld. Alsof veiligheidsbeleid zich voltrekt in
een autopoïetisch universum van zichzelf creërende en elkaar versterkende
controlesystemen. Ook de theoretici van de pluriformering van de politie-
functie beschrijven deze vaak zonder analyse van de ontwikkeling die deze
motiveert of legitimeert.15

De in dit opzicht gemankeerde analyses van het hedendaagse veilig-
heidsthema ademen naar mijn mening de geest van Foucault, de invloedrijke
Franse filosoof, die macht beschrijft als een proces dat zich min of meer auto-
noom voltrekt. Iedere aankomende criminoloog maakt kennis met zijn ana-
lyse van het Panopticon, de koepelgevangenis die Jeremy Bentham in 1791
ontwierp als het ideale systeem van toezicht en controle (Foucault, 1975).
Vanuit de centrale inspectiepost in het midden konden de gevangenen in hun
cellen via ‘lichtdwang’ en een ingenieus geluidssysteem via buizen in de
gaten worden gehouden. Het Panopticon stond voor Foucault model voor
een samenleving die via onzichtbare controle over lijf en geest haar burgers
disciplineerde.

De delinquent als creatie van de macht; de crimineel als uitvinding van de
criminoloog – die opvatting domineert de analyses van de ‘culture of con-
trol’. Ook Bauman ontkomt niet aan de ontmaskerende grondtoon van de
cultuurkritiek. Zijn werk leest als een bombardement van grote woorden,
scherpe observaties en overweldigende diagnoses. Hij presenteert een her-
metische analyse waarin nauwelijks oog bestaat voor consolidatie, voor de
permanentie van maatschappelijke instituties, en voor de continuïteit van
menselijke betrekkingen. De vloeibare moderniteit levert een cultuur op die
in het teken staat van de snelheid, de uitbundigheid en het consumentisme.

In een ontideologiseerde wereld zijn de problemen van een andere orde
dan louter die van verdeling. Niet dat deze zijn verdwenen, maar zij zijn
opgenomen in een grotere dynamiek van Unsicherheit en verantwoordelijk-
heid. Ik heb drie elementen aangedragen voor de stelling dat we leven in een
protocriminele cultuur. In de eerste plaats de radicale individualisering, die
ruimte geeft aan het ‘onaangepaste’ leven om naar buiten te treden en zelfs
een zekere status te verkrijgen. In de tweede plaats het verlangen naar zeker-
heid, dat de weg opent naar geforceerde gemeenschapsvormen die in zich-
zelf een bedreiging kunnen vormen van de sociale orde (fundamentalisme,
gated communities). En ten derde het hoge tempo van culturele verandering
dat het gevaar van uitsluiting en uitval met zich meebrengt.

15 Johnston & Shearing (2003) schreven bijvoorbeeld een voortreffelijk boek over ‘het besturen
van veiligheid’, maar eveneens zonder één verwijzing naar de veranderde criminele werkelijk-
heid.
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Normoverschrijding ligt in het verlengde van een vitalistische levensstijl
die kenmerkend is voor een vloeibare samenleving. Deze betekenis bepaalt
de zelfopvatting van burgers. Zij zijn potentieel slachtoffer of potentieel
dader of afwisselend allebei. Criminaliteit wordt daarbij steeds meer gezien
als een al dan niet bewuste keuze die onder controle gehouden moet worden.
Het is binnen dit kader dat de vraag naar de reikwijdte van de diagnose
opkomt. Is er een veiligheidsbeleid mogelijk dat bij kan dragen tot de terug-
dringing van de uitwassen van de vloeibare samenleving, zonder ten prooi te
vallen aan een of andere vorm van fundamentalisme – fundamentalisme van
de staat of van gemeenschappen?

De centrale tegenstelling is volgens Bauman niet langer die tussen confor-
miteit en deviantie, maar die tussen louter bescherming zoeken en verant-
woordelijkheid nemen. In een protocriminele samenleving bestaat de
verleiding om te kiezen tussen enerzijds vitalistisch gedrag en anderzijds het
zoeken van bescherming. Gegeven een dergelijke tegenstelling komt politiek
dan al gauw in het teken van veiligheid te staan. Maar de sociale opgave van
een vloeibare samenleving is complexer dan dat. Het komt erop aan het
hoofd koel te houden en op de been te blijven. Hier is geen sprake van een
alles-of-niets-verhaal.

In het veiligheidsbeleid kan wel degelijk rekening worden gehouden met
andere belangen dan louter bescherming. Het gaat dan om meer dan veilig-
heid: rechtvaardigheid, sociale samenhang, vertrouwen. De echte uitdaging
van een vloeibare samenleving schuilt in het laveren tussen deze verschil-
lende doelstellingen. Kristalvorming in vloeistof is onvermijdelijk, mogelijk
en gewenst. Een geloofwaardig antwoord op de veiligheidsproblematiek
bestaat uit een zekere ‘solidisering’ van een vloeibare samenleving. Daarvoor
dienen negatieve vitalistische impulsen onder controle te worden gebracht,
maar bij voorkeur op zo een manier dat dit uiteindelijk bijdraagt aan een
vitale samenleving.
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Hoe het veiligheidsdenken 
onveiligheid produceert door 
uitsluiting. Het postmoderne 
onbehagen van Zygmunt Bauman

Koen Raes

‘the frustration of certainty is morality’s gain’
Bauman 1993, 223

Inleiding

George Orwell voerde in 1984 ‘Big Brother’ ten tonele als a-topie van het
modernistische ethos dat ernaar tendeerde alles onder controle van een cen-
trale machthebber/alweter te willen brengen in naam van de efficiëntie. De
postmoderniteit heeft (de mogelijkheid van) die illusie grondig aangetast, zij
het niet helemaal verlaten. Volgens Bauman werd zij aangevuld met een
nieuw type ‘Big Brother’, waarbij mensen zich ‘vrijwillig’ aan een algehele
controle-instantie onderwerpen, zoals dat ook het geval is in de gelijknamige
televisiesoap (Bauman 2006a, 242). Big Brother I stond in het teken van de
‘insluiting’, van het omvatten, controleren en fixeren van mensen onder een
centraal gezag. Big Brother II daarentegen staat in het teken van de uitsluiting,
van het wegwerpen/liquideren van al wie niet aan de gestelde – en vooraf-
gaand aanvaarde – criteria beantwoordt: creditcardgebruikers die niet alleen
hun consumptiegedrag volkomen transparant maken, maar ook meteen
geschorst worden wanneer ze hun schulden niet meer kunnen voldoen,
werknemers die niet alleen allerlei ‘extraprofessionele’ informatie over hen-
zelf moeten ontsluiten, maar die ook meteen worden weggerationaliseerd
wanneer ze de flexibiliseringsvereisten niet meer kunnen vervullen, sollici-
tanten die tegen elkaar moeten opbieden totdat ze ‘afvallen’, universiteiten
die – cfr. de ‘BaMa-hervormingen’ – in een zelf opgelegde concurrentiestrijd
verwikkeld raken voor een goede ‘ranking’, ‘sans papiers’ die, precies, alleen
maar niet de juiste papieren hebben. Ingesloten blijven/worden is de inzet,
uitgesloten worden het zwaard van Damocles dat boven eenieders hoofd
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hangt. Om nog te zwijgen van die andere vormen van nieuwe sociale con-
trole zoals de ‘vrij’ gekozen gsm, die U overal traceerbaar en cont(r)acteer-
baar maakt, de terreur van het ‘zelfopgelegde’ dieet, de ‘zelfgekozen’ esthe-
tisch-chirurgische ingreep, het ‘zelfgekochte’ navigatiesysteem in je auto, de
‘vrije’ inschrijving voor een survival-weekend of de ‘zelfgeboekte’ vakantie
bij de Club Mediterannée (Raes 2001). Big Brother II wekt reminiscenties op
aan Sydney Pollack’s film uit 1968 (!) They shoot horses don’t they, waarin men-
sen elkaar in een marathon – ‘vrijwillig’ – ‘te pletter dansen’ en zet meteen de
toon voor Baumans benadering van de ‘postmoderne conditie’ en dat is zeker
niet die van de apologie. Bauman erkent de mislukking van de modernisti-
sche aspiraties, maar blijft even kritisch tegenover alles wat zich als postmo-
dern of postmodernistisch aandient.

De postmoderniteit wordt gekenmerkt door een algehele vermarkting/
commercialisering en het introduceren van een competitiviteitsdenken in alle
levenssferen (Jameson 1991). Terwijl de moderne kunst zich zoveel als moge-
lijk afkeerde van de markt, omarmt de postmoderne kunst die markt in alle
gretigheid: cultuur is consumptie, consumptie is cultuur. Ieder mens wordt er
tot waar, tot een advertentie, tot een boodschap, tot een evenement, een kort-
stondige ontmoeting (‘a date’) gereduceerd (Baudrillard 1972; Davidson
1992). Grondvraag is dan ook hoe men zich tegenover deze ontwikkelingen
op het vlak van het handelen en het denken positioneert.

Er blijkt een opportunistische en een lucide postmodernistische ingesteld-
heid te bestaan.

De eerste consacreert de knieval voor de markt en de algehele commercia-
lisering van alles in een vloeibare (‘liquide’) levenswijze, waarin niets duur-
zaam is of mag/kan zijn, niets zijn waarde behoudt en alles onderworpen is
aan een hitparadedenken dat voortdurend op zoek is naar nieuwe kicks
(Bauman 2005). De tweede probeert precies die knieval te vermijden en culti-
veert een zekere scepsis tegenover zoveel postmoderne zelfgenoegzaamheid.
De lucide postmoderne geest is er zich van bewust dat er maatschappelijke
en menselijke problemen zijn – men denke alleen al maar aan het probleem
van het luchtverkeerslawaai rondom Zaventem, de Palestijns/Israëlische
kwestie, het mobiliteitsprobleem of de ‘hoofddoekendiscussie’ – waarvoor er
eenvoudigweg geen één-éénduidige ‘goede oplossingen’ bestaan, dat er
wegen moeten worden bewandeld die voortdurend van koers wijzigen en
dat we met ambivalenties leven die niet kunnen worden ‘opgeheven’, twijfels
die door wetgeving niet kunnen worden weggewerkt, morele angsten die
niet door redegeleide categorische imperatieven noch bezworen, laat staan
genezen kunnen worden:

‘De postmoderne geest verwacht niet meer om een alomvattende, totale en
ultieme levensformule te vinden zonder ambiguïteit, risico, gevaar en vergissing
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en koestert een diep wantrouwen tegenover iedere stem die iets anders beweert.
Hij is er zich van bewust dat iedere lokale, gespecialiseerde en doelgerichte behan-
deling, of zij nu effectief is of niet gemeten naar een uitgesproken doelstelling,
evenveel indien al niet meer vernietigt dan het herstelt. De postmoderne geest
heeft zich verzoend met de idee dat de “rommeligheid” (“messiness”) van de
menselijke bestaanswijze zal blijven bestaan. Dat is, in zeer ruime zin, wat “post-
moderne wijsheid” kan worden genoemd.’ (Bauman 1993, 245) [vertaling KR]

Het hoeft dan ook weinig verbazing te wekken dat de socioloog/filosoof, die
indringende studies publiceerde over wereldomvattende problemen als de
Holocaust (Modernity and the Holocaust, 1989), de globalisering (Globalization:
the human consequences, 1998) of het vluchtelingenvraagstuk (Wasted Lives.
Modernity and its outcasts, 2004), uiteindelijk steun zoekt in de ethiek van
Levinas’ menselijk gelaat, die vertrekt vanuit het onontwijkbare gelaat van de
concrete ‘ander’ in een context van een ‘moral party of two’ (Bauman 1993, 82
e.v.). Het ‘morele perspectief’ wordt aldus radicaal ontkoppeld van het poli-
tieke of juridische – met andere woorden het geïnstitutionaliseerde – perspec-
tief en heeft een eigen, niet tot regels, beginselen of normen te herleiden –
maar daarom niet minder aanwezig – appèl. Bauman pleit – zoals Habermas
(1983) en Jonas (1984) – voor een mondiale – niet internationale, zoals Rawls
(1993) – intersubjectieve ethiek omdat dit het enige perspectief is dat ook de
‘wasted people’- vluchtelingen, laaggeschoolden, werklozen, verhandelde
mensen, zigeuners – kan omvatten. En hij pleit – anders dan Jonas, maar
zoals Bloch (1977) – voor een utopisch perspectief, dat zich niet vastklampt
aan het zijnde, maar dat precies weet te overstijgen: de moraal van de hoop
primeert over de ontologie. Immers werden er van alle mogelijke modellen
van menselijk samenleven maar een heel beperkt aantal historisch uitgepro-
beerd en het zou daarom fout zijn enkel uit hun successen of falingen ‘lessen
te trekken’ voor de toekomst. Dat wil niet zeggen dat utopische perspectie-
ven niet de toets van het haalbare moeten doorstaan, wel dat het haalbare
niet door bestaande (politieke, juridische, zedelijke) institutionaliseringen
mag worden gekanaliseerd.

In deze bijdrage probeer ik Baumans inzichten relevant te maken voor het
(on)veiligheidsdenken – gekoppeld aan een verzekeringsdenken dat een ‘vei-
ligheidsstaat’ legitimeert – dat vandaag kennelijk alle politieke – en populaire
– agenda’s beheerst, vanuit de vraag of de manier waarop over (on)veiligheid
wordt gedacht niet zélf een van de belangrijke oorzaken is voor toenemende
objectieve en subjectieve onveiligheid.
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Vloeibare postmoderniteit, vloeibare individualiteit

De postmoderniteit wordt gekenmerkt door het verdampen van alle zekerhe-
den die de moderniteit al of niet illusoir had geïnstitutionaliseerd, net zoals
de moderniteit dat had gedaan met alle premoderne zekerheden (het ‘all that
is solid melts into air’ uit het Communistisch Manifest). Het individu, eens
dat ondeelbare centrum van autonomie, stabiliteit, zelfbeschikking, duur-
zaamheid en identiteit wordt steeds meer een vluchtige, volatiele, incohe-
rente, veranderlijke en hybride kameleon, zowel een subject als een object
van consumptie, flexibiliteit en mobiliteit, zonder territoriale of temporele
ankers of schakels (Sennett 1998). Het postmoderne individu is voortdurend
op reis zonder duidelijke bestemming en ontleent zijn kortstondige identiteit
in toenemende mate aan steeds wisselende tewerkstellings- en consumptie-
processen. Hij is een ‘homo eligens’ in een warenmarkt waarin hij niet alleen
als producent, maar ook als consument tot waar is gereduceerd. Het domine-
rende ‘consumerisme’ is in wezen een ‘economics of deception’ waarbij
vooral de niet-bevrediging van behoeften/verlangens constant moet worden
gehouden: niet het bevredigen, maar wel het opwekken van behoeften/ver-
langens creëert het kader voor postmoderne disciplinering, waarin verlan-
gens intenser zijn dan belevingen (Bauman 2005, 82). Genieten is de basisas-
piratie en het lijden heeft iedere zin verloren. En dat ethos van het genieten is
onverzadigbaar, vraagt voortdurend om nieuwe, hevigere kicks, andere
spannendere ervaringen. Die kunnen deels door de virtuele realiteit van de
media worden ingelost – een virtuele realiteit die overigens steeds minder
van de ‘reële realiteit’ te onderscheiden valt – maar vergen toch ook het aan-
reiken van steeds weer nieuw voedsel voor de ‘leefstijlenclaves’ die vooral
als genotsenclaves worden beleefd (Lipovetski 1987).

Een dergelijk individu is nog nauwelijks aanspreekbaar als een ‘burger’
en zijn icoon is niet dat van de martelaar – zoals in de premoderniteit waarin
het lijden nog onvoorwaardelijk zin had – of van de held – zoals in de moder-
niteit, met zijn militaire, politieke, wetenschappelijke en artistieke pioniers –
maar dat van de beroemdheid of van het slachtoffer zoals die door de media
worden gecreëerd (Bauman 2005, 47). En die beroemdheden zijn uitermate
temporele en kortstondige verschijningen, die worden geleid door een ‘hitpa-
radedenken’, waarin dingen maar heel kortstondig hun waarde behouden en
die een ‘cultuur van het vergeten’ veronderstelt, die geen ruimte laat voor
duurzaamheid-als-waarde (Bauman 2005, 62). Hetzelfde geldt voor het
slachtoffer dat grote emoties kan opwekken wanneer zijn recht op compensa-
tie niet wordt voldaan, maar evenzosnel vergeten wordt, wanneer zich
nieuwe slachtoffers aandienen. De ene keer een (één) slachtoffertje van Tsjer-
nobyl, de andere keer een (één) slachtoffertje van een aardbeving in Mexico,
de volgende keer een (één) slachtoffertje van een verkeersongeval en ten
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slotte een (één) klemgeraakt walvisje. De markt van de emotionele empathie
is snel verzadigd en dan moet er op zoek gegaan worden naar nieuwe ver-
wekkers van sentimentele verontwaardiging: vermoorde en verkrachte kin-
deren, kindsoldaten, kindprostitués, kindslaven. Een ‘mediahoofd’ is – cfr.
Baumans ‘carnivals of compassion’ – even snel gevuld, gelaafd als geledigd,
en het opwekken van medeleven wordt tot entertainment herleid.

Het postmoderne individu ziet zichzelf niet (meer) als een ‘schakel’ tus-
sen verleden en toekomst en evenmin als een schakel tussen zichzelf en de
‘anderen’, maar als een nomade, die zich van het ene naar het andere ‘stam-
verband’ verplaatst (Maffesoli 1988). En die stamverbanden hebben geen ter-
ritoriale of familiale identiteit, maar veeleer een cognitieve, een communica-
tieve of een esthetische. Het zijn maar heel tijdelijke, vlottende havens, waar
men slechts voor anker kan gaan voor de duur van een project, of dat nu een
boorproject is in zee, een wetenschappelijk project, een bouwproject of zelfs
een relationeel project (Bauman 2003).

Vloeibare veiligheid?

Hoe kan men (en wie kan?) dergelijke losgeslagen zelven nog ‘veiligheid’
aanreiken waar het verband tussen veiligheid en vrijheid vervaagt, burger-
schap als engagement erodeert en waar men veiligheid steeds minder als
een gedeeld ‘public good’ benadert? In de risicomaatschappij (Beck 1986)
is veiligheid niet alleen meer een kwestie van ‘safety’ als veiligheid tegenover
(potentiële) criminaliteit, maar al evenzeer van ‘security’ (in Baumans termi-
nologie), als veiligheid tegenover alle mogelijke risico’s van de postindus-
triële samenleving: milieuveiligheid, voedselveiligheid, gezondheidsveilig-
heid, privacy-veiligheid, technologische veiligheid, seksuele veiligheid, exis-
tentiële veiligheid (Bauman 2006c). Die tweede veiligheid vergt heel wat
andere instrumenten dan de klassieke strafrechtelijke en haar toenemende in
vraag stelling illustreert de toename van het wantrouwen als anticement in
de samenleving. Angst en onzekerheid dringen in alle segmenten van de
samenleving door, net zoals alle mogelijke middelen om ze te bezweren (Bau-
man 2006b). De neiging bestaat dan ook om ‘veiligheid’ – als ‘security’ zowel
als ‘safety’ – te privatiseren en te commercialiseren. De markt van de veilig-
heid en de verzekering(en) dijt alsmaar verder uit. Overal ter wereld duiken
‘veiligheidsenclaves’ op, woonwijken die omringd zijn door prikkeldraad en
waarin private bewakingsdiensten het in- en uitgaan van mensen controle-
ren. In de Verenigde Staten leven reeds acht miljoen inwoners in twintigdui-
zend van dergelijke ‘gated communities’ en hun aantal neemt ieder jaar toe
(Bauman 2005, 70). Ze zijn de al te zichtbare symbolen van een ‘architectuur
van de angst’ en dringen het belang van de openbare ruimte als ontmoetings-
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ruimte steeds verder terug. Het zijn eilanden van gelijkaardigheid, getto’s
voor wie veel te beschermen heeft. Overal ter wereld neemt het aantal private
bewakingsfirma’s toe en in de Verenigde Staten zijn er zelfs al meer mensen
tewerkgesteld in private bewakingsdiensten dan in de openbare politie-
diensten. Overal ter wereld floreert de markt van de veiligheidssloten, de
veiligheidscamera’s, de veiligheidsalarminstallaties in auto en huis, de veilig-
heidsdiensten in luchthavens en spoorwegstations, de veiligheidssloten op
computers en, wellicht binnenkort, de veiligheidschips in ieder lichaam van
ons, zoals nu reeds het geval is voor onze huisdieren. Veiligheid is Big Busi-
ness geworden, maar weet nauwelijks de tred bij te houden voor voortdu-
rend nieuw opgewekte bronnen van onveiligheid(sgevoelens). Integendeel
suggereert zij steeds meer onveiligheid als bestaansconditie, zoals op alle
Engelse en Amerikaanse universitaire campussen waar de blauwe lichten
boven de emergency-telephones die u moeten beschermen tegen ‘sexual
assault on campus’ en waarvan het aantal ieder jaar toeneemt, u een voortdu-
rend gevoel van ‘actual and imminent danger’ geven (Roiphe 1993), net zoals
alle camera’s die het openbaar en privaat domein overschaduwen u voortdu-
rend herinneren aan potentiële veiligheidsrisico’s. De veiligheidsmaatschap-
pij is aldus zelf een belangrijke bron van onveiligheid(sgevoelens), die tege-
lijk culpabiliserend werkt tegenover al wie niet de ‘juiste’ veiligheidsmaatre-
gelen heeft genomen (‘Hoe durft u nu alleen op het strand te wandelen
zonder gsm en zonder pepper-spray? Dat is het toch gewoon zoeken…’).

Het zoeken naar veiligheid in kleine gemeenschappen wordt geïnspireerd
door de subjectieve ervaring van alomtegenwoordig geweld. Maar het blijft
de vraag of die onveiligheidservaringen niet veeleer voedsel krijgen door de
angst omwille van snelle en diepgaande maatschappelijke veranderingen,
angst door bestaansonzekerheid, angst door ecologische en gezondheidson-
zekerheid, angst door relationele onzekerheid, ja angst voor erectiestoornis-
sen dan dat vermeende toenemende geweld (Bauman 2006b). Die diepere
existentiële angst wordt volgens het bekende mechanisme van de zondebok
geprojecteerd op meer zichtbare verschijnselen zoals de vreemdeling, de kin-
derverlokker, de straatcrimineel. En die laatsten moeten dan ook door zicht-
bare initiatieven – meer blauw op straat, zero-tolerance – worden bestreden.

De ‘veiligheidsmaatschappij’ is daarom ook een ‘verzekeringsmaatschap-
pij’ geworden, die voor eender welk risico wel een polis of een wet in de por-
tefeuille heeft en aldus de suggestie opwekt dat veiligheid en zekerheid ‘indi-
vidualiseerbaar’ en ‘koopbaar’ zijn, geen bij uitstek ‘public good’ meer zou-
den zijn.

Lokale veiligheid – hoe ‘integraal in aanpak ook’ – is natuurlijk maar één
keerzijde van de medaille, gezien de belangrijkste oorzaken van nieuwe vor-
men van onveiligheid precies verband houden met de toenemende globalise-
ring. Ook hier blijkt ‘veiligheid’ het sleutelwoord te zijn. Veiligheid tegenover
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de ‘as van het kwaad’ – vooral om onze petroleumbelangen te vrijwaren –
veiligheid tegenover het ‘oprukkend islamitisch fundamentalisme’ – idem
dito –, veiligheid tegenover de toenemende internationale drugs-, wapen-,
migranten- en vrouwenhandel, veiligheid tegenover internationale terreur.
Zou er dan geen verband bestaan tussen deze mondiale en deze lokale onvei-
ligheid? En indien dit het geval is – en daar kan geen twijfel over bestaan –
waarom wordt het veiligheidsdiscours dan toch zo sterk geïndividualiseerd?

Volgens Bauman is hier sprake van een bewuste strategie, waarbij een
‘liquid fear’ in stand wordt gehouden om bevolkingen vooral niet de kans te
geven het vigerende (on)veiligheidsdenken waarop de machthebbers vegete-
ren, te doorprikken (Bauman 2006b). Hun legitimiteit is immers afhankelijk
van de mate waarin ze de nieuwe vormen van onveiligheid als ‘beheersbaar’
en ‘onder controle’ kunnen presenteren, in de mate waarin de bevolking zelf
ook ‘inspanningen doet’ om het gevaar te bezweren. Iedere burger een ‘vei-
ligheidsagent’! Iedere burger een ‘spion’! Iedereen ‘flik’. Zover was zelfs
Orwell niet gegaan. Maar in de wereld van Big Brother II is die ‘responsabili-
sering’ en ‘individualisering’ een evidentie. En, ja hoor, dagelijks patrouille-
ren er reeds burgerwachten door onze (tuin)wijken, beducht voor ieder voor-
werp, iedere beweging, iedere persoon dat/die de grenzen van het normale
reilen en zeilen van de ‘gevestigde’, de ‘insiders’ in de wijk overschrijdt (Elias
& Scotson 1965).

Ondertussen proberen natuurlijk ook overheden – zich bewust van het
belang van het veiligheidsthema voor hun legitimiteit – greep te krijgen op
de veiligheidsproblematiek, veeleer dan naar het model van Big Brother I. Er
werden veiligheids- (of samenlevings-)contracten afgesloten met de gemeen-
ten, er kwamen preventieambtenaren, veiligheidsmonitoren, straathoekwer-
kers, city coachers, parking watchers, park watchers enzovoort, maar over
hun effectiviteit wordt nauwelijks gerept, als zou beleid te herleiden zijn tot
intenties en initiatieven en niet ook moeten worden afgetoetst op haar con-
crete resultaten. Indien men er alvast gegevens over subjectieve onveilig-
heidsgevoelens op naslaat, dan blijkt nergens uit dat die op enigerlei wijze
significant zouden zijn gedaald, integendeel.

Dat hoeft ook niet te verbazen want al die beveiligingsinitiatieven creë-
ren/suggereren voortdurend onveiligheid als bestaansconditie en machtheb-
bers prefereren bange burgers over zelfzekere, omdat die makkelijker in de
pas lopen.

Lokale gemeenschappen

Michael Walzer stelde in Spheres of Justice (1983, 31 e.v.) dat er een verband
bestaat tussen veiligheidsinitiatieven die op het nationale niveau worden
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genomen en de lokale reacties hierop. Hoe ‘opener’ – en dus, volgens het
vigerende discours ‘onveiliger’ – het nationale beleidsniveau ageert, hoe
‘geslotener’ het lokale niveau – gemeenten, wijken – zal reageren door zich
op te sluiten in een wij-van-gevestigden, dat geen buitenstaanders duldt. Of,
omgekeerd en anders uitgedrukt: hoe meer het nationale niveau zich als een
‘club’ gedraagt – die zelf bepaalt wie lid wordt en wie niet – hoe meer het
lokale niveau bereid zal worden bevonden zich als een ‘wijk’ te gedragen,
waarin iedereen die er een ‘stek’ vindt meteen ook een erkende plaats heeft.
En omgekeerd: hoe meer het globale beleid de natie als een buurt benadert,
hoe meer wijken en gemeenten zich als (gesloten) clubs zullen opstellen,
waarvan men niet automatisch lid kan worden. Dat is duidelijk gebleken bij
het opvangbeleid voor asielzoekers: buurten gedragen zich des te meer als
‘clubs’ wanneer het nationale niveau zich als ‘wijk’ opstelt. Het is een van die
kenmerkende ambivalenties van de postmoderne samenleving en het stelt
ieder veiligheidsbeleid voor een dilemma, omdat ‘lokale niveaus’ tegelijker-
tijd met klassenverschillen verweven zijn. ‘Lokale democratie’ is niet per
definitie de betere democratie, maar kan al evenzogoed uitdrukking geven
aan een ‘egocratie’, waarbij alle samenlevingsproblemen telkens weer op
‘andere’ wijken of buurten worden afgewenteld, volgens het ‘not in my back-
yard’-beginsel. Anderzijds ontbeert het nationale niveau juist die binding
met de bevolking opdat haar beleid ook als legitiem zou worden ervaren.

Het communitarisme, met zijn opwaardering van lokale gemeenschappen
als enig referentiepunt om nog een (moreel) wij-gevoel op te wekken (MacIn-
tyre 1981), is daarom geen adequate, en zeker geen eerlijke repliek op de
postmoderne onoverzichtelijkheid. Enerzijds omdat buurten en wijken als
territoriale omschrijvingen nog nauwelijks een wij-identiteit weten op te
wekken bij individuen die elders werken, nog elders uitgaan en nog elders
winkelen en weliswaar in een wijk of buurt ‘wonen’ maar er niet echt leven,
verbonden als ze zijn in netwerken die ieder territoriaal verband overstijgen.
En indien dat toch het geval is, dan is de kans groot dat het ofwel om boven-
vermelde ‘gated communities’ gaat voor de superrijken die zich letterlijk uit
de samenleving hebben teruggetrokken of om de getto’s waarin de superar-
men van allochtone of autochtone origine ‘tegen elkaar’ samenklitten in etno-
centrische gemeenschappen, die hun ‘gedeelde’ wij-identiteit vooral uit hun
anders-zijn afleiden en articuleren. Dergelijke ‘gemeenschappen’ zijn veeleer
een voedingsbodem voor interculturele conflicten, irritaties en wrijvingen
eerder dan voor een nieuw multicultureel ethos. Het is juist dat er een ver-
band bestaat tussen de toenemende anonimisering van de openbare ruimte
waarin mensen elkaar nog slechts als vreemden, indien al niet als hindernis-
sen bejegenen, en toenemende criminaliteit: hoe anoniemer het domein, hoe
onveiliger. Vanuit dit perspectief lijkt het logisch het opwaarderen van de
‘lokale gemeenschap’ door het persoonlijker maken van de intermenselijke
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verhoudingen als een remedie tegen (objectieve en subjectieve) onveiligheid
naar voor te schuiven: (meer) persoonlijke sociale controle ‘werkt’. Ten dele is
deze communitaristische repliek dus terecht en hebben projecten om wijken
en buurten te reanimeren wel degelijk zin. Maar men moet zich grondige vra-
gen stellen bij de algehele haalbaarheid ervan én bij haar concrete effecten.

Wat de haalbaarheid betreft: moderne grootsteden kunnen nog nauwelijks
als verzamelingen buurten worden benaderd waarin mensen hun identiteit
met een bepaald territorium verbinden. Grootsteden worden gevormd door
professionele, amicale, commerciële en vrijetijdsnetwerken, een multipliciteit
aan – tijdelijke en beperkte – contactmomenten, die iedere territoriale context
overstijgen. Net zo min als ‘het werk’ is ‘de buurt’ nog een duurzaam leefver-
band. De meeste grootstedelijke relaties zijn onvermijdelijk grotendeels ano-
niem en daarom moet men veeleer op zoek gaan naar de mogelijkheid van
een onpersoonlijke, anonieme maar niettemin intersubjectieve ‘moraal’
tegenover de ander – Bauman suggereert, zoals gezegd, de moraal van Levi-
nas – dan proberen het lokale niveau te ‘personaliseren’. Anderzijds dreigt
juist een versterking van de territoriale identiteit – cfr. de ‘gated communi-
ties’ – vooral te leiden tot groeiende hoeveelheden ‘wasted people’, uitgeslo-
tenen, verlorenen, die als het afval van de moderne samenleving worden
behandeld (Bauman 2006a). Hen wordt gevraagd een lokale oplossing te zoe-
ken voor problemen – delokalisatie, flexibilisering, migratie enzovoort –
waarvan de oorzaken wezenlijk globaal zijn (Bauman 2006c, 133). Hoewel
alle mensen op aarde, vanuit het perspectief van hun overlevingskansen in
‘dezelfde boot’ zitten, verschillen hun directe noden zo wezenlijk dat zij allen
in afzonderlijke bootjes ronddobberen en vaak elkaar enteren op grond van
hun kortzichtig eigenbelang. Terwijl solidariteit de enige adequate repliek is,
worden steeds meer antagonismen gecreëerd die reële oplossingen radicaal
in de weg staan (Bauman 2005, 150).

De nadruk op het lokale niveau – zoals in alle integrale veiligheidsinitia-
tieven – heeft tenslotte ook als pervers effect dat alle transnationale, ja extra-
territoriale vormen van criminaliteit – door multinationale ondernemingen,
banken, politici – uit de kijker verdwijnen en inderdaad: het gevangenisre-
gime wordt bij uitstek op de lagere klassen ten uitvoer gebracht. Het is de
apologeten van ‘law and order’ wel degelijk om een specifieke ‘orde’ te doen.

‘De handelingen die worden gecriminaliseerd en waarvoor die orde geen ruimte
laat, worden het meest waarschijnlijk begaan door mensen in een underdogposi-
tie, de verworpenen en uitgeslotenen. Aan de andere kant wordt het beroven van
ganse naties van hun grondstoffen als “bevordering van de vrijhandel” geduid,
het beroven van ganse families en gemeenschappen van hun levenskansen als
“downsizing” of gewoon “rationalisering”. Geen van beide werd ooit opgenomen
in de lijst van criminele en bestrafbare daden.’ (Bauman 2007, 224)
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Uitsluiten, opsluiten

Met de term ‘liquid’ die zovele titels van zijn boeken siert, doelt Bauman dan
ook niet alleen op de ‘vloeibaarheid’ van onze bestaanscondities, maar ook
op hun ‘ongrijpbaarheid’. Dat inspireert hem tot een radicale kritiek op het
recht, en met name het strafrecht, dat al lang niet meer in staat is greep te krij-
gen op de meest fundamentele maatschappelijke problemen (Bauman 2000).
Iedere vorm van (rechts)orde installeert onvermijdelijk een regime van uit-
sluiting, terwijl de eraan gelinkte (rechts)normen de uitgeslotenen culpabili-
seren, alsof ze zichzelf zouden hebben gemarginaliseerd. ‘Zij’ hebben ‘zich-
zelf’ uitgesloten. Opsluiting is de ultieme manier om uitgeslotenen te behan-
delen en inderdaad, overal in de westerse wereld worden vandaag
uitgebreide programma’s voor de bouw van nieuwe (al of niet geprivati-
seerde) gevangenissen uitgevoerd – in de Verenigde Staten zitten er al meer
mensen in de gevangenis dan in alle instellingen voor hoger onderwijs (Bau-
man 2000, 212) – ook al heeft criminologisch onderzoek al lang aangetoond
dat meer gevangenissen geenszins in staat zijn om de criminaliteit of ‘abnor-
maliteit’ terug te dringen. Tegelijk worden steeds meer menselijke handelin-
gen onder het ‘regime van het strafrecht’ ondergebracht (Bauman 2006c).

De gevangenis lost geen enkel probleem op, behalve dat de veroordeelde
uit de samenleving wordt gelicht. Terwijl men in vroegere gevangenisregi-
mes nog sterk de nadruk legde op scholing en werk, is dat steeds minder het
geval: bewaking, daar gaat het om. Wat baat het gevangenen tot arbeiden-als-
integratiemechanisme te socialiseren wanneer er ‘buiten’ toch geen werk is
en ze uitgeslotenen zullen blijven (Bauman 2000, 211)?

‘Nieuwe gevangenissen bouwen, nieuwe wetten produceren die het aantal moge-
lijke wetsinbreuken waarop gevangenisstraffen staan, verhogen en het verlengen
van de gevangenisduur [cfr. het pleidooi voor niet-inkrimpbare gevangenisstraf-
fen bij ons, KR], al deze maatregelen verhogen de populariteit van regeringen; ze
tonen aan dat regeringen streng zijn, vermogend en zeker en vooral “dat ze er iets
aan doen”, niet alleen voor de bescherming van de persoonlijke veiligheid van
hun onderdanen, maar ook voor hun eigen veiligheid en zekerheid; en dat doen ze
in een in hoge mate dramatische, tastbare en zichtbare – en dus overtuigende –
manier. (Bauman 2007, 221)

De media doen hun duit in het zakje door uitgebreid te rapporteren over cri-
minaliteit en over de strijd ertegen, terwijl talrijke feuilletons – niet toevallig
de meest populaire – de misdaad, en dus de veiligheid, als probleem num-
mer één van de samenleving duiden. En wie maakt nog het verschil tussen
Witse, Derrick, Morse, Baantjer, Columbo, Miss Marple of Maigret en het
werkelijke politiewerk? De burger, helaas, niet, en die blijft dan ook met een
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kater zitten bij zoveel onopgehelderde misdrijven, terwijl de helden van het
doek door pienter speurwerk altijd de misdadiger vinden.

Ondertussen worden overheden ertoe gebracht om ieder maatschappelijk
probleem met nieuwe rechtsregels te bezweren, wat uiteindelijk de overzich-
telijkheid van de beoogde ‘orde’ allerminst ten goede komt, haar eerder ero-
deert, omdat ze onderling contradictorisch zijn en een lappendeken vormen,
geen coherent geheel. Naar de ‘effecten’ van al die nieuwe regelgehelen
wordt nauwelijks gepeild: de inzet vormen de intenties van de machtheb-
bers, want die bedoelingen worden in de media ruim becommentarieerd. Dat
geldt ook voor het nieuwe gevangenisbeleid: als de bevolking maar weet dat
het onze bedoeling is om meer gevangenissen te bouwen en meer criminelen
op te sluiten, dan wordt zij gerustgesteld. Als er een voedselveiligheidsagent-
schap komt, dan wordt ze gerustgesteld. Als er een veiligheidsmonitor komt,
dan wordt ze gerustgesteld. Als er ombudsdiensten worden ingesteld…
enzovoort, enzovoort. Onvermijdelijk wekt de aanwezigheid van al die vei-
ligheidsinstanties op zijn beurt een ervaring van steeds aanwezig gevaar op,
terwijl er geen ruimte meer wordt gelaten voor ‘het lot’ of ‘het toeval’, die
twee premoderne bronnen van zingeving.

In wezen is ieder recht een motie van wantrouwen, een artificiële manier om
mensen aan hun beloften of verplichtingen te houden, waar ‘spontane’
sociale controle dat niet meer vermag. Daar is op zich niets tegen, tenzij die
rechtsregels nog slechts het enige cement zijn waarmee mensen zich maat-
schappelijk identificeren. Dat leidt niet alleen tot een overbevraging van het
gerecht, maar ook tot een decontextualisering van maatschappelijke proble-
men die ‘uit’ de leefwereld worden gelicht en tot de interpretatie van
tekstuele regels worden gereduceerd. ‘Burgerschap’ wordt dan herleid tot de
naleving van regels en reglementen, los van hun finaliteit. En wel van die
regels en reglementen die in dat specifieke geval van toepassing zijn, zonder
oog voor het ruimere geheel. Mensen claimen aldus al eens rechten ‘tegen de
rest van de wereld’ en dat verarmt het maatschappelijk debat (Glendon
1991).

Coda

Bauman mag dan al als een postmodern socioloog worden gekenmerkt, hij is
geenszins een apologeet van de postmoderniteit, maar blijft trouw aan de
beginselen van de kritische theorie, zoals die door de Frankfurter Schule wer-
den uitgewerkt. Met één belangrijk verschil: hij is geen historicistisch denker
die gelooft in enigerlei ‘dialectiek van de vooruitgang’. Hij is geen optimist,
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noch een pessimist – hoewel hij het wel degelijk over ‘the dark ages’ heeft
wanneer hij het over de hedendaagse tijd heeft. Er zijn beslist wegen naar
verandering, maar die worden ons niet door ‘de geschiedenis’ opgedrongen:
we zullen zelf utopische wegen moeten uitwerken en uitproberen, zonder
enige zekerheid dat zij ook zullen slagen. Daartoe moeten we eerst een a-juri-
dische en a-politieke, ‘anti-necessitarian’ (in de termen van R.M. Unger
(1987)) moraal weten te herbegronden die vanuit een ‘normloze’ intersubjec-
tiviteit vertrekt, maar des te dwingender het onontwijkbare appèl van de
ander ziet en erkent, als een dwarssnede die doorheen alle instellingen, com-
promissen en tijdelijke rechten dringt. In zekere zin ontpopt Bauman zich
aldus tot een antisocioloog – althans in de Quetelet-traditie van ‘sociologie’ –
want hij ontkent het ‘noodzakelijke’ of het ‘wetmatige’ in het sociale, dat
altijd veeleer mogelijkheid, méér mogelijkheid dan noodzakelijkheid is.
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Genese en sociale functie van een 
geweldssemantiek1

Willem Schinkel

Inleiding

Eén van de klassieke definities die uit de sociologie zijn voortgekomen, is
zonder twijfel Webers definitie van de staat als ‘ein auf das Mittel der legiti-
men (das heißt: als legitim angesehen) Gewaltsamkeit gestütztes Herrschafts-
verhältnis von Menschen über Menschen’ (Weber 1972, 7). Als zodanig is de
staat het eindproduct van een historische ontwikkeling waarin een complexe
geautonomiseerde omgang is ontstaan met de paradox die door Cicero bon-
dig verwoord is: ‘Quid enim est, quod contra vim sine vi fieri possit?’ – ‘Wat
zou tegen geweld kunnen worden gedaan, zonder geweld?’ De staat heeft
zich, in een lange historische ontwikkeling, een monopolie op legitiem – in de
zin van: gelegitimeerd – geweld toegeëigend. Daarmee heeft de staat zich
tevens de definitiemacht toegeëigend over wat wel en wat niet als geweld
telt. Er is immers legitiem geweld en er is strafbaar geweld. Het eerste wordt
nauwelijks als geweld gezien, omdat het de collectieve zelfbescherming van
het volk belichaamt en dus productief van aard is; het tweede is wat we door-
gaans ‘geweld’ noemen en is exclusief destructief van aard. In dit hoofdstuk
worden de ontwikkeling en de hedendaagse werking van een dergelijk den-
ken, dat met Niklas Luhmann een zekere semantiek genoemd kan worden,
onderzocht. Naast de ‘materiële’ morfologie van de staat, bevindt zich die
legitimerende ‘ideële’ semantiek van geweld, die debet is aan het moderne
taken-for-granted-idee dat geweld destructief is en zich aan gene zijde van de
legitimiteit bevindt. Over de vraag of geweld nu uiteindelijk wel of niet ook
productief genoemd kan worden, zullen hier geen uitspraken worden

1 Met dank aan Liesbeth Noordegraaf-Eelens, Rutger Noordegraaf, Luc Robert en Tom Daems
voor hun waardevolle opmerkingen.
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gedaan; wel kan de contingentie van het idee dat dat niet zo is, beargumen-
teerd worden.

Verschillende paradoxen zijn ontstaan als gevolg van de toe-eigening van
fysiek geweld door de staat. Zo is de afname van privaat fysiek geweld hand
in hand gegaan met een vergaande militarisering en een verfijning van
geweldstechnieken (Bauman 1998; Giddens 1984). Zo stelt Bauman dat het
civilisatieproces vooral om ‘the redistribution of violence’ draait (Bauman
1995, 141). De staat is, paradoxaal genoeg, zowel de potentieel meest geweld-
dadige institutie als het meest gefrustreerde slachtoffer. In moderne tijden is
het immers niet God, maar de staat tegen wie de misdadiger zondigt. Het
subject van wat koningsmoord was, is niet meer een koning die klaarblijkelijk
zijn goddelijke krediet verspeeld had; de gewelddadige dood van een politi-
cus wordt in eerste instantie gestraft omdat er, zoals bij iedere moord, sprake
is van een overtreding van de wet. Een meer problematische paradox is dat
niet al het geweld legitiem kan zijn. In dat geval zou er namelijk geen legitiem
geweld meer zijn. De staat die zo succesvol is in het uitbannen van privaat
fysiek geweld dat het niet meer voorkomt, maakt zichzelf, althans vanuit het
aspect geweld bezien, overbodig. Legitiem geweld, en daarmee ook de
moderne staat, bestaat bij de gratie van de aanwezigheid van illegitiem
geweld. Voor zover de staat uit is op een einde van privaat geweld, werkt ze
naar haar eigen destructie c.q. ‘opheffing’ toe.

Deze paradoxen worden gedeparadoxaliseerd door middel van een nor-
mativiteit die in de moderne geweldssemantiek een centrale rol speelt. Vol-
gens deze ‘geweldsethiek’ is het legitieme geweld van de staat ‘goed’ (dus
‘legitiem’ in zowel de weberiaanse betekenis van ‘gelegitimeerd’ als de
morele betekenis), terwijl alle privaat geweld, dat illegitiem is, zich zelfs op
het niveau van ‘het kwaad’ bevindt. Dit leidt bovendien tot een exclusief han-
teren van de term ‘geweld’ in geval van privaat fysiek geweld (zie bijvoor-
beeld Lindenberger & Lüdtke 1995, 20). Bauman heeft dit als volgt gesteld:

‘one category of coercion is called “enforcement of law and order”, while the nasty
word “violence” is reserved only for the second. What the verbal distinction hides,
though, is that the condemned “violence” is also about certain ordering, certain
laws to be enforced – only those are not the order and the laws which the makers
of the distinction had in mind.’ (Bauman 1995, 141)

Door aldus slechts in geval van privaat fysiek geweld over ‘geweld’ te spre-
ken, legitimeert de staat zichzelf, of weet ze op zijn minst legitimatievragen
zorgvuldig toe te dekken. Dat gebeurt mede door een semantiek van actie en
reactie. Staatsgeweld wordt als gerechtvaardigd beschouwd omdat het
slechts een ‘reactie’ is op een spontaan ontstaand ‘actief’ privaat geweld.
Deze semantiek faciliteert het instandhouden van een blinde vlek voor alle
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mogelijk actief geweld van de staat. In dit hoofdstuk wordt het ‘standaard-
verslag’ van de autonomisering van de staat bezien in het licht van de gevol-
gen die dat proces gehad heeft voor het denken over geweld. Geweld is in de
sociale geschiedenissen van de staat, of het daarin nu een civilisatie- of een
disciplineringsplot betreft, een relatief onderbelicht en vanzelfsprekend
begrip. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met de definitieproblemen
die het begrip met zich mee heeft gebracht (Schinkel 2005). Bauman heeft wel
gezegd dat de sociale wetenschap van geweld wel gekenmerkt wordt door
een zekere ‘shamefacedness’ (Bauman 1995, 139). We richten ons in dit hoofd-
stuk niet op de vraag wat ‘geweld’ dan wel of niet precies zou moeten bete-
kenen, maar op de vraag hoe een dominant idee over geweld zich heeft kun-
nen doorzetten. De ‘defamiliarisering’ (Bauman 1990, 15) die daarbij ontstaat,
leidt, zo hopen we, wellicht tot wat méér gezonde ‘shamefacedness’ onder
diegenen die dat dominante beeld van geweld uitdragen. Om terug te keren
tot de sociale geschiedenissen van de staat: die staat wordt verondersteld
zich gedurende een historisch proces ‘geweld’ toegeëigend te hebben. Dat is
zeker in sterke mate het geval geweest, maar de autonomisering van de staat
heeft tegelijkertijd aan de ene kant een transformatie van het begrip ‘geweld’
met zich meegebracht, terwijl aan de andere kant een semantische differen-
tiatie in geweldstypen een functioneel prerogatief is geweest voor die auto-
nomisering. Het hedendaagse geweldsbegrip en de normativiteit die ermee
verbonden is, kan niet begrepen worden zonder de nauwe relatie tussen
geweldssemantiek en de autonomisering van de natiestaat in het oog te
nemen. Het is die laatste ontwikkeling die ertoe geleid heeft dat, in Baumans
woorden:

‘coercion gets split into two sharply distinguished kinds, respectively characteri-
zed as legitimate and illegitimate, necessary and gratuitous, desirable and undesi-
rable, useful and harmful.’ (Bauman 1995, 141)

Het zijn precies het ontstaan van en meer nog de hedendaagse gevolgen van
dit onderscheid die we hier onderzoeken.

Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van deze geweldssemantiek, is het
relevant allereerst enkele belangrijke fasen uit de autonomiseringsgeschiede-
nis van de moderne staat na te lopen, met bijzondere nadruk op de sociale
constructies van ‘geweld’ die daarin een rol gespeeld hebben. Daarna zullen
we ingaan op de normativiteit die aan ‘geweld’ gekoppeld is. Daarbij zullen
we tevens een kritische bespreking geven van de rol van het geweldsbegrip
in de sociale wetenschap.
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De autonomisering van de staat

Fysiek geweld is niet altijd de obsessie geweest van de (voorgangers van de)
soevereine staat. In het Germaanse recht fungeerde Gewalt bijvoorbeeld niet
als juridisch concept. Oud-Germaanse stammen straften misdaad in het alge-
meen niet door middel van lijfstraffen tegen de dader, maar door middel van
retributie in geld of eigendom en door middel van verzoening met het slacht-
offer en dader. Zware gevallen als moord en verraad werden gestraft door
verbanning en vogelvrijverklaring. ‘Gewalt’ werd echter gezien als een deel
van de vrijheid waar het recht geen betrekking op had (Ritter 1974, 562). Tot
op de dag van vandaag blijft Gewalt een ambigu begrip, omdat het in de Mid-
deleeuwen zowel met potestas als met violentia vertaald werd. Dit verschil
markeert tevens de autonomisering van de staat en diens toe-eigening van
legitiem geweld. Hoewel in het scholastieke denken de goddelijke macht
gelijkelijk als Gottesgewalt en als violentia spiritualis vertaald werd, werd de
connotatie van ‘macht’ geleidelijkaan naar potestas verlegd. In het middel-
eeuwse recht in Duitsland vanaf de twaalfde eeuw waren potesta bijvoorbeeld
magistraten die aan conflictbemiddeling deden (Sprandel 1975, 112ff.). Een
soortgelijk onderscheid bestaat in de semantiek van het Angelsaksische ‘vio-
lence’, zo wordt bijvoorbeeld duidelijk bij Hobbes, wanneer hij deze vis of
violentia toeschrijft aan de ‘state of nature’ en potestas reserveert voor het legi-
tieme geweld van de staat. Een dergelijk verschil komt aan het licht in het in
Frankrijk gemaakte onderscheid tussen pouvoir (macht) en force (geweld).
Tegen de achttiende eeuw heeft de oppositie tussen legitiem en illegitiem
geweld een kloof gedreven tussen de concepten ‘macht’ en ‘geweld’; twee
concepten die aanvankelijk zeer moeilijk te onderscheiden waren. Zo lezen
we bijvoorbeeld in Zedlers Universallexikon:

‘Gewalt heißt das Vermögen etwas auszurichten, entweder mit Fug und Recht,
und alsdann ist es eine rechtmäßige Gewalt, potestas, pouvoir, oder ohne Recht
und aus Muthwillen, da ist es eine strafbare Gewaltsamkeit, vis, violentia.’ (Zed-
ler, 1732ff., 1377)

Zo is het niet violentia spiritualis, maar legitieme violentia, waar Milton aan
refereert wanneer hij zegt: ‘Looking down, he saw the whole earth filled with
violence.’ Luther vertaalt potestas met ‘Macht’ en violentia met ‘Gewalt’ wan-
neer hij Lucas 10.49, ‘potestam calcandi […] supra omnem virtutem inimici’,
vertaalt als ‘Ich habe euch macht gegeben. […] uber alle Gewalt des Feindes’
(Grimm & Grimm 1911, 4915).

Vanuit dit perspectief kunnen drie ideaaltypische historische fasen wor-
den onderscheiden in de geschiedenis van de staat. In de eerste fase staat de
nog weinig autonome staat onder goddelijk gezag en spiegelt de vorst zich
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aan God; in de tweede fase wordt de goddelijke macht geïmmanentiseerd en
krijgt de staat de overhand. In een derde fase, ten slotte, is de autonomie van
de staat maximaal, en stelt de staat zich als exclusief gebruiker van legitiem
geweld (potestas) tegenover een samenleving waarin alle ‘geweld’, in wezen
exclusief zo genoemd, illegitiem is (violentia).

De staat als spiegel van God

De eerste zeer invloedrijke conceptualisatie van de staat na de Romeinse
hegemonie is Augustinus’ De Civitate Dei. Hierin onderscheidt Augustinus
een civitas Dei (stad van God) en een civitas terrena, de wereldlijke staat
(Augustinus 1972, 593-594). De civitas terrena is verstoken van rechtvaardig-
heid als ze niet ontvankelijk is voor de civitas Dei, en daarmee is de reguliere
staat ondergeschikt aan de transcendente orde. Zonder onderwerping aan de
civitas Dei verdwijnt alle legitimatie van een heerser en Augustinus stelt in dit
verband de beroemd geworden vraag wat het verschil was tussen Alexander
en een gewone piraat. Met het idee dat een heerser die niet de autoriteit van
God omarmt zonder rechtvaardiging heerst, is een politieke theologie gefor-
muleerd die zijn sporen nalaat tot ver in de moderne tijd, zij het vaak in gese-
culariseerde vorm. Vanaf de vroege Middeleeuwen is de monarchie theocra-
tisch. De hiërarchische orde inherent hieraan wordt al door Plato’s analogie
tussen polis en menselijk lichaam gegeven volgens welke een hoofd aan ‘het
hoofd’ van de staat staat (logos), waar zich de hogere passies (thymos) onder
bevinden als soldaten, waaronder zich ten slotte de lagere strevingen (eros)
bevinden, als het gewone volk. Deze analogie, die nog steeds te vinden is in
driedelingen als ‘the one, the few, and the many’, werd in de vroege Middel-
eeuwen op christelijk-theocratische wijze ingevuld (zie bijvoorbeeld
Southern 1970). De koning spiegelde zich aan God aan de ene kant, boven
hem, en aan de mensen, het volk, aan de andere kant, onder hem. De staat
werd gecontroleerd door de eerste supranationale organisatie in de wereld-
geschiedenis, de kerk, die tevens over grote wereldlijke macht beschikte.
Lange tijd hielden de rivalen kerk en staat elkaar in balans. Het denken van
Thomas van Aquino is een expressie van deze duale structuur. Thomas
voegde een theologische superstructuur toe aan Aristoteles’ politieke theorie
en verbond de twee (zie Copleston 1972, 300). Deze ‘theorie van twee mach-
ten’ was in de Middeleeuwen praktisch relevant als legitimering van een feo-
dale status quo. Zelfs in het geval van een tiran werd koningsmoord – gezien
de goddelijke voorspraak van de heerser een moeilijke zaak – over het alge-
meen als illegitiem gezien. De feodale orde berustte op een heilige orde en
was daarmee bij voorbaat gelegitimeerd. Het wereldlijk gezag bleef onderge-
schikt aan het Goddelijk gezag: potestas saecularis subditur spirituali (Thomas
Aquinas 1980 II, 605).
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In de Middeleeuwen bestond een modern monopolie van legitiem geweld
niet, omdat de koning afhankelijk was van een gedecentraliseerde laag van
feodale vazallen die, hoewel ze niet bij de staat gerekend konden worden,
wel een groot deel van het georganiseerde fysieke geweld voor hun rekening
namen. Dit betekent ten eerste dat dergelijk geweld niet gecentraliseerd was,
en ten tweede dat het niet strafbaar was wanneer het bijvoorbeeld de ‘lagere’
regionen van het sociaal systeem (be)trof. Een heerser had daadwerkelijk
problemen met het beheersen van het geweld van zijn ridders. Elias citeert
Huizinga met betrekking tot de ‘chronische vorm’ van oorlog in de Middel-
eeuwen (Elias 1980I, 270), en hij herinnert aan het plezier dat ridders aan het
vechten ontleenden. Niet alleen was er sprake van een autotelisch geweld in
de oorlogstijd, de ridder ontleende zijn gehele identiteit daaraan (Elias 1980I,
270). Hoewel ridders extreem nuttig waren in tijden van oorlog, waren ze
bijna het omgekeerde in vredestijd. Eén reden hiervoor is nog prominent aan-
wezig in Machiavelli’s pleidooi voor een civiel leger en zijn afkeuring van
huurlegers, die voor minstens zoveel schade aan de eigen bevolking zorgden
als aan de tegenstander, en die bovendien nooit te vertrouwen waren
(Machiavelli 1997, h. 12-13). Zijn pleidooi is in wezen een vroeg pleidooi voor
een centralisatie van fysiek geweld. De middeleeuwse ridder was bovendien
problematisch in vredestijd vanwege de duelcultuur. Hieruit konden soms
geweldsexcessen voortkomen die een directe bedreiging vormden voor de
stevigheid waarmee een heerser regeerde, of ook indirect via internationale
conflicten. Er zijn niet voor niets ‘serious questions about the ability (and,
indeed, willingness) of so-called higher authorities in later medieval France
and the low countries to take effective action against private acts of aggres-
sion, committed by members of what was still, in so many respects, a warrior
nobility’ (Vale 2000, 181). Om enigszins greep te krijgen op aristocratische
duels werden deze geformaliseerd, op gezamenlijke instigatie van kerk en
staat. Wanneer deze edellieden in de latere Middeleeuwen in conflict kwa-
men, werd een gage de bataille (‘pledge of battle’) georganiseerd als ‘trial by
combat’ dat daarmee relatief gereguleerd was. Pas aan het eind van de jaren
1560 werd dit geheel verboden. Hoewel het laatste ‘trial by battle’ in Enge-
land in 1571 gehouden werd, overleefde een private duelcultuur tot ver in de
negentiende eeuw. Eén en ander moet dus als teken van de toegenomen zij
het nog steeds beperkte autonomie van de staat gezien worden. Voor de mid-
deleeuwse heersers waren, naast de duels, de toernooien een zaak om het
hart vast te houden. Vooral in vredestijd waren toernooien een proxy voor
oorlog, zelfs in die zin dat ridders van verschillende koninkrijken erin parti-
cipeerden. Toernooien konden een rechtstreekse bedreiging voor de macht
van de koning vormen in de zin dat ze soms zo bloedig waren dat een koning
zo veel ridders verloor dat hij kwetsbaar werd – een beschrijving van een
toernooi uit 1342 leest: ‘multi nobiles fuerunt graeviter laesi et aliqui mutilati’
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– ‘many nobles were seriously wounded and others maimed’ (Murimuth,
geciteerd in Vale 2000). Regulering van dergelijke toernooien is daarom een
stap in de richting van een staatsmonopolie van legitiem geweld. Er is, als
gevolg van regulering, een duidelijke afname in het toernooigeweld in ter-
men van gewonden en doden, van de dertiende naar de veertiende eeuw.
Een esthetisering van het toernooi vond plaats (Vale 2000). In de latere Mid-
deleeuwen geldt echter nog steeds dat fysiek geweld slechts in bepaalde
gevallen strafbaar is. Het slaan van vrouwen bijvoorbeeld, was nog ver van
het label ‘huiselijk geweld’. De autonomie van de staat groeide, maar was
nog zeer beperkt.

Van gespiegelde transcendentie naar Leviathan

Verschillende veranderingen vinden plaats vanaf de veertiende eeuw die die
autonomie versterkten. Zo was daar de groei van nationalistische sentimen-
ten (vooral in Frankrijk en Engeland, de eerste echte Europese staten), de toe-
nemende urbanisatie, en de groei van een nieuwe maatschappelijke hiërar-
chie als gevolg van een handelarenklasse die zich vanuit Renaissance-Italië
verspreidde. Met deze ontwikkelingen werd de middeleeuwse sociale hiërar-
chie, die gegrond was in een uiteindelijk kosmische orde, langzaam getrans-
formeerd tot een klassensysteem waarin mobiliteit minder van afkomst dan
van economisch succes afhing (hoewel daartussen natuurlijk een sterke rela-
tie bestond, hetgeen de transitie ongetwijfeld versoepelde). Machiavelli nam
niet eens meer de moeite de ecclesiastische staat te bespreken, omdat die te
weinig ‘politiek’ zou zijn. De groei van Europees nationalisme werd vooral
geïnstigeerd door de honderdjarige oorlog, die in 1453 eindigde. Rondom die
tijd werden handelsroutes verlegd, waardoor West-Europa en met name de
Italiaanse stadstaten bevoordeeld werden. Onder invloed van deze verande-
ringen begint de mensvisie te veranderen. In Italië herleeft het Romeins
humanisme. Het is duidelijk dat grenzen van de feodale orde getranscen-
deerd kunnen worden door individuen die de virtù bezitten om Fortuna te
verleiden. Een nieuw respect ontstaat voor de burger, de entrepreneur. Waar
het leven van de ridder vol gevaar was, en een ‘hohe must’ (hoge moed) ver-
onderstelde, impliceert een nieuwe, ditmaal economische vorm van riscare,
een nieuwe mensvisie (Von Martin 1932, 75). Klasse begon met stand te riva-
liseren. Het nieuwe humanisme vindt ook zijn weerslag in de rechtstheorie,
bijvoorbeeld in More’s Utopia, waar een ‘respect for equality’ gepropageerd
wordt. De staat wordt meer en meer de relatief autonome sfeer door middel
waarvan de maatschappij zichzelf politiek organiseert. Daarmee wordt de cri-
mineel minder een persoon die schade toebrengt aan een ander persoon,
noch iemand die zondigt tegen God en het goddelijke gezag van de koning,
maar iemand die de maatschappij als geheel schade berokkent. Dat is waarom
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Hugo de Groot stelt dat ‘acts which neither directly or indirectly affect human
society, or another human being, are not to be punished, but left to God’ (Kelly
1992, 238). De tijd van Augustinus tot Thomas betekende reeds een verande-
ring in de aard van de straf in de richting van de reformatie. Bij Hobbes is dit
nog explicieter het geval als hij zegt dat het straffen van een misdaad neer-
komt op

‘an evil inflicted by public authority, on him that hath done, or omitted that which
is judged by the same authority to be a transgression of the law; to the end that the
will of men may thereby the better be disposed to obedience.’ (Hobbes 1969, 277)

Bij Hobbes wordt de conservering van het sociale verband het hoofddoel van
het strafrecht. Latere ideeën versterken deze nadruk. Zo spreekt Locke over

‘the preservation of the whole [society, WS], by cutting off those parts, and those
only, which are so corrupt that they threaten the sound and healthy, without which
no severity is lawful. And this power has its original only from compact and
agreement and the mutual consent of those who make up the community.’ (geci-
teerd in Kelly 1992, 240)

Locke spreekt echter alleen over ‘crime’ als het gaat om eigendomsmisdrijven,
terwijl zulke misdrijven vaak weer gedefinieerd worden als ‘violence’. In de
lage landen werd een inbreuk op iemands recht in het algemeen als ‘gewelt’
beschouwd (Berents 1976, 19, 82). De uiteindelijke gelijkstelling tussen
‘geweld’ en ‘fysieke kracht’ zou pas ontstaan met de door middel van
geweldsmonopolie verkregen autonomie van de (seculiere) staat. Hoewel
Michel Foucault (1994, 43) stelt dat ‘state power appropiated the entire judi-
cial procedure, the entire mechanism of individual settlement of disputes in
the early Middle Ages’, moet dit als een overschatting van de macht van de
vroege middeleeuwse staat gezien worden, waarin het duel praktisch oncon-
troleerbaar was voor de staat. De veertiende-eeuwse (Engelse) ‘trailbastons’
waren bijvoorbeeld een nog wat wanhopige poging een (semi-)juridische pro-
cedure door te voeren. Het zou nog tot de pacificatie van West-Europa in het
midden van de zeventiende eeuw duren (met name na de vrede van Westfa-
len in 1648) tot de juridische procedure streng in handen van de staat was.

Staat en samenleving: potestas versus violentia

Het probleem van controle van fysiek geweld, dat volgens Luhmann (1995,
109) vanaf die pacificatie minder relevant werd, bleef een belangrijke rol spe-
len, zij het dat het nu sterker intern gericht werd, als een controle op privaat
geweld, en daarmee cruciaal voor het in stand houden van de nieuw gewon-
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nen autonomie van de staat. Het klassensysteem had de oude transcendent
gefundeerde orde grotendeels vervangen; hoewel Hobbes’ Leviathan (Hobbes
1969, 176) nog een ‘mortal God’ onder de ‘immortal God’ was, waren de twee
in de praktijk strikt losgekoppeld. Het klassensysteem was nu het dominante
mechanisme voor de allocatie van sociale posities. Elias vertelt hoe die veran-
dering gewelddadig kracht werd bijgezet in de Franse revolutie, waar een
oude adelstand, wiens rang niet langer correspondeerde met zijn macht, ver-
vangen werd door een burgerlijke maatschappij (Elias 1975, 403-404). En
Sieyès propageerde dat de ‘troixième état’, die niets was, alles zou moeten
zijn. De staat die de nieuwe burgerlijke maatschappij kende, was niet langer
afhankelijk van de kerk. De centralisatie van fysiek geweld en de autonomie
van de staat waren nauw verbonden geraakt, en als gevolg werd fysiek
geweld voorwerp van steeds striktere regulatie. In afwezigheid van een staat
is het ten enen male onmogelijk geweld als legitiem te beschouwen, zoals
Hobbes stelt in zijn beschrijving van de ‘state of nature’ (Hobbes 1969, 278).
Het is het bestaan van potestas dat violentia definieert. Gegeven de verande-
ring van een Goddelijke ordening naar een economisch klassensysteem,
moest fysiek geweld wel in toom gehouden worden, omdat het het econo-
misch proces, nu meer dan ooit centraal in het sociale leven, drastisch kon
verstoren. Bovendien, nu de eenheden van de moderne maatschappij ‘bur-
gers’ werden (voor Montesquieu is iedereen gelijk voor de wet), kon eenieder
illegitiem geweld aangedaan worden, terwijl tevens iedereen een potentiële
economische eenheid van productie was. Urbanisatie bleek een verdere fac-
tor van belang in het in toom houden van fysiek geweld; een hogere concen-
tratie mensen wordt immers geacht onder bepaalde omstandigheden meer
fysiek geweld te produceren. Tegen het eind van de achttiende eeuw was de
centralisatie van fysiek geweld echter nog lang niet compleet. Precies omdat
het klassensysteem bestond, waren sommigen meer gelijk dan anderen. De
paradox van de vroegmoderne maatschappijen is dat iedereen als individu
geldt, terwijl er verschillende soorten individuen zijn. Geweld in de lagere
klassen, zoals dat in de steden veel voorkwam, werd zwaar bestraft, terwijl,
zo heeft Muchembled laten zien, het hier veelal meer de fysieke en minder
gedistingeerde omgangsvormen van meer traditionele mensen betrof dan
destructief fysiek geweld (Muchembled 1991, 159). Fysiek geweld kwam
meestal voor onder mensen die zware fysieke arbeid verrichtten. Maar dat is
slechts één kant van de zaak. Want het fysiek geweld van de hogere klassen
werd vaak niet in termen van ‘geweld’ geduid. Dat wil zeggen: het werd niet
als violentia gezien. Zo zegt een onderzoeker: ‘what distinguishes these fights
from other forms of violence […] is that no one in them had legitimate
authority: instead, authority was claimed by virtue of a code of conduct,
property, status, or class.’ (Amussen 1995, 26) Dat de (h)erkenning van
geweld vaak gerelateerd is aan klasse is een gegeven dat ook in antropolo-
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gische literatuur naar voren komt (zie bijvoorbeeld Halbmayer 2001, 50). In
het vroegmoderne Europa uitte dit zich met name in wetten die vooral het
ongewenste gedrag in de lagere klassen, zoals dronkenschap en prostitutie,
in termen van ‘violentia’ verboden (zie Muchembled 1991; Sugarman 1992,
305-306). De economische rationale achter dit soort regelgeving wordt
bijvoorbeeld duidelijk in Adam Smiths Lectures on Jurisprudence:

‘when […] some have great wealth and others nothing, it is necessary that the arm
of authority should be continually stretched forth, and permanent laws or regula-
tion made which may protect the property of the rich from the inroads of the poor
[…] Laws and governments may be considered in this and in every case as a com-
bination of the rich to oppress the poor, and preserve to themselves the inequality
of the goods which would otherwise be soon destroyed by the attacks of the poor,
who if not hindered by the government would soon reduce the others to inequal-
ity with themselves by open violence.’ (Smith 1978, 208)

Het label ‘illegitiem geweld’ werd bovendien een middel om de maatschap-
pij te zuiveren van allerlei niet-gewenste individuen. Waar hekserij in eerder
tijden werd vervolgd uit naam van de veronderstelde alliantie met paga-
nisme en zelfs de duivel, geeft de vroegmoderne Engelse definitie van hekse-
rij een centrale plaats aan de categorie fysiek geweld (Amussen 1995, 27). In
het achttiende-eeuwse Engeland werd ‘violence’ gezien als ‘a way to disci-
pline or punish those by whom they felt wronged’ (Amussen 1995, 4). Daarbij
ging het nog om zowel legitieme als illegitieme vormen van geweld: ‘what is
essential for the social meanings of violence is the process by which the legiti-
mate uses of violence by the state were mirrored throughout society, revea-
ling the extent to which violence and punishment were imbricated in each
other.’ (Amussen 1995, 31). Fysiek geweld werd dus nog wel degelijk toege-
staan buiten de staat, en diens monopolie van fysiek geweld was daarom nog
niet volledig ontwikkeld. In de zeventiende en achttiende eeuw waren de
wetten die de staat uitvaardigde in de praktijk überhaupt onderhavig aan
onderhandeling en reconstructie (zie Sugarman 1992, 306; Brewer & Styles
1980). Deze ‘tolerantie’ van privaat fysiek geweld is langzaam afgenomen. De
negentiende eeuw markeert dan ook het hoogtepunt van wat Foucault de
‘disciplinaire maatschappij’ genoemd heeft. Een striktere focus op inclusie
van het individu en een controle over diens vis werden geïnstitutionaliseerd
door middel van disciplinaire technieken als Benthams panopticon. Foucault
stelt dat ‘l’adversaire du souverain, puis l’ennemi social s’est transformé en
un deviant, qui porte avec lui le danger multiple du désordre, du crime, de la
folie’ (Foucault 1975, 307).

(Legitiem) fysiek geweld wordt meer en meer uit de samenleving gezogen
en geabsorbeerd door de staat. Dit proces is gerelateerd aan een semantiek
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van fysieke kracht als een negativiteit. Discipline werd een meticuleuze con-
trole over het lichaam. Voor spontane uitbarstingen van fysieke kracht was
geen ruimte meer. Deze ontwikkeling viel samen met een industriële revolu-
tie die gedisciplineerde arbeiders behoefde. Alternatieven voor fysiek geweld
kwamen op in de vorm van sport (Elias 1986) en een nieuw soort humor (Gay
1993). Kenmerkend voor moderne staten is aldus de constitutieve oppositie
tussen staat en samenleving, waarbij legitiem geweld gereserveerd wordt
voor de staat, terwijl de samenleving het domein is van illegitiem geweld.

Door de geschiedenis heen is er aldus een samenvallen van autonomise-
ring van staten en usurpatie van legitiem geweld door de staat. Deze associa-
tie is op zich een platitude en het interessante eraan is de faciliterende veran-
dering in de semantiek van geweld, volgens welke privaat fysiek geweld tot
violentia werd gedoopt, als tegengesteld aan potestas. De binaire code ‘legi-
tiem – niet legitiem’ werd cruciaal in de (h)erkenning van iets als geweld. Eén
wijze waarop de straf van een moordenaar in de vroegmoderne tijd gerecht-
vaardigd werd, was paradoxaal genoeg de idee dat de moordenaar zich in de
schoenen van God had geplaatst. Hoewel het geweldsmonopolie mede
berustte op een secularisering van de staat, werd het gewelddadig individu
gestraft precies omdat hij of zij dacht dat de plaats van God op aarde ingeno-
men kon worden: moord ‘virtually usurps God’s sovereign Authority […]
and it does the highest Injustice to Man…’, schreef Charles Chauncy in 1754
(Chauncy 1754, 5). Het was nu echter de staat die, als een geseculariseerde
transcendentie, boven de individuen, door contract bijeen gebonden,
zweefde. Een middeleeuwse ‘warrior nobility’ was vervangen door een soe-
vereine staat onder wiens controle het individu minder mogelijkheden had
fysieke kracht te gebruiken zonder reprimande. De symbolische formulering
van deze historische transitie wordt door Bodin en Hobbes gegeven. De over-
gang van een gewelddadige ‘natuur’-staat naar een ‘commonwealth’ met
soeverein kan zowel als een karikatuur van een historische transitie als een
legitimering van die ontwikkeling gezien worden. Op basis van redelijke
‘natural laws’ werd de staat de zelfbescherming van de mensen tegen… hen-
zelf. Niet-legitiem geweld werd daarmee verbannen naar het rijk van het
irrationele of zelfs het onredelijke; het werd een teken van gebrek aan bescha-
ving, een teken van een ‘onderklasse’. Het individu dat in de negentiende
eeuw gebruik maakt van fysiek geweld is een abnormaliteit, zij het één die
genezen kan worden. De wortels van de sociologie liggen in het soort ‘social
ameliorism’ dat daarop toegesneden was: men poogde individuen te genezen
wanneer het sociale lichaam ziek was.2 Deze semantiek heeft tot in de twintig-

2 Hierbij moet met name gedacht worden aan het organicisme, dat instrumenteel is geweest in
de aanwas van het begrip ‘maatschappij’ in de vroege sociologie. Men denke bijvoorbeeld aan
Spencer in Engeland, Sumner in Amerika, Worms in Frankrijk en Schäffle en Von Lilienfeld in
Duitsland. Zie hierover ook Schinkel (2007).
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ste eeuw bestaan. Pas dan, in de twintigste eeuw, verdwijnen in de westerse
wereld ‘vigilantes’ en publieke lynchings (zie bijvoorbeeld Davis Graham &
Gurr 1969; Tolnay & Beck 1992). Normering van gedrag en sanctionering van
normbreking zijn compleet door het recht toegeëigend, met als mogelijke uit-
zondering een criminele ‘onderwereld’ – daarom niet voor niets zo genoemd.
Ook in Japan, om een niet-Westers voorbeeld te noemen, is iets dergelijks
gebeurd. Een decreet uit Meiji-Japan in 1873 met betrekking tot de bloed-
wraak stelt bijvoorbeeld:

‘the right to punish a murderer lies with the Government. However, since ancient
times it has been customarily regarded as the duty of a son or younger brother to
avenge the murder of a father or other brother. While this is a natural expression of
the deepest human feelings, it is ultimately a serious breach of the law on account
of private enmity, a usurpation for private purposes of public authority […] it is
therefore decreed that vengeance shall be strictly prohibited.’ (in Mills 1976, 525)

In deze laatste ideaaltypische historische fase, die simpelweg de moderniteit
genoemd kan worden, heeft de staat het op zich genomen de maatschappe-
lijke inclusie te bevorderen: samenleving en staat zijn één doordat hun schei-
ding een disciplinerend effect heeft. Dat is slechts mogelijk op grond van een
geweldssemantiek waarin twee vormen van geweld inmiddels zozeer
gescheiden zijn, dat er nog maar één echt als geweld gezien wordt. Hiervoor
was tevens een waarderend element vereist. De moderne normalisering is
tegelijkertijd een normering, zoals duidelijk wordt in de koppeling van
geweld aan een semantiek van het kwaad.

Geweldsethiek en de semantiek van het kwaad

De bestaande geweldsethiek faciliteert de meest radicale implementatie van
het verschil tussen geweld als potestas en als violentia. Een hieraan bijdra-
gende toevalligheid is dat potestas van een andere linguïstische stam is, ter-
wijl violentia – het illegitieme geweld – op het eerste gezicht een duidelijke
band heeft met de wortels van ‘violence’ (die gelegen zijn in vis, en het
Griekse bia). De gelijkstelling van potestas met legitiem geweld en van violen-
tia met illegitiem geweld heeft aldus geleid tot een exclusieve (h)erkenning
van privaat (fysiek) geweld als ‘geweld’. De normatieve semantiek die hier-
aan ten grondslag ligt, heeft zich in de moderne tijd uitgekristalliseerd als
gevolg van een ontwikkeling van de politieke theologie (nog bij Luther
bestaat het onderscheid tussen weltliche Gewalt en geistliche Gewalt, waarbij
met de secularisering van de staat het laatste tot potestas is geworden). Ieder
sociaal systeem wordt gekenmerkt door een attributie van niet-gewenste
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fenomenen aan de omgeving van dat systeem. Geweld is zo’n fenomeen.
Hoewel geweld constitutief is voor de moderne ‘staat-samenleving’-differen-
tie, moet de gewelddadige oorsprong van deze uitdifferentiatie genegeerd
worden. ‘Il faut […] en cacher le commencement’, heeft Pascal gezegd (Pascal
1976, 64). Een paradox moet uitgehouden worden: de maatschappij is niet
wat ze is. Dit vindt plaats door de paradox tot tautologie te hercoderen: de
samenleving is intern gedifferentieerd in een ‘binnen’ en ‘buiten’. Individuen
die gebruik maken van fysiek geweld ‘staan buiten de samenleving’. De func-
tie van de moderne geweldssemantiek komt zo in zicht. Een symbolisch exor-
cisme is een functioneel a priori voor het bestaan van de differentiële eenheid die
ten grondslag ligt aan de zelfdefinities van staat en samenleving. De paradox
van één geweld dat legitiem is omdat het ‘reageert’ op een ander iets – ook
geweld – dat niet legitiem is, wordt een tautologie volgens welke er een niet-
gewelddadige samenleving bestaat die een ‘buiten’ kent van bepaalde
gewelddadige indrukken. Het is deze interne differentiatie die Hobbes’ diffe-
rentiatie tussen ‘commonwealth’ en ‘state of nature’ moderne vorm geeft. Het
geweld van de staat wordt nu legitiem omdat het niet langer op de samenle-
ving gericht is, maar op enkele individuen die ‘daarbuiten’ staan, die ‘niet
goed geïntegreerd’ zijn en die als zodanig een bedreiging voor die samenle-
ving vormen. Het is in deze semantiek het ‘binnen’ van de samenleving dat
zich verdedigt tegen een ‘buiten’ middels een autonome, op rede en contract
gebaseerde staat. In de sociale wetenschap is deze semantiek geïncorporeerd
in een denken van het normale en het pathologische, in ‘integratieonderzoek’
dat in termen van een maatschappelijk ‘buiten’ spreekt, in een criminologi-
sche hittheorie als de ‘social bond theory’ van Hirschi (1969) (zie hierover
Schinkel 2002) en in de exclusieve gerichtheid op daderachtergrondkenmer-
ken in het onderzoek naar geweld – ‘the criminologist’s “whatsortofperson-
dunnit”‘ (Levi 1997, 859). Zeer helder komt dit naar voren in Meads definitie
van de crimineel: ‘the criminal as such is the individual who lives in a very
small group, and then makes depredations upon the larger community of
which he is not a member’ (Mead 1962, 265). De dominante geweldsethiek is
verweven met een semantiek volgens welke ‘geweld’ een emanatie is van
individuen die gescheiden zijn van de samenleving, die in een bedreigende
(want ten opzichte van het systeem altijd complexere) omgeving opereren.
Volgens Bauman is hier sprake van wat Lévi-Strauss een antropoëmische stra-
tegie om met het vreemde om te gaan heeft genoemd. Bauman ziet, in tegen-
stelling tot Lévi-Strauss, dergelijke strategieën als werkzaam in de moderne
maatschappij naast de inclusieve vorm van de antropofagische strategie (het
opeten, absorberen), die het vreemde (zoals bijvoorbeeld vreemdelingen)
assimileert. De antropoëmische strategie (het uitkotsen) ziet Bauman als
exclusiestrategie. Beide strategieën zijn een vorm van ‘administration of
strangers’ (Bauman 1995, 179-180). En precies de aanwezigheid van het
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vreemde wordt steeds gemakkelijker aan diffuse angsten van onveiligheid
gekoppeld (Bauman 2000a, 106). De antropoëmische variant kunnen we als
werkzaam zien in geval van plegers van individueel geweld. De samenleving
immuniseert zichzelf zo tegen geweld omdat dat altijd en per definitie van
‘buiten’ komt. Zodra een individu geweld gebruikt, is dat een teken dat hij of
zij ‘niet goed geïntegreerd is’ en dus buiten de samenleving staat. Geweld is
daarmee een geseculariseerde vorm van het kwaad geworden. Vanaf de
voorsocratici is de kosmos gedacht als verdeeld in twee elkaar tegenstre-
vende krachten (bij Empedodes bijvoorbeeld als philia en neikos). De
Hebreeuwse en Christelijke tradities markeren de val (‘paradise lost’) als de
historische grond van de aardse vermenging van goed en kwaad. Centraal in
de middeleeuwse wereldvisie stond de differentiatie ‘Licht-Duisternis’. In de
moderniteit is dat denken geseculariseerd. De mens wordt nu de grond van
alle kwaad, en wel in een niet meer transcendente zin – in plaats van de Val
uit het paradijs, het eten van een verboden vrucht, wordt nu het kwaad in
een agressiedrift, in hormonen, genen, sociale positie et cetera gezien. De
grote gnostische debatten zijn uiteindelijk beslist in het toewijzen van het
kwade aan de mens alleen, zoals bijvoorbeeld in Kants exemplarische formu-
lering van het radicale kwaad duidelijk wordt (Kant 1974, deel I). Het radi-
cale kwaad, in tegenstelling tot Grieks kosmologisch kwaad of tot erfzonde
en demonische tegenstrever van God, is kwaad dat voortkomt uit de indivi-
duele mens. Echo’s hiervan zijn bijvoorbeeld te vinden in Sartre’s ‘l’enfer,
c’est les autres’ en in Heideggers zogenaamd niet-normatieve maar toch pri-
vatieve notie van ‘das Man’. De mens is meer en meer de bron van het kwaad
geworden.

Wil een sociaal systeem dus het kwaad aan een omgeving toeschrijven,
dan moeten bepaalde individuen als ‘omgeving’, als ‘vreemd’ of ‘oneigen’ aan
de ‘samenleving’ zelf beschouwd worden, hetgeen gebeurt in een integratie-
semantiek van ‘niet goed geïntegreerden’. De natiestaat is dat subsysteem dat
omgaat met wat Bauman (1991, 63) wel ‘the problem of strangers’ heeft
genoemd. De ‘imagined community’ wordt bewaard precies door de sociale
constructie van het vreemde, het ‘buiten’. Als echter het kwaad in de mens
zelf ligt, brengt dit met zich mee dat iederéén potentieel slecht is, wat tot pro-
blemen leidt in de legitimatie van strafrecht (men zou kunnen beweren dat
men als mens een intrinsieke neiging tot geweld heeft) en tot problemen van
vertrouwen en solidariteit (in tijden van ‘organische solidariteit’ is het
deugdzaam de mens als egoïstisch dier – homo economicus – te zien, maar niet
als intrinsiek slecht, omdat dat het vertrouwen zou vernietigen dat voor
functionele differentiatie benodigd is). Dergelijke problemen verdwijnen
door de ontwikkeling van het idee dat geweld – het moderne gezicht van
kwaad – buiten het werkelijk sociale bestaat. Zodra een dergelijke norma-
tieve of prescriptieve in plaats van descriptieve notie van het ‘sociale’ doorge-



Genese en sociale functie van een geweldssemantiek 79

voerd wordt (of in feite bijvoorbeeld al doorgevoerd was toen ‘het sociale’
gepopulariseerd werd), kan het gewelddadig individu grootmoedig worden
toegegeven als een maatschappelijk falen in de ‘éducation morale’ en aldus
wordt niettemin de productieve scheiding tussen het sociale en het geweld-
dadige individu tot stand gebracht. Het kwaad is nu niet langer een transcen-
dente categorie, maar een gebrek aan ‘integratie’ zoals zich dat bij gekken en
criminelen voordoet. Het kwaad is, om met Hannah Arendt te spreken,
‘banaal’ geworden. Moderne boeken over het kwaad richten zich vooral op
geweld in fysieke zin: Hibberts The Roots of Evil, Safranski’s Das Böse oder das
Drama der Freiheit, Baumeisters Evil. Inside human cruelty and violence en,
meest recentelijk, Susan Neimans Evil in Modern Thought. Waar in eerdere
tijden een transcendente ‘black box’ dienst deed bij de excommunicatie van
niet gewenste processen of fenomenen, is in de moderne tijd een geseculari-
seerd functioneel equivalent beschikbaar in de vorm van violentia. Daarvoor
is een geweldsethiek en -semantiek nodig volgens welke aan violentia een
negativiteit gekoppeld wordt die ze niet altijd gekend heeft. De idee dat
geweld (als violentia) negatief, dat wil zeggen destructief is, en antithese van
orde en probleemoplossing is, kan als biafobie geduid worden, een term die
qua betekenis nog het meest verwant is met de ‘levensontkenning’ die Nietz-
sche beschreef (en bestreed). Biafobie, geënt op de wortel van de ‘violentia’,
het Griekse bia, dat ‘levenskracht’ betekent, is de particuliere (want histo-
risch-contingente en observeerder-relatieve) houding volgens welke geweld,
als privaat, fysiek en illegitiem, een intrinsieke negativiteit, een destructiviteit
in plaats van een productiviteit bevat. Op individueel niveau heeft dit te
maken met de existentiële onzekerheid in postmoderne tijden die op collec-
tief niveau gekoppeld wordt aan een exclusie middels een repressieve focus
op ‘issues of law and order’ (Bauman 2000b). Het kwaad van weleer kon op
biafobische wijze terugkomen als geweld, zoals Weber heeft gezegd dat ‘die
alten vielen Götter, entzaubert und daher in Gestalt unpersöhnlicher Mächte,
entsteigen ihren Gräbern, streben nach Gewalt über unser Leben und begin-
nen untereinander wieder ihren ewigen Kampf’ (Weber 1988, 604). Vandaag
de dag is de Götzendämmerung die van de ongelijke strijd tussen staat-samen-
leving en het vreemde individu dat zich privaat geweld toe-eigent. ‘Geweld’
is daarmee een binnenwereldlijk equivalent van een transcendent kwaad
geworden, een nieuwe combinatie tussen Machiavelli’s vis en Fortuna, maar
dit maal is de virtù van de vir, de ‘echte man’, compleet gescheiden van
‘kracht’ in de zin van vis.
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De moderne obsessie met geweld

Deze verwisseling van het ene kwaad voor het andere kwam voort uit de
veranderde structuur van het sociaal systeem. Bij functionele differentiatie
past geen transcendentie omdat die, zoals Weber al heeft betoogd, ongeloof-
waardig is geworden bij zoveel functionele equivalentie. Nietzsche heeft dan
ook terecht gezegd dat ‘es gab andre zeiten und ein andres Böses und Gutes.
Einst war der Zweifel Böse und der Wille zum Selbst. Damals wurde der
Kranke zum Ketzer und zur Hexe: als Ketzer und Hexe, litt er und wollte lei-
den machen’ (Nietzsche 1979, II 305). De plaats van de zieke en van de heks,
van de bezetene ook, is overgenomen door de gewelddadige persoon. De
verwijdering daarvan vervult een integratieve functie binnen het sociaal sys-
teem. Dit proces wordt verdekt door een semantiek volgens welke het niet
het sociaal systeem, maar het gewelddadig individu is, dat integratie behoeft.
Toen onlangs geconfronteerd met het idee dat ‘Mohammed B.’ toch eigenlijk
op alle bekende kenmerken ‘goed geïntegreerd’ was, reageerde minister van
Vreemdelingenbeleid en Integratiezaken Verdonk: ‘Nou, klaarblijkelijk toch
niet.’ Op eenzelfde wijze werd eeuwenlang in Japan gesteld dat van iemand
die plots iets raars deed, die bijvoorbeeld plots een moord beging, bleek dat
die persoon eigenlijk altijd al bezeten was door de Vossengod (Inari) die, sluw
als de vos is, perfect de gedaante van de bezeten persoon kon aannemen tot-
dat hij toesloeg, in feite als iemand die, zo blijkt nu, eigenlijk de hele tijd al
niet geïntegreerd was! Hoewel de moderne maatschappij als minder geweld-
dadig dan eerdere maatschappijen gezien wordt, is juist zij geobsedeerd door
geweld. Deze obsessie heeft te maken met de functie van geweld in de juridi-
sche zin van violentia, als hedendaags equivalent van vroeger transcendent
kwaad. En tegenwoordig is zelfs het kwaad controleerbaar. Met wetenschap
en rede worden de wortels van het kwaad bovengehaald. ‘Risico’s’ in het
‘fear of crime discourse’ hebben zo betrekking op:

‘individual identifiable victims and individual identifiable offenders. This makes
them knowable. […] Second, offenders tend to be relatively powerless […] This
makes them decisionable (actionable). Third, offenders tend to be ‘strangers’, rather
than known others […] This blaming of the outsider builds loyalty and this assists
social cohesion, as Douglas reminds us. It also renders the problem potentially
controllable (even though the supply of ‘criminals’ is apparently endless).’ (Holl-
way & Jefferson 1997, 260)

En wanneer de sociale wetenschap soms te apologetisch te werk lijkt te gaan,
is er altijd nog de (neuro)biologie van het geweld. David Riches heeft in dit
verband opgemerkt dat ethologische verklaringen van geweld, gebaseerd op
genetica, de vorm aannemen van Angelsaksische ‘folk ideas’ omtrent de aan-
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geboren aard van het kwaad (Riches 1986, 2). Wetenschappers die geweld
bestuderen, hebben de predikers van weleer vervangen in de beheersing van
het kwaad. De semantische exclusie van plegers van privaat geweld uit ‘de
samenleving’ is een functionele vereiste voor het hedendaags maatschappe-
lijk systeem. Daarvoor moet een zekere obsessie met geweld in stand gehou-
den worden (met alle gevaren van autotelisch geweld van dien). Deze obses-
sie uit zich in het aantreffen van violentia waar dat vroeger niet gedaan werd:
huiselijk geweld, seksueel geweld, raciaal geweld, structureel geweld, sym-
bolisch geweld, akoestisch geweld en zinloos geweld. Nieuwe vormen wor-
den ‘ontdekt’ en geweld ‘groeit’ in ieder geval in kwalitatieve zin. Cornelis
Verhoeven heeft het over de late twintigste eeuw als hebbende ‘een cultuur
van het geweld’ (Verhoeven 2000). De tweede helft van de negentiende eeuw
steekt scherp af bij de hedendaagse geweldobsessie. Een analyse van media-
verslagen van straatgeweld (‘garotting’, ‘assault’ en ‘ruffianism’) in Engelse
steden tussen 1850 en 1880 laat zien dat een ‘moral panic’ door de media
geïnstigeerd, maar door de Victoriaanse middenklasse compleet genegeerd
werd – straatgeweld werd niet als probleem gezien in een tijd waarin het
meer voorkwam dan tegenwoordig (Sindall 1990). Tegenwoordig worden
miljoenen dollars, euro’s en ponden besteed aan de etiologie van privaat
geweld. Deleuze’s notie van een ‘controlemaatschappij’ lijkt geëigend als
opvolger van de disciplinaire maatschappij (Deleuze 2002). De obsessie met
geweld kan wellicht als pendant van een obsessie met controle begrepen wor-
den: ook het kwaad – dat nu violentia is – moet gecontroleerd worden.
Geweld wordt gezien als het chaotische, dat aan controle ontsnapt en orde en
communicatie verstoort. Alleen uit een obsessie met geweld laat zich de para-
dox begrijpen dat ‘violence has probably been the most researched topic in
the vast literature on mass communications’ (Cumbernatch 1994, 492).

Een intellectualisme van geweld

De hedendaagse geweldssemantiek beperkt zich niet tot een ‘maatschappe-
lijk discours’, ook het recht en de sociale wetenschap zijn doordrenkt met een
a priori-houding ten aanzien van ‘geweld’ die historisch particulier is en die
als intellectualisme van geweld aangeduid kan worden. Dat uit zich ten eerste
in de overheersende biafobische opvatting dat geweld een negativiteit is, een
puur destructief iets dat tegengesteld is aan ‘integratie’ en ‘sociale cohesie’,
ten tweede in een overwegend aanduiden van violentia als geweld, niet van
potestas. Dit typisch moderne intellectualisme blijkt reeds uit het aangehaalde
Lexikon van Zedler, maar ook uit een Franse variant in de vorm van de Ency-
clopédie, alwaar te leren valt: ‘Un homme violent est prompt à lever la main.’
(Diderot & d’Alembert 1967, 17, 315) Zo wordt geweld geïndividualiseerd en
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bovendien tot fysiek geweld gemaakt. Over de ‘terechtheid’ hiervan doen we
hier geen uitspraak; het gaat immers om een analyse van de historische
genese en sociale functie van een geweldssemantiek. In Bouviers beroemde
Law Dictionary treffen we aan: ‘VIS (Lat. force). Any kind of force, violence, or
disturbance relating to a man’s person or his property. A person does any-
thing by force (vis) when he does what he is forbidden to do by the owner.’
(Bouvier 1914, 3404) En ‘geweld’ (violence) is gedefinieerd als: ‘the abuse of
force. That force which is employed against common right, against the laws,
and against public liberty. […] Violence is synonymous with physical force,
and the two are used interchangeably, in relation to assaults, by elementary
writers on criminal law.’ (Bouvier 1914, 3402)

Door geweld gelijk te stellen aan ‘fysiek geweld’ worden de handen van
de hoger opgeleiden schoongewassen van ‘geweld’. ‘Violence’, heeft Isaac
Asimov opgemerkt, ‘is the last refuge of the incompetent.’ Vanuit het bios
theoretikos kan zo geconcludeerd worden dat ‘violence provides a kind of
emotional high for some people whose emotional communication with oth-
ers is blocked’ (Hage & Powers 1992, 100). Geweld wordt een teken van emo-
tionele problemen, van slecht geïntegreerd zijn, van ‘achterstand’, en het
wordt bijvoorbeeld, als tegenhanger van de ratio, ‘impulsief gedrag’ (zie
bijvoorbeeld Van den Brink 2001, 342). Zo hoort geweld niet langer bij de
menselijke conditie, maar bij een groep achtergestelden (in meerdere dimen-
sies), hoewel men er alles aan doet hen te ‘integreren’. ‘Geweld’ wordt alleen
(juridisch) (h)erkend als sprake is van: ‘a staunch complainant; a readily
identifiable assailant; the absence of any prior personal relationship, particu-
larly one of intimacy; serious, clearly visible injuries; and reliable witnesses.’
(Cretney & Davis 1995, 98) Op basis van het intellectualisme van geweld kan
een Nederlandse documentairemaker (in Vrij Nederland door collega-intellec-
tuelen gekozen als nr. 1 Nederlands Intellectueel) stellen:

‘Dat juist intellectuelen zo geschokt zijn door het geweld van folterpraktijken, kan
ermee samenhangen dat juist zij zo rigoureus alle lichamelijke machtsuitoefening
hebben afgezworen, vrouw of kinderen nooit slaan, met andere mannen nooit
vechten, en ook geen enkele aanvaardbare vorm van geweld kennen.’ (De Swaan
1982, 118)

Achter de ogenschijnlijke ruimdenkendheid die hierin gelegen is, schuilt een
gebrek aan sociologisch vermogen tot ‘defamiliariseren’ of ‘abnormaliseren’
door niet de contingentie van ‘geweld’ te belichten, maar het gangbare begrip
– waarvan in het bovenstaande de historische genese is geïllustreerd – als een
onbereflecteerde categorie over te nemen. Intellectuelen (die klaarblijkelijk
altijd man zijn) laten zich op deze manier per definitie niet met ‘geweld’ in.
Het welbekende idee dat geweld ‘primitief’ is, schijnt hier doorheen, waarbij
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‘geweld’ als fysiek privaat geweld geconcipieerd wordt. Van een dergelijke
reductie, wanneer ze ingevoerd wordt in adviescommissies en ‘expert-teams’
gelieerd aan de staat, kan gesteld worden dat ze haar eigen specifieke vorm
van geweld kent, een vorm die Benda ooit ‘la trahison des clerks’ noemde.
Precies op grond van een biafobisch discours hebben intellectuelen, als ‘func-
tionarissen van de mensheid’ (Husserl) vaak de legitimaties geleverd voor
een dernier effort, een ‘war to end all wars’, een ‘Endlösung’; reden waarom
Voegelin heeft gesteld dat ‘enlightened intellectuals are not a harmless curio-
sity: they are dangerous maniacs. They take themselves seriously, they really
believe they represent mankind’ (Voegelin 1962, 182). Intellectuelen lopen het
risico een dominante geweldssemantiek onbereflecteerd over te nemen en
aldus te legitimeren, waarbij mogelijkerwijs hieruit weggelaten vormen van
geweld geëufemiseerd worden. In deze zin geldt wat Nietzsche heeft gezegd
‘von den berühmten Weisen’: ‘Und mancher Mächtige, der gut fahren wolte
mit dem Volk, spannte vor seine Rosse noch – ein Eselein, einen berühmten
Weisen.’ En dan: ‘Dem Volke habt ihr gedient und des Volkes Aberglauben,
ihr berümten Weisen alle! – und nicht der Wahrheit!’ (Nietzsche 1979, 360)

Conclusie

Het intellectualisme van geweld is kenmerkend voor een geweldssemantiek
die historisch is uitgedifferentieerd op basis van een onderscheid tussen
potestas en violentia. Geweld speelt in het hedendaags maatschappelijke sys-
teem de rol van het ongewenste, dat aan een systeemomgeving geattribueerd
wordt. Individuen die gebruik maken van fysiek geweld worden niet gezien
als anders gesocialiseerd, maar als defect gesocialiseerd, waardoor een ver-
schil benadrukt wordt dat tegelijkertijd slechts aan één zijde van dat verschil
wordt toegeschreven. Sociologen en psychiaters zijn daarmee de functie gaan
vervullen die ooit door kerk en goddelijke absolutie vervuld werd. Het is een
staat met legitiem geweldsmonopolie die ‘geweld’ tegengaat door repressie
en disciplinering, en aldus is Cicero’s paradox actueel gebleven. Deze para-
dox wordt opgeheven door middel van een nadruk op de normale situatie
van de geweldloosheid en de pathologische situatie van het gewelddadig
individu. Het verschil tussen ‘samenleving’ en gewelddadig persoon kan
daarom veilig aan één kant van dat verschil toegeschreven worden (altijd aan
de andere kant van het verschil), omdat het het gewelddadig individu is dat,
door zijn of haar geweld, het verschil maakt. Deze semantiek wordt pas slui-
tend met de uitdifferentiatie van potestas en violentia als legitiem en illegitiem
geweld, hetgeen in de praktijk heeft geleid tot een exclusief gelijkstellen van
het laatste aan ‘geweld’. Staat en samenleving smelten weliswaar samen in
het sociale, waar geweld buiten staat, maar dat gebeurt precies op basis van
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het onderscheid tussen beiden dat verbonden is met de potestas-violentia-dif-
ferentiatie. We lezen aldus in Zedlers Universallexikon:

‘da ist man befugt, Gewalt mit Gewalt, wie man kann, zu vertreiben. In Rechten ist
zwar eine mit Gewalt erzwungene Sache ungültig: es ist aber […] zu wissen, daß
der Zwang nicht entschuldige, wenn einer nothwendig etwas zu thun schuldig ist,
aber es nicht andern kann, und weil er sich dessen weigert, durch rechtmäßige
Zwangs-Mittel dazu angehalten werden muß.’ (Zedler 1732ff., 1377)

Pas op basis van een expositie van de genese van een geweldssemantiek is te
begrijpen dat de moderne staat en samenleving een differentiële eenheid vor-
men. Dan valt ook te begrijpen hoe violentia gelijk gesteld wordt aan gedrag
van ‘buiten de samenleving staande’ individuen, terwijl potestas dan nog
slechts een reactie daarop is die in feite in het geheel niet als ‘geweld’ aange-
duid moet worden. Het probleem dat deze wijze van systeemintegratie dan
nog met zich mee brengt, is erin gelegen dat kennelijk enkele individuen in
staat zijn om de sociale orde te ontwrichten. Dit wordt echter verzacht door
de gecombineerde individualisering en de-individualisering van geweldple-
gers: individuen begaan illegitiem geweld, maar allerlei soorten exogene en
endogene achtergrondfactoren werden geobserveerd als uiteindelijk (causaal)
verantwoordelijk voor het geweld, waardoor het ‘individu’ tegelijk met de
attributie van ‘geweld’ eraan weer oplost in een veelheid aan causaliteiten,
vectoren. Deleuze (2002) spreekt in soortgelijke zin van een oplossing van de
tegenstelling massa/individu in ‘dividuen’ (met een term ontleend aan
Nietzsche). De ‘samenleving’ kan nu ruiterlijk toegeven dat de ‘integratie’
niet in ieder geval lukt – er zijn immers altijd abnormalen – terwijl het tegelij-
kertijd alleen die defecte individuen zijn – niet het sociaal systeem als geheel
– die niet goed ‘geïntegreerd’ zijn. De wetenschap, waar de ‘causaliteiten’
van geweld worden ontdekt, is hiermee opgenomen in de functionele diffe-
rentiatie van het maatschappelijk systeem. De grote winst van de moderne
afwisseling van een transcendent kwaad door ‘geweld’ is dat het kwaad nu
kan worden berekend, gelokaliseerd en gecontroleerd. Charles Thorpe heeft
daarom recentelijk gesteld dat ‘a central faith of modernity has been in
science as a solution to the problem of violence’ (Thorpe 2004, 59). Het pro-
bleem van geweld? Doet zich hier niet alweer een semantiek voelen die ons zo
vertrouwd is dat we niet anders kunnen denken over geweld als fysiek, illegi-
tiem, problematisch, destructief? Alleen een analyse van de genese van die
semantiek en van het functioneren daarvan in het maatschappelijk systeem
kan de particulariteit daarvan laten zien. En daarmee tevens het overschot
aan complexiteit, aan alternatieve concepties, die a priori genegeerd worden
in dat taken-for-granted-concept: geweld.
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Moderniteit en overbodigheid. 
Strafsociologische aanzetten in het 
werk van Zygmunt Bauman

Tom Daems

In Wasted Lives schrijft Zygmunt Bauman (2004a) dat verhalen zijn zoals
‘zoeklichten’ en ‘schijnwerpers’: ze lichten bepaalde delen van het podium
op, en laten tezelfdertijd andere delen in het donker. Het kan ook moeilijk
anders, zo voegt hij toe, want moesten ze het geheel gelijkmatig belichten,
dan zouden ze nutteloos worden. Verhalen hebben tot doel om een beeld te
creëren dat absorbeerbaar, begrijpbaar en verteerbaar is – en dit kan enkel als
ze geen enkele ambitie koesteren om de totaliteit te willen belichten. Zo beke-
ken verliest het woord ‘eliminatie’ haar negatieve bijklank: met verwijzing
naar antropologe Mary Douglas stelt Bauman dat eliminatie een positieve
inspanning vormt om de omgeving te organiseren. Met andere woorden: om
een verhaal op papier te krijgen moet je schrijven én knippen – beide zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bauman voegde enkele pagina’s met overwegingen over ‘verhalen vertel-
len’ als intermezzo toe aan zijn boek. Dit was niet toevallig. In de twee ope-
ningszinnen van Wasted Lives vertelt Bauman zijn lezers immers dat er meer
dan één manier is om het verhaal van de moderniteit te vertellen. Zijn boek
vormt één van die verhalen. En als verhalenverteller knipt ook Bauman dus
heel wat aspecten weg. Maar er is meer aan de hand. Want niet enkel is het
verhaal dat hij vertelt (zoals elk ander verhaal) het resultaat van creatieve des-
tructie: het gaat ook over creatieve destructie. Joseph Schumpeter lanceerde
de notie in 1942 om de interne dynamiek van het kapitalisme te omschrijven:
economie drijft op verandering en muteert onafgebroken. Afbraak en creatie
gaan daarbij hand in hand. Volgens Bauman (2000; 2004a; 2005a; 2005b) is de
terminologie perfect toepasbaar op het ordeningsproject van de moderniteit.
Ordebouwen gaat – zoals Schumpeters creatieve destructiviteit – onvermijde-
lijk gepaard met de productie van afval: brokstukken die buiten het voorop-
gestelde ontwerp vallen. Door zich te richten op de wijze waarop de moderne
samenleving dit (menselijk) afval produceert, benoemt, verwerkt en er zich
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van ontdoet, is Bauman in staat om een beklijvend beeld van het moderne
ordeningsproject te geven. Overbodigheid verschijnt bij Bauman dus als een
noodzakelijk bijproduct van het moderne ordeningsstreven.

Bauman gebruikt vaak beeldspraak om een bepaalde gedachtelijn te illus-
treren. Eind jaren tachtig sprak hij bijvoorbeeld van de tuinierende staat die
nauwgezet waakt over zijn tuin en ervoor zorgt dat alles wat een bedreiging
vormt voor de opgelegde orde – het onkruid (of beter: wat de tuinier als
onkruid classificeert) – vakkundig verwijderd wordt (Bauman 1987). In
Modernity and the Holocaust merkte hij op dat deze vorm van onkruidverdel-
ging een vorm van creatieve destructie is: ‘Weeding out is a creative, not a
destructive activity. It does not differ in kind from other activities which com-
bine in the construction and sustenance of the perfect garden.’ (Bauman 1989,
92) In Wasted Lives gebruikt hij een andere metafoor die de moderne produc-
tie van afval sterker in de verf zet: dat van het beeldhouwproces. In dat boek
citeert hij Michelangelo. Toen de kunstenaar gevraagd werd hoe hij er steeds
weer in slaagde om zijn sculpturen die schitterende harmonie te geven, ant-
woordde hij: ‘Heel eenvoudig. Je neemt een stuk marmer en je kapt alle over-
bodige stukjes weg.’ In dit antwoord ligt volgens Bauman de sleutel tot het
begrijpen van de moderniteit: verwijdering en afbraak zijn onlosmakelijk
verbonden met moderne creatie. De perfecte vorm zit als het ware verborgen
in de vormeloze blok ruwe steen. Hak het overtollige marmer weg, verwijder
het gruis en het beeld verrijst – als vanzelf. Zo bekeken is beeldhouwen
inderdaad kinderspel. De kunstenaar blijft nog met één probleem zitten: wat
doet hij met het afval? Die vraag duikt vroeg of laat onvermijdelijk op.

Het is dit (menselijk) afval en de wijze waarop de samenleving ermee
omgaat, dat hem zo fel interesseert. In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe vol-
gens Bauman de moderniteit onvermijdelijk overbodige mensen produceert
en hoe dit onlosmakelijk samenhangt met ordescheppen. Bauman stelt daar-
bij dat overbodigheid van karakter verandert wanneer een samenleving zich
meer op consumptie dan op productie richt. In de tweede paragraaf wordt de
veranderende aard van overbodigheid in een consumentenmaatschappij
geschetst. In de twee daarop volgende paragrafen wordt vervolgens gekeken
welke rol bestraffing daarbij komt te vervullen.

Van postmoderniteit naar vloeibare moderniteit

In zijn latere werk spreekt Bauman niet langer van postmoderniteit. Aan de
ene kant vreesde hij dat zijn boeken niet langer gelezen zouden worden om
de eenvoudige reden dat ze als ‘postmodern’ geclassificeerd werden – een
noemer die in toenemende mate haar aantrekkingskracht verloor (Tester
2004). Maar aan de andere kant, en belangrijker, voelde hij zich steeds meer
ongemakkelijk bij het gebruik van de term, omdat die de foute indruk wekt
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dat de moderniteit ten einde zou zijn: ‘the word “postmodernity” implies the
end of modernity, leaving modernity behind, being on the other shore. But
this is blatantly untrue. We are as modern as ever, obsessively “modernizing”
everything we can lay our hands on.’ (Bauman & Tester 2001, 97) Bauman
heeft het nu over vloeibare moderniteit.

Maar wat betekent dit precies? Was moderniteit niet van in den beginne
een proces van ‘vloeibaar’ maken? Marx en Engels schreven in hun Commu-
nistisch Manifest reeds dat ‘all that is solid melts into the air’. De moderne
mens wrikt zich los uit de greep van de traditie en kijkt vol hoop en zelfver-
trouwen naar de toekomst. Marx, Engels en zovele andere moderniseerders
stookten aan de lopende band vuurtjes onder de samenleving in de hoop dat
de vastgevroren structuren zouden smelten, en vervolgens verdampen. En
toch spreekt Bauman hier niet over vloeibare moderniteit – maar wel over
solide moderniteit. Hun vuurtje-stook was immers maar tijdelijk. Uiteindelijk
zou er weer een periode van afkoelen en stollen moeten plaatsvinden: ‘to
replace the inherited set of deficient and defective solids with another set,
which was much improved and preferably perfect, and for that reason no
longer alterable.’ (Bauman 2000, 3) Dit alles werd vooraf bepaald en nauwge-
zet gepland in de diverse blauwdrukken van de ‘goede’ samenleving – dat
gaat dan zowel over de grote designs zoals communisme en nazisme, als de
kleinere ontwerpen zoals die van de verzorgingsstaat.

In de vloeibare moderniteit daarentegen wordt het vuur continu aange-
wakkerd. Het perfectiestreven van de solide ordebouwers wordt met arg-
waan bekeken. Er wordt verwacht van mensen dat ze voor zichzelf kiezen;
anderen doen het niet langer voor hen. En dit kiezen is niet langer een privi-
lege voor de elite, maar een plicht voor allen: je moet continu en snel kiezen,
of je nu wil of niet. Jobs, relaties, kleding, voeding, huisvesting, identiteiten,
gemeenschappen, moraliteiten, enzovoort. Dit alles dient te gebeuren in een
steeds meer onzekere omgeving: onzekere jobs, onzekere relaties, onzekere
woonplaatsen, enzovoort. Leven in solide moderniteit voelde soms verve-
lend aan omdat alles – van wieg tot graf – zo voorspelbaar was. In de vloei-
bare moderniteit is er eerder sprake van een gevoel van apathie dat voort-
komt uit het gevoel dat alles elk moment kan veranderen. In Liquid Life
omschrijft Bauman (2005a, 1) het als volgt: ‘[…] a society in which the condi-
tions under which its members act change faster than it takes the ways of act-
ing to consolidate into habits and routines.’ En als het leven op losse schroe-
ven staat, dan kan je er maar best zo snel mogelijk het meeste uit halen. De
vloeibare moderniteit is daarom ook het tijdperk van de winkelparadijzen.
Bauman spreekt van een consumentenmaatschappij die de producenten-
maatschappij van de solide moderniteit grotendeels lijkt afgelost te hebben.
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Overbodigheid in een consumentenmaatschappij

Volgens Bauman leven we niet langer in samenlevingen die opgebouwd zijn
rond arbeid waarin betaald werk een cruciale rol speelt voor identiteitsvor-
ming, sociale ordening en systemische reproductie. In de producentensamen-
leving moest het ruwe menselijk materiaal gekneed worden tot hardwer-
kende producenten. De werkethiek speelde daarbij een centrale rol. Mensen
kregen te horen dat werken goed was – niet werken was des duivels. De
werkethiek omvatte tezelfdertijd een constructieve visie en een project van
afbraak: arbeiders moesten aan het fabriekssysteem gebonden worden en
daarbij hun voor de industriële samenleving vervelende tradities laten varen.
In concreto kwam het erop neer dat arbeid aan betekenisverlies leed en
fabriekswerkers zich aanpasten aan het monotone ritme van het industriële
machinepark. Bauman spreekt van een discipline-ethiek die zich vermomde
als werkethiek: een deel van het menszijn werd gekooid omdat het fabrieks-
systeem vroeg om een eenvoudig, regelmatig maar tezelfdertijd gehoorzaam
gedragspatroon. De solide moderniteit was om die reden ook het tijdperk van
de panopticons: instellingen die mensen trainen in routinematig en monotoon
gedrag door de beperking of eliminatie van keuzevrijheid. Fabrieken lever-
den niet alleen producten af: ze produceerden ook gehoorzame lichamen.

De werkethiek had twee expliciete premissen. Ten eerste, quid pro quo,
voor wat hoort wat: om iets te krijgen, moet je iets terugdoen dat door ande-
ren als waardevol gezien wordt – het moet voldoende aanspreken zodat men
bereid is ervoor te betalen. Ten tweede, het is verkeerd om tevreden te zijn
met wat je hebt. Je mag niet berusten in je huidige toestand: arbeid is waarde-
vol op zich. Maar de werkethiek was slechts werkbaar mits inachtname van
twee basisvoorwaarden. Ten eerste, mensen moeten in staat zijn om hun
arbeidscapaciteit te koop aan te bieden en, via die verkoop, in hun levenson-
derhoud kunnen voorzien. Arbeid moet met andere woorden een normaal
karakter hebben – niet-werken is iets abnormaals. Ten tweede, enkel arbeid
dat waarde heeft in de ogen van anderen (dat wil zeggen, geldelijk verloonde
arbeid) heeft de morele waarde die de werkethiek vereist (Bauman 2005b). In
de hedendaagse economische situatie vraagt massaproductie echter niet lan-
ger om een massale mobilisatie van arbeidskracht. De betekenis van arbeid
verandert in een postindustriële maatschappij die meer en meer drijft op con-
sumptie.

Consument zijn in een consumentenmaatschappij betekent dat mensen in
de eerste plaats aangesproken worden op hun capaciteit tot consumeren; ze
worden in eerste instantie gevormd tot consumenten en geëvalueerd in ter-
men van consumptie. Het toezicht, discipline en dril van de oude panopticons
zijn niet geschikt voor de training van consumenten. Gewoontes, routines,
standvastigheid… de rusteloze, verlangende en almaar kiezende consument
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moet er niet van weten. Er vindt dus opnieuw een proces van creatieve des-
tructie plaats: om de perfecte consument uit de ruwe steen te bevrijden moe-
ten de gewoontes en routines die door de oude panopticons gevormd werden,
vernietigd worden. Keuzevrijheid staat nu voorop: de keuze om te kiezen is
de enige keuze die de consument niet heeft.

Arm zijn in een producentensamenleving die volledige tewerkstelling tot
doel verheft, is iets gans anders dan arm zijn in een consumentensamenle-
ving waar steeds meer met steeds minder geproduceerd wordt. Armoede
krijgt betekenis niet vanuit de conditie van werkloosheid, maar wel vanuit de
situatie van de flawed consumer – de mislukte consument. Er vindt een belang-
rijke betekenisverandering plaats die verregaande gevolgen heeft. Het reser-
veleger voor de arbeidsmarkt dat door de voorzieningen van de verzorgings-
staat in continue staat van paraatheid gehouden werd, verandert nu in een
amalgaam van ‘falende consumenten’. De armen slagen er niet in om aan de
nieuwe verwachtingen te beantwoorden die aan de mens-als-consument
gesteld worden. Dit betekent ook dat ze geen nuttige sociale functie meer ver-
vullen: ze worden simpelweg overbodig. In een producentensamenleving die
veel werkvolk nodig heeft om de machines draaiende te houden, beschikten ze
over twee waardevolle handen die, mits de nodige training en disciplinering,
hun steentje konden bijdragen aan het productieproces. In een consumentensa-
menleving daarentegen, beschikken ze niet over de euro’s, dollars of krediet-
kaarten die de deuren openen van de winkelparadijzen (Bauman 2005b).

Al dit kapwerk heeft dus heel wat implicaties voor het geproduceerde
afval: het afval wordt anders benoemd en gewaardeerd en wordt op nieuwe
manieren verwerkt en gedumpt. In de postindustriële consumentensamenle-
ving klinken de slogans van de werkethiek hol. Die ethiek speelt enkel nog
een rol in termen van stigmatisering en rechtvaardiging van collectieve
onverschilligheid: armoede wordt dan geïnterpreteerd als een persoonlijk
defect – de fout ligt bij de armen zelf die lui en werkonwillig zijn. Bauman
legt hier de link met het debat over de ‘onderklasse’: een categorie mensen
die in de ogen van de rest geen enkele nuttige bijdrage aan de samenleving
kan leveren. Hij ziet tevens een verband met het strafbeleid: armoede wordt
in toenemende mate gecriminaliseerd en armen vullen de gevangenissen op.
Het groeiende beroep op de strafinstellingen indiceert de overgang van de
recyclage naar de dumping van menselijk afval (Bauman 2004a).

Mensen die overbodig zijn of worden: het is geen nieuwigheid. Wat veran-
dert doorheen tijd en plaats is waarom en hoe mensen overbodig worden en
wat zijzelf en anderen daaraan doen of nalaten te doen. Bauman is zich daar
ten volle van bewust. De interessante vraag wordt dan hoe mensen overbodig
gemaakt worden en welke mechanismen spelen in de beeldvorming rond
overbodigheid. Bauman spoort zijn lezers daarbij aan tot introspectie: tot op
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welke hoogte is dit maak- en verbeeldingsproces op rekening van ons allen te
schrijven? Want als we onszelf niet langer zien als de ijverige en gerouti-
neerde producenten van de producentenmaatschappij, maar wel als de vlij-
tige en gretig souperende consumenten van de consumentenmaatschappij,
dan heeft dit implicaties voor hoe we onszelf en onze leefwijze prijzen – en
anderen en hun leefwijze misprijzen. Die implicaties hebben op hun beurt
een weerslag op hoe de overtolligen zelf hun situatie ervaren en hun kansen
en vooruitzichten om zich eruit los te wrikken, inschatten. De veranderende
benoeming en waardering van ‘overbodige mensen’ laten zich voelen in het
beleid: onze omgang met overbodigheid verandert. Volgens Bauman moet de
groei van Westerse strafinstellingen in dit licht begrepen worden.

Bestraffing in een producentenmaatschappij

Volgens Ulrich Beck (2002) leven we met een reeks ‘zombiecategorieën’, cate-
gorieën die tegelijkertijd dood en levend zijn. Hij noemt onder meer familie,
klasse en buurt als ‘dode’ categorieën die niet langer geschikt zijn om de
nieuwe ‘geleefde’ realiteit te beschrijven, maar die desondanks toch blijven
voortbestaan. In Liquid Modernity citeert Bauman (2000) Beck bevestigend en
stelt hij dat een reeks concepten in de vloeibare moderniteit wegsmelten en
een soort van zombiebestaan gaan leiden. In het interview dat in deze bundel
opgenomen werd, weerlegt Bauman echter met klem de stelling dat gevange-
nissen of andere instellingen bestemd voor opsluiting in de nabije toekomst
‘zombie-instellingen’ zullen worden (Daems & Robert 2007). Daarvoor spe-
len ze een al te centrale rol in de hedendaagse consumentenmaatschappij
(Bauman 1995).

Bauman laat zich niet verleiden tot de voor de hand liggende hypothese
dat gestegen criminaliteit de oorzaak vormt voor een toegenomen toevlucht
tot het strafapparaat. In de lezing die aan het begin van dit boek gepubli-
ceerd werd, verwerpt hij uitdrukkelijk de stelling dat ‘méér criminaliteit’
automatisch tot ‘méér straf’ leidt (Bauman 2007a). Hierdoor onderschrijft hij
impliciet het centrale uitgangspunt van de bestraffingssociologie, de crimino-
logische subdiscipline die de relaties tussen bestraffing en samenleving
exploreert en bestraffing als een sociaal fenomeen tracht te begrijpen (Gar-
land 1990; Melossi 1998). Bestraffing is namelijk geen natuurlijk uitvloeisel of
automatisch antwoord op criminaliteit; het is geen pavloviaanse reactie op
wetsovertredingen. Volgens Nils Christie, een auteur die wel vaker opduikt
in het werk van Bauman, betekent dit dat er ruimte is om de hoeveelheid
bestraffing binnen een samenleving te doen ‘verstollen’. Hij suggereert om
bestraffing te benaderen als een ‘onafhankelijke’ variable: ‘The level of
punishment must be elevated to that of the independent variable. Conditions
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creating unwanted behaviour and followed by demand for punishment
should be degraded to becoming the dependent ones, those to be changed.’
(Christie 2004, 108)

Een klassieke invalshoek in de bestraffingssociologie kijkt naar de band
tussen arbeidsmarkt en bestraffing. In Punishment and Social Structure lanceer-
den Rusche en Kirchheimer de hypothese dat ‘Every system of production
tends to discover punishments which correspond to its productive relation-
ships’ (Rusche & Kirchheimer 1939, 5). Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
vormen het strafapparaat en determineren haar transformaties. Variaties in
bestraffingsvormen (zoals doodstraf, deportatie, werkhuis, moderne gevan-
genis en geldboete) en intensiteit van bestraffing worden in verband gebracht
met fases in economische ontwikkeling. Volgens Rusche en Kirchheimer
speelt de vraag naar arbeid daarbij een centrale rol. Tekorten op de arbeids-
markt doen de arbeider in waarde stijgen. Om de productiemachines
draaiende te houden, moeten voldoende krachten gevonden of klaar-
gestoomd worden. Schaarste op de arbeidsmarkt leidt daarom tot een eerder
mild strafklimaat met aandacht voor de ontwikkeling/uitbuiting van de
mankracht van de gestrafte populatie. Wanneer er overschotten zijn op de
arbeidsmarkt, dan wordt ook het strafklimaat strenger. Melossi en Pavarini
(1981) schreven om die reden over een ‘Malthusian penitentiary’: afhankelijk
van de toestand op de arbeidsmarkt pendelt de gevangenis tussen de ‘des-
tructieve gevangenis’ (die zich beperkt tot het opslorpen van overschotten)
en de ‘productieve gevangenis’ (waar het regime aangepast is aan de noden
van de arbeidsmarkt) (Melossi & Pavarini 1981, 144).

Deze hypothese over de economische determinanten van bestraffing is er
één, naast verschillende anderen. In de beeldspraak van Bauman zou je kun-
nen stellen dat het een verhaal is dat licht laat schijnen op bepaalde aspecten
van de bestraffingsrealiteit, maar andere in het duister laat – een vorm van
creatieve destructie dus. Om die reden wordt de hypothese soms afgedaan
als een vorm van economisch determinisme of reductionisme (zie bijvoor-
beeld Garland 1990; Cavadino & Dignan 1992; Hudson 2003). Maar ander-
zijds blijft ze ook inspireren en geeft ze aanleiding tot heel wat herformule-
ringen en verfijningen (bijvoorbeeld Vanneste 2001). Interessant voor het
thema van dit hoofdstuk is dat de hypothese mooi past in het verhaal van
Bauman: Baumans producentensamenleving worstelt afwisselend met sur-
plussen en tekorten aan producenten en richt zich ten dele naar het strafap-
paraat voor een oplossing. Maar anderzijds noopt het werk van Bauman ook
tot een herziening van de klassieke hypothese: de band tussen bestraffing en
arbeidsmarkt verandert wellicht in een samenleving die meer en meer opge-
bouwd wordt rond consumptie.
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Bestraffing in een consumentenmaatschappij

De gevaarlijke klassen zijn terug van weggeweest, zo schrijft de Franse socio-
loog Robert Castel (2003, 47-56), daarbij een parallel trekkend met de classes
travailleuses, classes dangereuses van de negentiende eeuw. Maar Bauman
nuanceert. Terwijl hij het op andere plaatsen roerend eens is met Castel (Bau-
man 2007a; Daems & Robert 2007), wijst hij hier toch op een cruciaal verschil:
de nieuwe gevaarlijke klassen zijn permanent uitgesloten, onomkeerbaar
nutteloos, blijvend overbodig. Het vooruitzicht op reïntegratie is er niet lan-
ger, en hoeft er ook niet langer te zijn: de consumentenmaatschappij heeft
geen behoefte aan het ‘afval van economische vooruitgang’ (Bauman 2004b,
100 e.v.). Vandaar dat de Pelican Bay-gevangenis die hij verderop in dit boek
beschrijft, zo’n diepe indruk nalaat bij Bauman (2007b, 212): ‘Buiten het feit
dat de gevangenen nog eten en hun behoefte doen, zouden hun cellen voor
doodskisten kunnen doorgaan.’ Volgens Bauman is die gevangenis, in al haar
extreemheid, een laboratorium waar geëxperimenteerd wordt met de vraag
hoe het nijpende verwerkingsvraagstuk van aanwassend menselijk afval
aangepakt kan worden. Die gevangenis vormt ook het ultieme symbool van
een nieuw post-verbeteringstijdperk: het wegsmelten van pogingen om te
werken aan de terugkeer van gevangenen naar de maatschappij als nuttige
en normconforme burgers (Bauman 1998).

Maar eigenlijk is er nog een tweede verschil: de notie ‘gevaarlijke klasse’
suggereert een duidelijke afscheiding tussen ‘in’ en ‘uit’ die bij nader inzien
heel wat minder eenduidig is. De scheidingslijnen tussen werkloos, onder-
klasse, overbodig, crimineel zijn troebel. Jacques Donzelot (2003) verkiest te
spreken van een continuüm waarbij insluiting en uitsluiting twee polen vor-
men, en waarbij uitsluiting een realistisch vooruitzicht is voor eenieder onder
ons. In een consumentensamenleving lopen we allen het risico uitgeteld,
‘opgeconsumeerd’ of naar de afvalberg verwezen te worden: ‘“Consumers”
and “objects of consumption” are the conceptual poles of a continuum along
which all members of the society of consumers are plotted and along which
they move, to and fro, daily.’ (Bauman 2005a, 10) In zijn meest recente boek
lijkt Richard Sennett dit te beamen: in de huidige flexibele, op de korte ter-
mijn gerichte economie zit het ‘schrikbeeld van overbodigheid’ iedereen op
de hielen (Sennett 2006).

Overbodigheid als praktisch probleem

Volgens Bauman moet de verklaring voor het toenemend beroep op het straf-
rechtelijk apparaat in het algemeen, en de gevangenissen in het bijzonder,
gezocht worden in een acute crisis van the human waste disposal industry. In
Wasted Lives stelt hij dat kolonisering lange tijd een uitlaatklep bood voor
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overbevolkingsproblemen in het moderne deel van de wereld. Lokaal gepro-
duceerde sociale problemen werden simpelweg geëxporteerd. Ook hier was
er sprake van creatieve destructie: inheemse volkeren moesten plaatsruimen
voor de overtollige mensen uit de centra van modernisering, waar op die
manier ijverig verder getimmerd kon worden aan een nieuwe orde. Maar nu
is de planeet ‘vol’ – niet letterlijk, maar wel in de zin dat er geen zones meer
zijn die nog niet door het moderniseringsvirus gebeten zijn. Modernisering is
een universele conditie geworden. En dus is ook afvalproductie, -verwerking
en -stockage een veralgemeend probleem geworden. Er is geen braakliggend
terrein meer waar we de overschotten en overtolligen kunnen dumpen (Bau-
man 2004a). En dus moet er binnen de landsgrenzen gezocht worden naar
een oplossing. Terwijl de fabrieken leeglopen, vullen de gevangenissen van
de consumentenmaatschappij zich met menselijke overschotten.

De notie ‘afval’ of waste duikt in uiteenlopende contexten op. Zo schreef
Stan Cohen begin jaren zeventig bijvoorbeeld over een gevoel van ‘personal
redundancy and waste’, aanwezig bij jongeren die doelloos van de ene job naar
de andere zwerven ‘[…] without any real expectation of the next one being
any more interesting than the previous one’ (Cohen 2002, 152). De Britse
gevangenishervormer Sir Alexander Paterson was begin jaren dertig voor-
stander van speciale instellingen voor jeugdigen die de jongere zouden hel-
pen ‘[…] to make him use his life well, so that he himself and not others will
save him from waste’ (geciteerd in Pratt 2006, 48). Enkele jaren later, in Duits-
land, spraken de nazi’s in termen van ‘menselijk afval’ en het ‘zieke afval’
wanneer ze het hadden over gevangenen (Wachsmann 2005, 130, 294).

Maar recentelijk krijgt het spreken in termen van afval ook heel wat bijval
in allerhande beschouwingen over hedendaagse strafontwikkelingen, die
daardoor de interpretatie van Bauman kracht lijken bij te zetten. De toene-
mende afsluiting van de Amerikaanse arbeidsmarkt voor ex-gedetineerden
zou ertoe leiden dat ze als ‘giftig afval’ (toxic waste) behandeld worden. Jona-
than Simon spreekt van een ‘waste management model’ dat er in toenemende
mate vanuit gaat dat de meesten die in aanraking komen met het gerecht, dit
blijvend zullen doen. Zo bekeken komt het er vooral op aan om tegen zo laag
mogelijke kost het ‘giftig afval’, ofwel binnen ofwel buiten de muren van de
gevangenis, te ‘stockeren’ (Simon 1993; 2000). De editors van een recente ver-
zameling essays die alle ingaan op de ‘nieuwe punitiviteit’, spreken in verge-
lijkbare termen van waste management en wasteful punishment (Pratt e.a. 2005).
Volgens Seán McConville is het streven naar onschadelijkmaking (in het
Engels spreekt men van incapacitation of containment) dat hierachter schuil-
gaat, een vorm van consumentisme toegepast op het strafrechtssysteem:

‘Containment means that we can’t be bothered to engage the offender: “It is too
much trouble, too unreliable, and might make civic demands which I have neither



98 Tom Daems

the time nor the inclination to meet”. The offender becomes a commodity or waste
product.’ (McConville 1997/98, 5)

De interesse voor de rol van het strafapparaat in de regulering van ‘overbo-
dige mensen’ wordt vooral opgewekt door het fenomeen van massale opslui-
ting in de Verenigde Staten van Amerika, waar zo’n twee miljoen gedetineer-
den achter tralies zitten. In een inleidende beschouwing bij een themanum-
mer van het tijdschrift Punishment & Society, gewijd aan het thema van mass
imprisonment, wees David Garland (2001b) op twee definiërende kentrekken
van het fenomeen: ten eerste, de omvang van de gevangenispopulatie die
zowel vanuit vergelijkend als vanuit historisch perspectief uitstijgt boven de
norm voor samenlevingen van hetzelfde type; ten tweede, de sociale effecten
van opsluiting welke zich niet langer lijkt te richten op individuele daders,
maar op ganse bevolkingsgroepen. Die tweede kentrek is vooral van toepas-
sing op jonge zwarten uit stedelijke gebieden. Voor hen wordt de gevangenis
een ‘normaal’ iets en lijken stedelijke getto en gevangenis in elkaar over te
lopen (Wacquant 2001). Volgens socioloog Loïc Wacquant moet het toene-
mend beroep op het straffende apparaat (de opmars van een État pénal)
begrepen worden als een reguleringsstrategie om minderheidsgroepen,
werklozen, en wat hij ‘stedelijke paria’s’ noemt, te beheersen (Wacquant 2004;
2006). En hij ziet gelijkaardige – zij het vooralsnog minder uitgesproken –
ontwikkelingen in Europa (Wacquant 1999; 2005).

Straf en legitimatie van overheidsoptreden: de veiligheidsstaat

Maar de strafinstellingen absorberen niet alleen de overbodige mensen van
een consumentenmaatschappij, ze legitimeren ook overheidsoptreden. Het
praktische probleem (Hoe overbodigheid opvangen?) hangt nauw samen
met een legitimatieprobleem (Hoe staatsoptreden rechtvaardigen?), dat in
één beweging opgelost wordt door de aandacht te heroriënteren op persoon-
lijke veiligheid. Dit tweeledig probleem wordt gecreëerd door de terugtrek-
king van de sociale staat: de verzekeringsmechanismen van de verzorgings-
staat verschaften niet alleen een vangnet voor wie – al dan niet tijdelijk – uit
de boot viel, maar zorgden ook voor een gepaste en aantrekkelijke legitimatie
voor statelijk optreden.

Volgens Bauman is politieke macht gegrond in menselijke kwetsbaarheid
en onzekerheid: ‘Human vulnerability and uncertainty are the principal rai-
son d’être of all political power; and all political power must attend to a regu-
lar renewal of its credentials.’ (Bauman 2004a, 50) De sociale staat beloofde
een zekere vorm van ‘vrijheid van angst’. Toen Franklin Roosevelt in 1933 in
een speech zijn New Deal uit de doeken deed, verklaarde hij: ‘Let me assert
my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself.’ De Ameri-
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kaanse variant van de sociale staat zorgde, net als haar meer uitgewerkte en
beter beschermende varianten op het Europese vasteland, voor een vorm van
‘angstmanagement’, een tegenoffensief gericht tegen de angst die voortvloeit
uit economische onzekerheid (Bauman 2004b).

Ook nu staat angst centraal, maar haar betekenis verandert, en zo ook de
hulpmiddelen om haar te bekampen: ‘For each fear, its own tranquilizer.’
(Bauman 2004b, 83) Bauman gaat hier te rade bij de Russische filosoof Mik-
hail Bakhtin. Volgens Bakhtin maken wereldlijke machten gebruik van ‘offi-
ciële angst’ om hun onderhorigen in het gareel te houden. Deze officiële angst
is een kunstmatige replica van ‘kosmische angst’, dat wil zeggen de horror en
nietigheid die stervelingen voelen in het aanschijn van het ongenaakbare en
on(be)grijpbare universum. Volgens Bakhtin hebben religies doorheen de
geschiedenis dankbaar gebruik gemaakt van dergelijke kosmische angst: het
beeld van een God die heerst over het universum en haar inwoners, zou uit
die angst voor kwetsbaarheid en onzekerheid geschapen zijn. Religie recht-
vaardigt haar aanwezigheid door zich de rol toe te eigenen van bemiddelaar
tussen God en Godsvrezende (Bauman 2004a, 46-53).

De ‘officiële angst’ die politieke machthebbers in de nadagen van de
sociale staat boetseren, richt zich op persoonlijke veiligheid. Ook hier vindt
eigenlijk een proces van creatieve destructie plaats: volgens de propageerders
van de nieuwe ‘officiële angst’ vloeien kwetsbaarheid en onzekerheid niet
langer voort uit het vrije spel van marktkrachten en de risico’s die burgers op
hun levensweg – van wieg tot graf – vergezellen, maar wel uit de bedreiging
van kinderlokkers, inbrekers, loslopende overvallers, asielzoekers, moslim-
terroristen, enzovoort. Het lijkt wel alsof (om Baumans beeldhouwmetafoor
te gebruiken) de beitels losgelaten worden op Sicherheit: het Duitse woord dat
de ervaringen van welbevinden (security), veiligheid (safety) en zekerheid
(certainty) bundelt, wordt langs links en rechts bewerkt tot de middenterm als
enige overblijft (zie Bauman 2007b). Bauman legt daarbij sterk de klemtoon
op de productie van ‘officiële angst’:

‘“safety risks” may be covered up or denied; but they may also be invented. As for
the reasons to be fearful for safety, they may be kept secret or argued away; but
they may also be fantasized, exaggerated or blown up out of all proportion. […]
the production of “official fear” is the key to the powers’ effectiveness […] For its
grip to hold, human objects must be made, and kept, vulnerable, insecure, and
frightened.’ (Bauman 2004b, 84)

Bauman lijkt zich hierdoor impliciet te verzetten tegen de ‘democracy-at-work’-
thesis die stelt dat overheden zich in hun omgang met criminaliteit laten lei-
den door behoeften van burgers en daarbij louter hun democratische plicht
vervullen (zie Cullen, Clark & Wozniak 1985). Hij kaatst de bal terug en
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vraagt aandacht voor de politiek-mediatieke context waarbinnen zoveel aan-
dacht besteed wordt aan criminaliteit en bestraffing. Bauman bevindt zich
daarbij in het gezelschap van heel wat sociale wetenschappers die wijzen op
het belang van criminaliteit en bestraffing bij het vraagstuk van statelijke
legitimiteit en als politiek (stemmen-)wervingsthema (zie bijvoorbeeld
Beckett 1997; Wacquant 1999; Altheide 2002; Mary 2003). Daarenboven ligt
hier een aanknopingpunt met het populismedebat: de wijze waarop politieke
leiders de democratische instellingen links laten liggen en een directe band
smeden met burgers en slachtoffers wanneer ze bestraffingsthema’s aansnij-
den (zie bijvoorbeeld Pratt 2002; Salas 2005; Daems, in druk).

De ‘inner demons’ van de consumentenmaatschappij

In een recent artikel bekritiseert de Amerikaanse criminoloog David Green-
berg (2002, 246) de studie Punishment and Democracy van Zimring, Hawkins &
Kamin omdat ze publieke vijandigheid ten aanzien van criminelen als een
‘natuurlijk’ feit benaderen – ze nemen het als al te vanzelfsprekend aan. Puni-
tiviteit wordt niet aan een verklaring onderworpen. Bauman kan zich wel-
licht in de kritiek van Greenberg terugvinden. In het interview dat in deze
bundel opgenomen werd, stelt hij dat punitiviteit ‘diepe wortels’ heeft die hij
terugvoert tot een ‘bodemloze container van ongedefinieerde bedreigingen’
en ‘diffuse gevoelens van sociale/existentiële onzekerheid’ (Daems & Robert
2007). In zijn boek Work, Consumerism and the New Poor zegt hij daarover het
volgende:

‘Every type of social order produces some visions of the dangers which threaten
its identity. But each society spawns visions made to its own measure – to the
measure of the kind of social order it struggles to achieve. On the whole, these
visions tend to be mirror images of the society which spawns them, while images
of threat tend to be self-portraits of the society with minus signs. Or, to put this in
psychoanalytic terms, threats are projections of a society’s own inner ambivalence
about its ways and means, about the fashion in which it lives and perpetuates its
living.’ (Bauman 2005b, 78)

De vijanden – de flawed consumers – die samentroepen buiten de muren van
de consumentensamenleving, zijn haar eigen ‘inner demons’. Zoals Bauman in
het citaat hierboven al aangeeft, waagt hij zich hier aan een psychoanaly-
tische interpretatie van de vijandigheid ten aanzien van de mislukte consu-
menten. Maruna, Matravers & King (2004a) bouwen hierop verder en bena-
deren punitiviteit als een ‘schaduwprojectie’ – het idee dat onprettige interne
stimuli beantwoord worden door een deel van het zelf af te scheiden (‘split-
ting of the ego’ in de woorden van Melanie Klein) en het te projecteren op de
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buitenwereld. Het is hier dat het zondebokmechanisme haar intrede doet.
Volgens David Garland (2001, 156-157) is hierbij een verdedigingsmecha-
nisme van de middenklassen (die minder moeilijkheden ervaren om deel te
nemen aan Baumans consumentenmaatschappij) aan het werk: het nijpende
schuldgevoel over de eigen bijdrage aan het lot van de mislukte consumen-
ten wordt op diezelfde mislukte consumenten, die via illegale wegen hun
graantje willen meepikken, geprojecteerd. ‘The idea that our “offenders” are
only a stand-in or scapegoat population – symptoms of an unequal and
unfair society that we have partially created and fully benefited from – may
simply be too uncomfortable for most of us to accept.’ (Maruna, Matravers &
King 2004, 287; zie ook Matravers & Maruna 2004)

Tot slot

Doorheen zijn oeuvre stelt Bauman op consistente wijze dat het moderne
ordescheppen niet zonder de productie van afval kan: overbodigheid is een
onvermijdelijk bijproduct van de moderniteit, creatieve destructie vormt de
interne dynamiek van de moderniteit. In die zin is het inderdaad juister om
te spreken van een ‘vloeibare’ dan van een ‘post’-moderniteit: de consumen-
tenmaatschappij die heden ten dage uit de ruwe steen gekapt wordt, lijkt eer-
der méér dan minder (menselijk) afval te produceren, de nagestreefde orde
lijkt eerder ‘exclusiever’ dan ‘inclusiever’ te worden. Bauman toont daarbij
dat overbodigheid aan verandering onderhevig is – en hetzelfde geldt voor
onze beeldvorming van overbodigheid en onze omgang ermee.

Wat dat laatste betreft, lijkt hij zichzelf, wat de rol van bestraffing betreft,
op te werpen als de Rusche & Kirchheimer van het postindustriële consu-
mententijdperk: net zoals de beide pioniers in de bestraffingssociologie een
belangrijke aanzet gaven om bestraffing als een sociaal fenomeen – los van, of
verder dan, het idee dat bestraffing louter een pavloviaanse reactie op crimi-
naliteit is – te benaderen, zo ook bevatten Baumans beschouwingen over
bestraffing heel wat aangrijpingspunten die verder uitgewerkt – en aan kriti-
sche discussie onderworpen – kunnen worden in toekomstig strafsociolo-
gisch onderzoek. En net zoals bij Rusche & Kirchheimer zal daarbij blijken
dat ook het verhaal van Bauman, zoals elk verhaal, facetten van de bestraf-
fingsrealiteit onbelicht laat. Maar het schrijven van een alternatief verhaal is
maar mogelijk voor zover met voldoende aandachtigheid naar het verhaal
van Bauman geluisterd wordt – en daar is het hem waarschijnlijk vooral om
te doen.
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Misdaad en straf bij Zygmunt 
Bauman

Elisabeth Lissenberg

Inleiding

Zygmunt Bauman is volgens velen een humoristische man, maar dat is niet
mijn eerste indruk van de weinig toegankelijke en sombere teksten in deze
bundel. Omdat eerste indrukken vaak bedrieglijk zijn, ging ik op zoek naar
zijn humor en vroeg mij, na herhaalde lezing van het Engelse origineel, af of
hij een grap maakt als hij in zijn voordracht voor de British Society of Crimi-
nology (in deze bundel) zegt: ‘Tussen de mechanismen die wedijveren om
het droommodel van perpetuum mobile te benaderen, komt de zelfreproductie
van de inéénvlechting van angst en door angst geïnspireerde acties het
dichtst bij om de meest prominente plaats op te eisen.’ (Bauman 2007a, 11)

Relativeert Bauman hier de zwaarte van zijn boodschap? Wie of wat kan
een wedstrijd in het onmogelijke winnen? Wat is het ijkpunt in die wedstrijd?
Misschien probeert hij zijn pessimistische lezing iets luchtigs te geven. In de
daarop volgende zinnen is het in ieder geval weer menens en noemt hij het
perpetuum mobile van de angst een illusie: ‘Natuurlijk, zoals dit het geval is bij
vele andere mechanismen die het mirakel van zelfvoeding opeisen, is de
schijnbare zelfredzaamheid en het beeld van een zichzelf opwekkende en
zichzelf aandrijvende neiging tot angst een illusie.’ Het zijn existentiële
schokken die de spiraal van angst en het daaruit voortvloeiende handelen in
beweging houden: ‘[…] de cyclus van angst en door angst gedicteerde acties
[zou] niet zo vlot kunnen draaien en snelheid kunnen ontwikkelen, ware het
niet dat ze onafgebroken haar energie putte uit existentiële bevingen.’

Tegen die existentiële schokken en de daarmee gepaard gaande angsten
zou de hedendaagse natiestaat geen bescherming meer bieden. De natiestaat
zet zich alleen nog in voor ieders ‘persoonlijke veiligheid’ en is veranderd
van een verzorgingsstaat die de sociale zekerheid van zijn burgers garan-
deerde, in een veiligheidsstaat die hoogstens als politieagent enige bescher-
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ming biedt tegen criminaliteit. De werkelijke oorzaken van de angst worden
niet aangepakt (Bauman 2007a).

Misdaad, onveiligheid en angst behoren van oudsher tot het terrein van
de criminologie. In zijn publicaties over die onderwerpen bouwt Bauman
min of meer stilzwijgend voort op zijn eerdere, postmoderne, werk. Hij ver-
wijst niet naar zichzelf, maar herhaalt zichzelf met regelmaat en geeft soms
een nieuwe draai aan een betoog dat hij bekend veronderstelt. Zonder kennis
van het vroegere werk zijn Baumans artikelen, en zelfs het interview in deze
bundel, moeilijk te volgen en als eenmaal daagt wat hij bedoelt, dan blijkt hij
criminologen weinig nieuws te brengen. Ik zal mij in deze bijdrage vooral
richten op dit laatste aspect, waarbij ik Baumans opvattingen zal vergelijken
met die van Willem Adriaan Bonger. Voorts zal ik stilstaan bij Baumans visie
op de functies van vrijheidsstraffen.

Bauman en Bonger

Baumans belangstelling voor criminologische thema’s bleek mij, toen hij in
1995 de zesde Bonger-lezing aan de Universiteit van Amsterdam presen-
teerde.1 Het bestuur van de Stichting Bonger-lezingen nodigde afwisselend
een sociologisch en een criminologisch gerichte spreker uit. In mei 1995 was
een socioloog aan de beurt en wij hadden Bauman gevraagd vooral vanwege
zijn publicatie Modernity and the Holocaust. Het was immers vijftig jaar nadat
Nederland van nazi-Duitsland was bevrijd.

Bauman had als titel van zijn toespraak opgegeven ‘How to make a stran-
ger’, wat kon wijzen op een verdere verdieping van zijn opvattingen over uit-
sluitingsprocessen, die hun meest morbide vorm hadden gekregen in de
Holocaust. Uiteindelijk echter sprak hij niet over de Holocaust, maar over
uitsluitingsprocessen in de hedendaagse ‘consumentenmaatschappij’ die
haar gevangenissen gebruikt om mensen op te sluiten die niet (kunnen) mee-
doen aan het ‘potverteren’. De lezing had als nieuwe titel: ‘The Strangers of
Consumer Era’. Het verband tussen niet-consumeren en opsluiting was voor
de aanwezige criminologen geenszins opzienbarend en een ander deel van
het publiek, dat was afgekomen op een aankondiging van de Bonger-lezing
bij een dagbladinterview (De Rijk 1995) over de Holocaust, was eveneens
teleurgesteld.

1 Bauman hield de zesde, en laatste, Bonger-lezing op 12 mei 1995. De jaarlijkse Bonger-lezingen
zijn vernoemd naar prof. dr. W.A. Bonger (1875-1940), de eerste Nederlandse hoogleraar in de
sociologie en de criminologie die in 1922 werd benoemd aan de Universiteit van Amsterdam
(toen Gemeente-universiteit), en hadden tot doel de belangstelling te bevorderen voor sociolo-
gie en criminologie en voor de betekenis van die wetenschappen in de politieke discussie. Het
bestuur bestond uit dr. Bart van Heerikhuizen, socioloog en biograaf van W.A. Bonger, dr. H.
Bonger, zoon van W.A. Bonger, en mijzelf.
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De afbraak van de verzorgingsstaat (welfare state) in de laatste decennia,
zo stelt Bauman in zijn Bonger-lezing, brengt met zich mee dat de sociale
zekerheid niet langer in handen is van de staat, maar van private onderne-
mingen terwijl tegelijkertijd het accent verschoven is van productie naar con-
sumptie. Burgers zijn nu eerst en vooral klanten, die worden verleid door de
anonieme krachten van de markt, en als individueel handelende consumen-
ten tegen elkaar worden opgezet (Bauman 1995, 213). De verleidingskunsten
van de vrije markt roepen de ‘interne demonen’ (inner demons) van dit samen-
levingstype op, want voor degenen die het ‘consumptiefeest’ door gebrek
aan middelen niet kunnen bijwonen, blijft er weinig anders over dan direct
op de doelen af te koersen en zich van de onwettigheid van de gekozen mid-
delen niets aan te trekken.

Zij kunnen de samenleving niet verlaten, maar kunnen wel buitenspel
worden gezet. ‘The disarming, disempowering and suppressing of unfulfil-
led players is therefore an indispensable supplement of the integration
through-seduction in a market-led society of consumers. Thus the impotent,
indolent players are to be kept outside the game’ (Bauman 1995, 215). Deze
falende consumenten, aldus Bauman, vormen een afschrikwekkend voor-
beeld en hun ellende wordt niet langer opgevangen via collectieve zorgar-
rangementen, maar herbenoemd tot individuele misdaad. Armoede wordt
gecriminaliseerd en gevangenissen raken overvol, ook al omdat zij de plaats
hebben ingenomen van de vroegere zorginstellingen.

Aan het slot van zijn lezing vraagt Bauman zich af hoe Bonger zou hebben
aangekeken tegen de ‘New Brave World of deregulation, privatisation, con-
sumer choice and of the criminalization of those unable to choose’ (Bauman
1995, 218). Bonger, die na de capitulatie voor de nazi’s op 14 mei 1940 koos
voor zelfmoord in plaats van te ‘bukken voor dat tuig dat nu gaat heersen’,
geeft daar in zijn publicaties wel een indruk van.2 De problemen die Bauman
aansnijdt aan het einde van de twintigste eeuw – criminaliteit, onveiligheid,
sociale uitsluiting en armoede – speelden ook in de tijd van Bonger, al legde
hij, een eeuw geleden, uiteraard andere accenten dan Bauman nu.

Aan het begin van de twintigste eeuw is Bonger ten diepste overtuigd van
aanstaande veranderingen in de richting van een ‘socialistische staat’ ten
gunste van de minder bedeelden en de minder machtigen (Bonger 1916, 670).
Aan het begin van deze eeuw heeft Bauman iedere hoop op een sociale wen-
ding ten goede laten varen: ‘‘Vooruitgang’, ooit de meest extreme manifesta-
tie van radicaal optimisme en een belofte van universeel gedeeld en blijvend
geluk, is helemaal in haar tegendeel omgeslagen – naar de dystopische en
fatalistische pool van anticipaties’ (Bauman, 2007a, 13).

2 Voor de informatie over W.A. Bonger heb ik dankbaar gebruikgemaakt van Van Heerikhuizen
(1987).
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Beide auteurs laten zich door Marx inspireren en bespreken de negatieve
effecten van het kapitalisme op de samenleving. Bauman noemt dit proces
globalisering, zonder dat hij daarvan een duidelijke definitie geeft, maar uit
zijn teksten kan worden afgeleid dat hij daaronder een wereldwijd heersend
kapitalisme verstaat, waarin de vrije markt de gang van zaken dicteert en
waar industrieën verdwijnen naar lagelonenlanden. Bonger analyseert het
kapitalisme zoals dat in zijn tijd de productieverhoudingen beheerste en voor
veel maatschappelijke ongelijkheid zorgde in een zich industrialiserend
Noordwest-Europa.

Hij deed zijn onderzoek toen de meeste sociaal-economische hervormin-
gen ten gunste van de minder bevoorrechten nog moesten worden doorge-
voerd en het vooruitgangsgeloof het denken en de wetenschap beheerste.
Bauman reflecteert met name op de teloorgang van de daadwerkelijk tot
stand gebrachte hervormingen en mogelijk is dat geen toeval, om het bauma-
niaans te zeggen, want toen hij zich eind jaren zestig in Engeland vestigde,
begon daar de discussie over de houdbaarheid van de verzorgingsstaat.

Bij Bonger staan de productieverhoudingen centraal, maar ook hij heeft –
in zijn belangrijkste werk Criminalité et conditions économiques, dat eerst in het
Frans en daarna in het Engels verscheen – oog voor de gevaren van de con-
sumptiemaatschappij, die ‘misdaad uit begerigheid’ uitlokt en waardoor de
toenmalige groei van het aantal veroordelingen wegens vermogensdelicten
ten dele kon worden verklaard. Bonger spreekt in dit verband van grotestads-
misdrijven en hij legde het verband tussen het in verleiding brengen van de
consument en het veroordeeld worden voor bijvoorbeeld winkeldiefstal.

Hij redeneerde als volgt. In de steden in kapitalistische samenlevingen is
de afstand tussen rijk en arm groter dan waar ook. In die omgeving staan
allen bloot aan dezelfde verlokkingen, maar terwijl de rijken hun wensen
zonder meer in vervulling kunnen laten gaan, mogen de armen slechts toekij-
ken. Zij hebben onvoldoende middelen om de verlangde goederen op een
legale manier te bemachtigen. Hebzucht of begerigheid, door het kapitalisme
opgewekt, zet hen aan tot diefstal waardoor zij de kans lopen om in handen
van politie en justitie te vallen (Bonger 1916, 571 e.v.).

Toen legde Bonger dus vrijwel hetzelfde verband als Bauman nu, met
dien verstande dat Bonger zijn stellingen en standpunten ondersteunde met
een schat aan empirisch materiaal, terwijl Bauman de lezer vaak in het onge-
wisse laat over de gebruikte empirie en de behandelde periodes. Bonger
noemt de armen en Bauman de niet-consumerenden als de achtergestelden,
die de spanning tussen wensen en (on)mogelijkheden ontladen door bijvoor-
beeld vermogensmisdrijven te plegen. Het criterium voor de achterstelling
mag zijn verschoven, maar de sociale hiërarchie is in een eeuw niet wezenlijk
veranderd. Armoede blijft een belangrijke factor en beide auteurs zien die
armoede als het product van de kapitalistische samenleving, die volgens
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Bauman de laatste decennia ingrijpend is veranderd. Die verandering zou
onder meer naar voren komen in de opvatting dat armoede het gevolg is van
individuele criminele neigingen of bedoelingen (Bauman 1995, 217). De
armen hebben hun uitsluiting aan zichzelf te wijten: zij plegen ‘sociale zelf-
moord’ (Bauman 2007b, 209).

Uitsluiting en opsluiting

De uitsluitingsprocessen die Bauman beschrijft, lijken op de etiketteringspro-
cessen zoals die voor het eerst werden geschetst in de jaren zestig van de
vorige eeuw. In de oorspronkelijke formulering van de etiketteringstheorie
ondergaan de bestempelden gelaten hun lot: ‘The deviant is one to whom
that label has been successfully applied; deviant behavior is behavior that
people so label’ (Becker 1973, 9), en het etiket wordt tot hoofdstatus (master
status). Tegen deze visie op de machteloze geëtiketteerden rezen theoretische
en praktische bezwaren, want niet iedereen is gevoelig voor het opgeplakte
etiket, bijvoorbeeld omdat het niet strookt met het beeld dat iemand van
zichzelf heeft of met de eigen normen en opvattingen; anderen leggen zich
niet neer bij de toegekende master status en vechten terug.

Die kans krijgen de uitgeslotenen bij Bauman niet. Hij ontkent dat de
meeste getroffenen enige keus hebben. Ze zijn nu eenmaal zoals ze zijn, over-
treden normen bij gebrek aan beschikbare gedragsalternatieven of passen
niet in het sociale kader waarin zij zijn terechtgekomen. Zij hebben zich te
schikken in hun min of meer vanzelfsprekende uitsluiting, die voor de ande-
ren dient als normbevestiging en om de grenzen van het toelaatbare aan te
geven (Bauman 2007b, 209 e.v.).

Bauman laat zich hier van zijn functionalistische kant zien en geeft een
absolute kijk op normen en ordelijkheid in ‘de samenleving zoals die is’:
‘“Orde” en “norm” zijn scherpe messen die gedrukt worden tegen de samen-
leving zoals ze is: het draait bij hen eerst en vooral om afscheiding, amputa-
tie, uitsnijding, uitscheiding, uitsluiting.’ (Bauman 2007b, 209) In dit opzicht
verschilt hij eveneens van de etiketteringstheoretici, die de normen relatief
zien en de betekenis van gedragingen en regels steeds afhankelijk stellen van
de sociale context.

Bauman heeft een voorkeur voor onverbiddelijke trends3 en voor grote
verbanden, zoals die tussen globalisering, het terugtreden van de nationale

3 Ultee en Luykx wijzen daarop in hun kritische beschouwing van Modernity and the Holo-
caust: ‘Eén van Poppers hypothesen was dat sociologen die onverbiddelijke trends postuleren,
vijanden zijn van open samenlevingen, van maatschappijen die aanvaarden dat kennis feilbaar
is en de besten niet altijd regeren en die met hun instellingen wedijver tussen gedachten en kri-
tisch onderzoek bevorderen.’ (Ultee & Luykx 1996, 301)
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overheid en de toenemende angst en onzekerheid van individuele burgers.
Een empirische basis geeft hij daarvoor niet en op de Nederlandse situatie
lijkt deze relatie sowieso niet zonder meer toepasbaar, zoals al blijkt uit het
debat over de toekomst van de Algemene Ouderdomswet (AOW) en andere
sociale regelingen.

Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de groeiende bezorgdheid over de per-
soonlijke veiligheid en de lichamelijke kwetsbaarheid niet zozeer wordt beïn-
vloed door globalisering als wel door het ouder en kwetsbaarder worden van
de ‘geboortegolvers’, die al jarenlang hun stempel drukken op de mentale en
maatschappelijke ontwikkelingen. De angst om slachtoffer te worden van cri-
minaliteit neemt toe met het ouder worden, en als een groeiend segment van
de bevolking, meer of minder bewust, lijdt onder het verlies van eigen weer-
baarheid, kan dat de gevoeligheid voor geweld en criminaliteit vergroten en
allerlei vormen van angst en onzekerheid versterken: het private wordt
publiek en het persoonlijke wordt politiek. Een sociologische analyse is iets
anders dan een bewering of profetie, en reëel bestaande verbanden moeten
worden aangetoond.

Een wat verder gezochte, maar wellicht toch te onderzoeken relatie, is dat
de economische en sociale malaise in Nederland mede verband houdt met de
recente schamele prestaties van het Nederlandse voetbalelftal, zoals David
Winner (2001), de auteur van Brilliant Orange: the Neurotic Genius of Dutch
Football, suggereert (Van den Boogaard, 2006). Als Nederlanders er lange tijd
van zijn uitgegaan dat zij op het wereldtoneel een woordje meespraken en
het enkele noemen van de naam van een voetballer voldoende was om con-
tact te leggen met wildvreemden waar ook ter wereld, dan is dit superiori-
teitsgevoel na 1 september 2001, toen het Nederlandse elftal zich niet wist te
kwalificeren voor het wereldkampioenschap in 2002, zeer zwaar op de proef
gesteld. Zulke deuken in het nationale gevoel kunnen het toch al tanende
vertrouwen in de Nederlandse samenleving en identiteit nog weer eens extra
ondermijnen.

Bauman snijdt een interessante kwestie aan als hij de globalisering ver-
bindt met het verdwijnen van resocialisatie als doel van de vrijheidsstraf
(Bauman 2007b, 210 e.v.). Resocialisatie, zo stelt hij – in navolging van Sellin
en Rusche & Kirchheimer, welke laatsten hij overigens niet noemt – werd
onder meer nagestreefd door gevangenen te laten werken. Zo konden zij zich
tijdens hun detentie voorbereiden op fabrieksarbeid buiten de muren. Zolang
zij gevangen zaten, vormden zij een reserve-arbeidsleger dat in de gevange-
nis werd gedisciplineerd. Het befaamde in 1596 geopende Rasphuis in
Amsterdam wordt door Bauman gezien als het vroegste voorbeeld van een
instelling die het verbeteren van gevangenen beoogde en tegelijkertijd ope-
reerde als een fabriek (Bauman 2007, 214).
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Spierenburg daarentegen heeft al in 1991 na uitvoerige bronnenstudie
aangetoond dat het Rasphuis meer weg had van een paternalistisch huishou-
den, met een ‘binnenvader’ en een ‘binnenmoeder’, dan van een fabriek. Het
raspen van hout was uiterst simpel werk en het Rasphuis had daar een
monopolie op. Toch is er nooit winst gemaakt. Hout raspen was bedoeld als
straf en diende geen enkel ander doel. Dit stoffige, zeer zware werk vergde
uitsluitend kracht: er kwam nauwelijks gereedschap aan te pas. De gevange-
nen konden geketend blijven, want zij moesten alleen hun armen en hun
bovenlichaam heen en weer kunnen bewegen (Spierenburg 1991, 125 e.v.).

Bauman stuit op immobiliteit bij zijn bespreking van de Amerikaanse
strafinrichting Pelican Bay, waar de gevangenen, gescheiden van elkaar, hun
dagen doorbrengen in cellen zonder daglicht en verstoken van werk of
andere op resocialisatie gerichte activiteiten (Bauman 2007b, 212 e.v.). Zij hoe-
ven niet meer gedisciplineerd te worden, aldus Bauman, want het routineuze
fabriekswerk, dat vroeger buiten de muren op hen wachtte, is, als gevolg van
de globalisering, verplaatst naar lagelonenlanden. De gevangenzetting
beoogt alleen het uitschakelen en verwijderen van grote groepen mensen die
niet bruikbaar zijn in het productieproces.

Ook hier kunnen weer vraagtekens worden geplaatst. Zoals wij zagen,
diende de straf in de zeventiende eeuw geen ander doel dan de straf zelf, en
dat bleef zo tot het midden van de negentiende eeuw. In verschillende Euro-
pese landen werd toen het cellulaire stelsel, de eenzame gevangenzetting,
ingevoerd. Verwacht werd dat gevangenen in afzondering tot inkeer zouden
komen en zich zedelijk zouden verbeteren. Hun werkloosheid, armoede en
misdadigheid die, naar werd aangenomen, niet sociaal maar moreel van aard
waren, hadden zij aan zichzelf te wijten (Franke 1995, 306). Zij moesten ieder
voor zich daarmee in het reine zien te komen. Bonger kon deze gedachtegang
niet volgen en verwierp, mede op basis van de hoge recidivecijfers, de een-
zame opsluiting. ‘Mensen zijn sociale dieren… Hoe kan hij in zijn eentje ver-
beteren’ (Bonger 1916, 526).

In de loop van de jaren vijftig werd in Nederland, later dan in de omrin-
gende landen, het zogenoemde resocialisatiebeginsel in de praktijk gebracht.
De tenuitvoerlegging van de straf of maatregel moest, aldus artikel 26 Begin-
selenwet Gevangenis 1953, nu mede dienstbaar worden gemaakt aan de voor-
bereiding van de gedetineerde op zijn terugkeer in de maatschappij. Maar het
resocialisatie-ideaal heeft sinds het eind van de jaren zeventig van de vorige
eeuw zowel in Nederland als in andere Europese landen sterk aan betekenis
ingeboet. Binnen- en buitenlandse publicaties hadden gewezen op de magere
resultaten van de ondernomen resocialisatiepogingen (Van Ruller 2001, 404)
en dit strafdoel wordt voor het merendeel van de gevangenen niet langer als
zinvol beschouwd. Niet de globalisering en het verdwijnen van ongeschoold
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werk naar lagelonenlanden, zoals Bauman meent, maar negatieve onder-
zoeksresultaten en praktijkervaringen zijn hieraan debet.

Voor de omslag in het strafrechtelijke klimaat sinds het midden van de
jaren zeventig van de vorige eeuw zijn, naast de hiervoor besproken teleur-
stellende ervaringen met resocialisatiepogingen, ook andere verklaringen
aangevoerd. Daartoe behoort de door Bauman besproken tendens naar indi-
vidualisering, waarbij egoïstische motieven en het najagen en bevredigen van
eigenbelangen de voorrang krijgen. Medeleven en medelijden met minder
bevoorrechten krijgen steeds minder nadruk (Bauman 2007a). In het inter-
view in deze bundel voorspelt hij dat het alleen maar erger zal worden. Bau-
man vreest een terugkeer naar ‘voorwettelijke tijden van stam- en/of
verwantschapswraak’ waarin tussen mensen en gemeenschappen het prin-
cipe van ‘oog om oog en tand om tand’ zal gelden.

In Baumans schets van de actuele sociale werkelijkheid is de moraal op de
achtergrond geraakt. Hoe dichter mensen op elkaar zijn gepakt, des te fragie-
ler zijn de onderlinge morele banden: ‘[…] de fysieke densiteit van de bevol-
king [neigt] aanzienlijk groter [te worden] dan haar morele densiteit […].’
(Bauman 2007b, 211-212) In zijn recente publicaties besteedt Bauman slechts
zijdelings aandacht aan moraal en ethiek, thema’s die lange tijd tot de kern
van zijn werk behoorden. Zijn vroegere denkbeelden, in Modernity and the
Holocaust (Bauman 1989, 198 e.v.), over de onvoorwaardelijke verantwoorde-
lijkheid voor de ander, die haar oorsprong vindt in morele instincten, zijn
gaandeweg verdrongen door beschouwingen over een bedreigde ethiek in
The Individualized Society (Bauman 2001, 186). Aan nieuwe globale gevaren, zo
meent Bauman, kunnen de bestaande politieke instituties niet langer het
hoofd bieden: zij hebben geen greep op de krachten van de vrije markt. De
traditionele verantwoordelijkheden van de overheid zijn geprivatiseerd,
iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk en de solidariteit is ten offer geval-
len aan de economische deregulering (Bauman 2007a).

Europeanisering, privatisering en deregulering zorgen ook in Nederland
voor ingrijpende veranderingen. Toch speelt de overheid nog altijd een aan-
zienlijke rol in het leven van haar burgers. In de sfeer van de sociale zeker-
heid zijn taken overgeheveld van de nationale naar de lokale overheid. De
financiering en toewijzing van de bijstandsuitkeringen is nu al in handen van
de gemeenten en in 2007 worden zij verantwoordelijk voor de ‘maatschappe-
lijke ondersteuning’ van ouderen en gehandicapten op grond van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Middelpuntvliedende tendensen,
zoals privatisering en deregulering, worden afgewisseld of gaan gepaard met
middelpuntzoekende bewegingen, zoals het verkleinen van de afstand tus-
sen hulpzoekende burgers en ondersteuning biedende overheidsinstanties.

Alleen al de ontwikkelingen in Nederland roepen (onderzoeks)vragen op
over het onverbiddelijke karakter van de door Bauman voorspelde trends.
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Die trends doen zich niet overal, op de door hem beschreven wijze, voor. De
Bonger van toen zou nu verheugd zijn over de vooruitgang die er sinds het
begin van de twintigste eeuw is geboekt op sociaal-economisch terrein en
geschokt over de hoge criminaliteitscijfers en het enorme aantal gedetineer-
den. Aan het begin van de twintigste eeuw voorspelde hij immers dat de cri-
minaliteit zou dalen als gevolg van verbeterde sociaal-economische
omstandigheden. Bonger was empirischer en veel meer criminoloog dan
Bauman, maar de sociale werkelijkheid stoort zich aan geen van beiden.
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Poreuze muren. Normalisering van 
de gevangenis in de vloeibare 
moderniteit

Luc Robert

Normalisering van de gevangenis: inleiding

In (recente) penitentiaire regelgeving krijgt het beginsel van normalisering
een voorname plaats. Dit beginsel komt regelmatig voor in het penitentiaire
detentierecht en werd onlangs op Europees niveau in belang bevestigd door
vermeld te worden in de nieuwste versie van de European Prison Rules. Ook
in de Belgische basiswet gevangeniswezen krijgt normalisering een belang-
rijke plaats in het penitentiair concept waarop de wet geschraagd is.

Het beginsel van normalisering houdt in dat de gevangenisstraf beperkt
dient te worden tot het verlies van de vrijheid, zonder bijkomende negatieve
gevolgen, of, anders geformuleerd, dat de omstandigheden in detentie zoveel
mogelijk de omstandigheden van de vrije maatschappij dienen te benaderen.
Het beginsel of principe beoogt positieve omstandigheden van de vrije maat-
schappij in de gevangenis te introduceren. Dat doel roept echter minstens
twee belangrijke (en enigszins gerelateerde) kanttekeningen op.

Ten eerste botst de normaliseringsdoelstelling aan tegen het specifieke
karakter van de gevangenis. Gevangenissociologische (bijvoorbeeld Clem-
mer 1940; Sykes 1958; Goffman 1961) en -psychologische studies (bijvoor-
beeld Goethals 1980; Gibbs 1982; Toch 1992) wijzen al decennia op het nefaste
psychosociale leefmilieu van de (meeste) gevangenissen. Er is echter wel
sprake van verandering, van humanisering en van een afvlakking van
bepaalde negatieve consequenties van opsluiting. Met name de materiële
omstandigheden zijn erop vooruitgegaan in vergelijking met een kleine halve
eeuw geleden, toen Goffman het concept total institution introduceerde.
Tevens hebben gevangenissen op sociaal vlak een verbetering ondergaan
(met onder andere betere bezoekmogelijkheden, ongestoord bezoek, een bre-
der en groter aanbod van sociale en culturele diensten van buiten). Chan-
traine (2000, 304) wijst in dat verband op de minder totale aard van de
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gevangenis: ‘L’une des caractéristiques essentielles du concept d’institution
totale, l’isolement dans un espace clos et coupé de l’extérieur semble de
moins en moins pertinent.’ In dezelfde lijn stellen Griffiths e.a. (2000, 225): ‘in
many respects the contemporary prison is less “total” than its predecessors’,
doch, zo wordt onmiddellijk getemperd, de gevangenis blijft ondanks alle
verbeteringen een totale institutie. Het is tegen die specifieke achtergrond dat
normalisering geplaatst moet worden. De gevangenis is en blijft een psycho-
sociaal ongezond milieu.

Een tweede kanttekening heeft te maken met het principe van ‘less eligibi-
lity’, een oud principe volgens welk de leefomstandigheden in de gevangenis
niet beter mogen zijn dan de condities van de armste laag van de bevolking.
In de penologie werd het voor het eerst gethematiseerd door Georg Rusche in
1933 en werd het enkele jaren later verder uitgewerkt in Punishment and Social
Structure van Rusche & Kirchheimer. Zij wijzen op een ‘inherente tegenstel-
ling’ die zich bij elke hervormingspoging aandient: op voorhand liggen de
grenzen van elke hervorming vast, onder meer op basis van de toestand
waarin de armste groepen van de bevolking zich bevinden (zie Daems 2006,
22). De laatste decennia lijkt dit principe, mede onder invloed van een ten-
dens richting ‘law and order’-politiek, (opnieuw) meer op de voorgrond te
treden. Immers, een samenleving die vooral aandacht heeft voor het besten-
digen van de norm door bestraffing, ‘is apt to identify its excluded minorities
rather more in terms of their capacity to create trouble rather than in terms of
their needs’ (Sparks 1996, 86). Afschrikken kan enkel wanneer (ook) de
omstandigheden zich daartoe lenen – zo lijkt dit te veronderstellen. Volgens
Feest (1999, 100-101) werd het less eligibility-principe recent tevens in andere
termen verwoord. Feest haalt de Nederlandse discussies over één man op
één cel aan, waarin op een gegeven moment werd verwezen naar bejaarden-
huizen waar ‘old people have to share rooms in some old people’s home (and
in comparison that seems unjust)’. Waarom zouden gevangenen iets verdie-
nen wat sommige bejaarden zich niet kunnen veroorloven? Less eligibility,
volgens Feest, wordt hier uitgedrukt in termen van sociale rechtvaardigheid.
Elke poging tot normalisering van de gevangenis zal met dit principe in aan-
raking komen – als het er al niet mee zou botsen. In zekere zin vormt het less
eligibility-principe een ondergrens voor hervorming, een (vlottend) ijkpunt.

Deze kanttekeningen dienen als inleidende achtergrond bij de problema-
tiek. In wat volgt worden eerst twee voorbeelden van juridische normalise-
ring aangehaald. Naast het juridische kan vanuit Baumans analyse van de
vloeibare moderniteit een sociologische normalisering van de gevangenis
worden uitgewerkt. Naar analogie van Baumans conceptuele onderscheid
tussen individuen ‘de jure’ en individuen ‘de facto’ (Bauman 2000: 39; 2001a,
xv; 2005, 23) kan hier gesproken worden van een normalisering ‘de jure’ en
een normalisering ‘de facto’, waarbij de feitelijke normalisering van de
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gevangenis de greep van de juridische betrachting overstijgt. Daarbij wordt
een ‘de facto’-normalisering van de gevangenis toegelicht aan de hand van
voorbeelden die voornamelijk op België en Nederland betrekking hebben.

Normalisering ‘de jure’

Ik beschrijf hier kort twee voorbeelden van aandacht voor het principe van
normalisering in recente penitentiaire regelgeving. In Europese soft law werd
onlangs een nieuwe stap gezet in verband met de rechten van gedetineerden:
begin 2006 kregen de European Prison Rules (EPR) een nieuwe invulling, met
onder meer een belangrijke plaats voor het principe van normalisering. Ook
individuele lidstaten lijken in recente penitentiaire regelgeving veel belang
aan het principe van normalisering toe te schrijven. Een voorbeeld daarvan
vormt de basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden in
België.

Belangrijke redenen tot hervorming van de EPR waren ondermeer: het toege-
nomen aantal leden van de Raad van Europa (in 1987 21 landen, begin 2006
waren het er 46); een stijgend aantal opsluitingen in het merendeel van de
oude lidstaten; en de enorme kwalitatieve en kwantitatieve verschillen in
detentie tussen de oude en de sinds de late jaren tachtig aangesloten nieuwe
lidstaten (zo ligt in sommige nieuwe lidstaten de opsluitingsgraad vijf tot zes
keer hoger dan in de West-Europese oudere lidstaten) (zie onder andere
Coyle 2005a, 2-3).

Op 11 januari 2006 werd een nieuwe versie van de EPR door het Comité
van Ministers van de Raad van Europa aangenomen. Nieuw ten opzichte van
de vorige versie van 1987 is onder meer de structuur van de artikelen, waar-
bij eerst de grondbeginselen (‘basic principles’) worden vermeld. De oude
versie van de EPR (1987) bevatte nog enkele artikelen over de voorbereiding
van de terugkeer naar de maatschappij, met als impliciete veronderstelling
dat het leven achter de tralies sterk verschilt van het leven in de vrije maat-
schappij. In artikel 5 van de nieuwe EPR staat het normaliseringsbeginsel nu
expliciet vermeld, met nadruk op de positieve aspecten van het leven buiten
de gevangenis: ‘5. Life in prison shall approximate as closely as possible the
positive aspects of life in the community.’ In de ‘Commentary’ wordt dit toe-
gelicht: de positieve aspecten van normalisering worden met het principe
onderstreept, met een bewustzijn dat ‘Life in prison can, of course, never be
the same as life in a free society’. Er moeten stappen ondernomen worden ‘to
make conditions in prison as close to normal life as possible and to ensure
that this normalisation does not lead to inhumane prison conditions’
(CM(2005)163 Addendum). Bovendien zou het normaliseringsbeginsel, aldus
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Gerard de Jonge, één van de experts die samen met Andrew Coyle en Dirk
van Zyl-Smit het voorbereidende werk aan de nieuwe EPR verricht heeft,
‘negatief uitwerken waar het leven buiten de muren hard en miserabel is’,
vandaar de expliciete vermelding van de positieve aspecten van het leven bui-
ten de muren (De Jonge 2006, 19).

Ook in de Belgische basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedeti-
neerden van 12 januari 2005 (verder: basiswet) krijgt het normaliseringsbe-
ginsel een belangrijke plaats toegemeten. De basiswet werd geschraagd op
een penitentiair concept waarbij het zoveel mogelijk vermijden en tegengaan
van detentieschade (schadebeperkingsbeginsel) centraal staat. Dit werd in
het bijzonder geoperationaliseerd in de vorm van het normaliseringsbegin-
sel.

Na de Oriëntatienota Strafbeleid en Gevangenisbeleid van Minister van
justitie De Clerck van 1996 werd professor Lieven Dupont van de Katholieke
Universiteit Leuven aangeduid als expert om de eerste Belgische peniten-
tiaire detentiewet voor te bereiden. In de neerslag van zijn denkwerk – de
Proeve van Voorontwerp van een Beginselenwet Gevangeniswezen en Ten-
uitvoerlegging van Straffen – identificeert Dupont het voorkomen van deten-
tieschade als het fundament, het basisbeginsel van het penitentiair concept
waarop de ganse voorbereidende tekst voortbouwt. In de concretisering van
dat principe omschrijft Dupont een belangrijke taak voor het normaliserings-
beginsel: ‘voor zover de toestand van de vrijheidsbeneming dit toelaat, om
de levensomstandigheden in de gevangenis zoveel als mogelijk in overeen-
stemming te brengen met de levensomstandigheden in de vrije samenleving.’
(1998, 142) Aandacht voor de gevangenis als total institution vormt de aanlei-
ding voor bijzondere maatregelen, zoals een ‘positieve discriminatie’ op pro-
cedureel vlak (voor een bespreking, zie onder andere Daems 2006). De
daaropvolgende verdere werkzaamheden, eerst door de Commissie ‘Basis-
wet Gevangeniswezen en Rechtspositie van Gedetineerden’ en nadien in de
schoot van de Commissie Justitie, onderschrijven het penitentiaire concept
dat Dupont uittekent. Door de gevangenisstraf zoveel mogelijk te beperken
tot het verlies van de vrijheid van komen en gaan, kunnen de andere doel-
stellingen van de gevangenisstraf maar nagestreefd worden: herstel, rehabili-
tatie en reïntegratie (art. 9, par. 2).

De komst van de basiswet werd onthaald als ‘een historische gebeurtenis’
(Smaers 2004, 3) en betekent in het Belgische penitentiaire detentierecht niets
minder dan ‘een Copernicaanse wending’. Twee belangrijke principes van
het bestaande detentierecht werden grondig hervormd: de opvatting dat
detentie op zich een beperking van bepaalde grondrechten impliceerde (de
theorie van de inherente beperkingen), werd vervangen door een principe
van gelegitimeerde beperkingen, terwijl het bestaande gunstenregime (alles
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wat niet expliciet toegelaten is, is verboden), vervangen werd door een rech-
tenregime (Smaers 2005, 531 e.v.).

Zowel de EPR als de basiswet formuleren het normaliseringsbeginsel op een
zeer voorzichtige (of net: ambitieuze?) en genuanceerde manier: enkel de
positieve aspecten van de samenleving worden beoogd, vertrekkend vanuit
de schadelijke situatie van opsluiting. Hoewel dit te onderschrijven vertrek-
punten zijn, worden hier enkele kanttekeningen bij het normaliseringsbegin-
sel geplaatst.

Het normaliseringsbeginsel zoals dat bijvoorbeeld in bovenvermelde tek-
sten voorgesteld wordt, lijkt te vertrekken van de gevangenis en de samen-
leving als twee relatief van elkaar losstaande entiteiten, waarbij – om het enigs-
zins in het extreme te trekken – de condities van de één op een gecontroleerde
manier kunnen overvloeien naar de ander, alsof er sluizen zijn die toelaten om
volgens het principe van communicerende vaten tot een gelijkwaardig niveau
van leefkwaliteit te komen. Dit impliceert een hoge ‘maakbaarheid’ van de
levensomstandigheden in de gevangenis, waarbij tevens verondersteld wordt
dat diezelfde sluizen negatieve invloeden van de samenleving buiten kunnen
houden.

‘Enkel’ uitgaan van de gevangenis als een ongezond psychosociaal leefmi-
lieu, zou bovendien abstractie maken van de ervaringen en kenmerken van
de mensen binnen haar muren, opgedaan voorafgaand aan, maar niet zonder
belang tijdens de opsluiting. In de gevangenissociologie is dit beter gekend
als de importatietheorie: gevangenen zetten bijvoorbeeld de eigen deviante
subcultuur verder in de gevangenis (zie onder andere Irwin e.a. 1962; Jacobs
1977). Een normalisering van de gevangenis kan geconfronteerd worden met
kenmerken van de gevangenisbevolking: misschien heeft een aanzienlijk deel
van de bevolking zelfs geen voeling of ervaringen met de ‘normale’ levens-
condities. Wat is dan normaal voor wie? Een ‘de jure’-normalisering van de
gevangenis kan misschien responsabiliserend werken, maar zou trouwens
‘de facto’ de mogelijke ruimte kunnen scheppen voor de voortzetting van
deviante subculturen in de gevangenis.

Daarenboven moet de gevangenis beschouwd worden als ingebed in rui-
mere – maatschappelijke – netwerken. Zo maakt een concrete gevangenis
deel uit van een gevangeniswezen, wat vervolgens een integraal onderdeel
van de strafrechtsbedeling en, uiteindelijk, van de bredere samenleving
vormt. Hervormingen op het vlak van het strafrecht, bijvoorbeeld, kunnen
vrij snel een impact uitoefenen op de gevangenis (bijvoorbeeld extra straf-
baarstellingen, amnestie, …). Ook ruimere culturele veranderingen hebben
een – indirecte dan wel rechtstreekse – impact op maatschappelijke instellin-
gen zoals de gevangenis. Een culturele dynamiek in deze of gene richting kan
moeilijk afgeweerd worden door de gevangenis. Zo ‘kiest’ de gevangenis bij-
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voorbeeld haar bewoners niet: ze krijgt ze toegestuurd door de rechters.
Maatschappelijke en penale gevoeligheden zullen de gevangenis dus conditione-
ren. Op deze manier vindt er een constante ‘de facto’ normalisering van de
gevangenis plaats: ‘de vorm en inhoud van detentie is een weerspiegeling
van de staat van de samenleving’ (Muller 2005, 567-568) – de gevangenis
dient zich dan aan als een maatschappelijke barometer.

Van dat laatste punt lijkt Bauman zich ten zeerste bewust. In een volgend
deel introduceer ik beknopt enkele lijnen in Baumans denken over uitsluiting
in de vloeibare moderniteit. Ze voorspellen een grote ‘de facto’-normalise-
ring van de gevangenis: het belang en de ‘aantrekkingskracht’ van de gevan-
genis zullen in onze vloeibare moderniteit enkel maar toenemen. Die
normalisering komt verder in een vierde deel aan bod.

Bauman, uitsluiting en opsluiting

Baumans werk over de vloeibare moderniteit handelt over het in elkaar
strengelen van een aantal macroprocessen: individualisering, globalisering,
wijzigende opvattingen over tijd en ruimte, over arbeid, politiek en de
impact daarvan op meso- en microniveau: de krijtlijnen van het institutio-
nele, het sociale en het individuele leven veranderen hierdoor.

De vloeibaar moderne mens wordt in deze wervelwind van verandering
uit de vaste kaders van de ‘solide’ moderniteit gesleurd en wordt op zichzelf
teruggeworpen. Wat telt in de vloeibare moderniteit is constante lichtheid,
veranderlijkheid. In dit geheel van wijzigingen dient de vloeibaar moderne
mens zich volgens het credo ‘Je consomme, donc je suis’ een eigen plaats en
identiteit in de consumentenmaatschappij toe te meten. Consumptie, net
zoals alle andere opdrachten, krijgt iets solitair: ‘consumption is a lonely acti-
vity, endemically and irredeemably lonely, even at such moments as it is con-
ducted in company with others’. (Bauman 2000, 165) Voor diegenen die aan
deze ‘ondraaglijke lichtheid van het bestaan’ niet kunnen voldoen, die niet
kunnen of willen leven volgens het adagium van flexibiliteit, constant herbe-
ginnen en beweging (zonder een echt doel) en/of voor zij die niet meekun-
nen in de zelfconstitutie via consumptie wacht de uitsluiting (Bauman 1995;
2000; 2004).

Bauman heeft zich de laatste jaren vanuit zijn opvattingen over de vloeibare
moderniteit dan ook meer dan eens uitgelaten over uitsluiting en opsluiting.
Ik beperk me tot twee kernpunten van zijn opvattingen. Ten eerste wijst Bau-
man op de staat die zich terugtrekt in een verdedigende positie: ‘recht en
orde’ worden nog nagestreefd, met alle menselijke gevolgen van dien. Boven-
dien duidt Bauman op een (ver)andere(nde) functie van de gevangenisstraf.
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De verbetering van delinquenten wordt niet langer beoogd, incapacitatie en
generale afschrikking zijn het enige wat de gevangenis rest te doen. Beide
punten worden hieronder kort toegelicht.

Volgens Bauman legt elke samenleving een bepaalde orde op en hanteert
ze daarbij een bepaalde norm. Beide kunnen leiden tot een proces van ‘othe-
ring’, het voortbrengen van de Ander. De Ander wordt vervolgens gestereo-
typeerd, waardoor zijn uniciteit verengd wordt tot een dader, een outcast,
een Vreemde, wat zijn uitsluiting vergemakkelijkt. Bij het uitsluiten van de
Ander, wordt verantwoordelijkheid trouwens (bijna) geheel bij de Ander
gelegd. ‘Uitsluiting wordt voorgesteld als een resultaat van sociale zelfmoord,
niet als een sociale executie.’ (Bauman 2007b, 209)

Aan de ene kant verliezen overheden in een geglobaliseerde wereld hun
greep op kapitaal en op een globale elite. Beide kunnen niet lang(er) in ver-
band worden gebracht met een bepaalde plaats en krijgen daardoor iets
ongrijpbaars. De individualisering brengt anderzijds ook een verschuiving in
de staat teweeg.

‘“Open” and increasingly defenseless on both sides, the nation state loses its
might, now evaporating into the global space, and its political acumen and dexte-
rity, now increasingly relegated to the sphere of individual “life politics” and “sub-
sidiarised” to the individual men and women.’ (Bauman 2005b, 16)

Eén gevolg van die machtsverplaatsing is dat de staat zich terugplooit op een
‘law and order’-politiek. Orde en norm worden in toenemende mate toege-
spitst op het uitvaardigen, bekrachtigen en handhaven van wetten en het
bestraffen van overtreders (2007a; 2007b).

‘In de wereld van globale financiën krijgen staatsoverheden weinig meer dan de
rol van overgrote politiezones; de kwantiteit en kwaliteit van het blauw op straat,
de efficiëntie die getoond wordt in het schoonvegen van de straten door bedelaars,
lastigaards en dieven op te pakken, en de waterdichtheid van de gevangenismu-
ren wegen door bij de bepaling van het “vertrouwen van investeerders” en horen
dus bij de zaken die berekend worden wanneer investerings- of besparingsbeslis-
singen genomen worden.’ (Bauman 2007b, 222)

‘Being tough on crime’, aldus Bauman, oefent een zekere aantrekkingskracht
uit op overheden. Overheden geven daarmee blijk ‘iets te doen’ en kunnen
trouwens niets meer doen aan de andere – diepere – oorzaken van onveilig-
heid (2002, 69).

Hiermee samenhangend verschuift de gevangenisstraf in de richting van
incapacitatie. Bauman legt in dit verband een relatie tussen het ‘regime van
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keuze’, de (gedwongen) keuzevrijheid die – onder invloed van de globalise-
ring – een belangrijke ruimtelijke dimensie heeft gekregen, en het verbod om
zich te verplaatsen: ‘Het verbod om zich te verplaatsen is een zeer krachtig
symbool van onmacht en incapacitatie.’ (Bauman 2007b, 223)

De gevangenis neemt daarmee afstand van haar vroegere verbeterings-
doelstellingen. Gevangenissen dienen enkel nog om outcasts uit te sluiten, om
hen ruimtelijk te verankeren, hen elke keuze tot doen en laten te ontzeggen.
Hiermee lijkt een nieuwe periode aangebroken: Bauman heeft het over de
post-verbeteringsperiode, waarmee definitief afstand wordt genomen van de
verbeteringsdoeleinden van het panoptische verbeteringshuis. De Pelican
Bay-gevangenis in Californië staat model voor dit nieuwe type gevangenis.
Gedetineerden hebben er geen sociaal contact meer, noch met elkaar, noch
met bewakers. Alles wordt technologisch aangestuurd. Volgens Bauman lij-
ken de cellen van de gevangenen in Pelican Bay op doodskisten, met als
enige verschil dat hun bewoners nog leven. Gedetineerden in deze Security
Housing Unit (SHU – als ‘shoe’ uitgesproken), de grootste van de Verenigde
Staten, zijn verankerd aan hun cel (Bauman 2007b). De Pelican Bay gevange-
nis is ‘het laboratorium van de “geglobaliseerde” samenleving, waar de tech-
nieken van ruimtelijke begrenzing van de verwerpelingen en het afval van
globalisering getest, en hun limieten verkend, worden’ (Bauman 2007b, 217).
Voor de gevangenen zelf wacht niets dan tijd, zinloze want ‘lege’ tijd.

Met de toenemende en aan versnelling winnende globalisering dreigt de
gevangenis in populariteit toe te nemen. De gevangenis krijgt een betekenis
van ‘sociale vuilbak’, goed voor het ‘menselijke afval’ dat niet mee kan in de
verdergaande modernisering (Bauman 2004). Bovendien, aldus Bauman, zal
het belang van gevangenissen enkel maar toenemen: ‘in de mate dat menselijk
afval zonder bestemming verder aangroeit, zal de gevangenisbevolking waar-
schijnlijk enkel maar verder toenemen.’ (Bauman, in Daems & Robert 2007,
29) Anderzijds vervult de gevangenis (samen met die andere plaats van ruim-
tegebondenheid, het getto) nog één bijkomende zeer belangrijke functie: ‘Hel-
ping others to bear the hardships of a precarious life is the last function which
the otherwise useless outcasts, now incarcerated in their ghetto dwellings or
prison cells, have been allowed to perform by affluent, consumer, “liquid
modern” society.’ (Bauman 2001b, 121) Kortom, de gevangenis vervult vol-
gens Bauman nog twee functies: generale afschrikking en incapacitatie.

‘De facto’-normalisering

Als onderdeel van de samenleving lijkt het bijna een evidentie dat de gevan-
genis in de vloeibare moderniteit wijzigingen ondergaat. Bovendien kondigt
Bauman zelf aan dat de gevangenis enkel maar aan populariteit zal winnen in
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de huidige omstandigheden. In dit deel wordt eerst beknopt stilgestaan bij
enkele cijfermatige gegevens die Baumans cultuuranalyse lijken te ondersteu-
nen: de gevangenis wordt in toenemende mate een ‘normale’ instelling, ze
wordt door haar toepassing de facto genormaliseerd. In een tweede deel wor-
den enkele kwalitatieve veranderingen in het leven achter de tralies geschetst.
Hierbij treedt echter een problematisch gegeven in Baumans denken op de
voorgrond: zoals Hayward en Young het elders in deze bundel stellen (2007,
155), is het nogal paradoxaal dat net dé theoreticus van de vloeibare moderni-
teit in termen van dualiteiten en dus van onderling exclusieve categorieën
denkt. Dit blijkt het geval te zijn in Baumans voorstelling van de gevangenis.
De gevangenis kan volgens Bauman geheel losgekoppeld worden van de
samenleving, met als scherpste voorbeeld de Pelican Bay-gevangenis.

‘Van buiten naar binnen’. Kwantitatieve verschuivingen

Baumans beweringen over de staat die zich meer lijkt terug te trekken in een
positie van ‘recht en orde’ vindt – minstens op het eerste zicht – steun in een
aantal ontwikkelingen. Het beste voorbeeld heeft te maken met een sociologi-
sche normalisering van de gevangenis, voornamelijk dan in termen van de
toegenomen toepassing ervan.

In 1980 zaten er 5677 gedetineerden in de Belgische gevangenissen, op het
einde van 2004 waren dat er al 9400. Recent werd de historische kaap van de
10.000 gedetineerden overschreden (Strypstein 2006, 3). In Nederland tonen
de cijfers nog grotere verschillen: in 1985 bedroeg het gemiddeld aantal gede-
tineerden per dag ongeveer 4000, terwijl dat in 1991 reeds gestegen was tot
ruim 7000 en in 1998 opgelopen was tot 11.775 gevangenen (Van Ruller 2001,
402). Hoewel niet helemaal dezelfde maatstaf, zaten er volgens cijfers van het
International Centre for Prison Studies op 1 juli 2006 16.759 gedetineerden ach-
ter de tralies in Nederland.

Andrew Coyle, professor in gevangenisstudies aan King’s College, Lon-
den, stelde recent nog dat ‘imprisonment is no longer the exception that it
was originally. For some sections of society the prospect of spending some
time in prison is simply a fact of life’ (Coyle 2005b). De gevangenis lijkt door
haar toepassing in zekere zin genormaliseerd te worden.

Budgettering zegt vaak ook veel over de prioriteiten van een beleid. Geld
wordt enkel geïnvesteerd als het om meer plaatsen of meer veiligheid gaat,
maar blijft afwezig bij (de implementatie van) belangrijke vernieuwingen.
Enkele voorbeelden kunnen die bewering meer kracht geven.

Een eerste voorbeeld betreft de onderfinanciering van nieuwe (goed voor-
bereide) initiatieven, terwijl veiligheidsmaatregelen prioriteit (en de nodige
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middelen) krijgen zodra zich een probleem aandient. Ik beperk me tot een
contrast tussen twee gebeurtenissen.

Zoals boven vermeld, werd reeds in 1996 het startschot gegeven voor de
voorbereidingen die uiteindelijk zijn uitgemond in de eerste penitentiaire
detentiewet in de geschiedenis van België. In de loop van die lange voorbe-
reidingen werd het werk opgesplitst: één commissie hield zich bezig met de
voorbereiding van de basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedeti-
neerden (het betrof hier de interne rechtspositie), terwijl een andere commis-
sie in 2000 werd opgericht om zich te buigen over drie aspecten die
bijzondere aandacht vroegen: de strafuitvoeringsrechtbanken, de externe
rechtspositie van gedetineerden en de straftoemeting. Op 15 juni verscheen
in het Belgisch Staatsblad de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van
de strafuitvoeringsrechtbanken: daarmee werd (weer eens) geschiedenis
geschreven. Vanaf januari 2007 zullen er zes strafuitvoeringsrechtbanken hun
werkzaamheden aanvatten, waarmee de uitvoering van de straf, bepaalde
uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, eindelijk door de rechterlijke
macht opgevolgd zal worden. De rechtsstaat zet hiermee weer een stapje
vooruit. Tijdens de besprekingen werd vermeld dat voor deze nieuwe recht-
banken een budget van nog geen 500.000 euro werd uitgetrokken.

Stel daartegenover de plotse budgettaire ingreep na de grootste gevange-
nisontsnapping in de (bij mijn weten) hele Belgische penitentiaire geschiede-
nis. Op zaterdag 19 augustus 2006 ontvluchtten 28 gedetineerden de
gevangenis van Dendermonde. De media schreeuwden moord en brand,
politici zochten naar een zondebok, wezen naar het gebruikelijke onderzoek
dat gevoerd zal worden (teneinde de publieke gemoederen even te sussen)
en telkens als er één van de ontsnapten werd opgepakt, kreeg dit een belang-
rijke plaats tijdens nieuwsuitzendingen en in kranten. In haar reactie reser-
veerde Minister van Justitie Laurette Onkelinx onmiddellijk een extra budget
van 14 miljoen euro om de beveiliging van enkele gevangenissen te verbete-
ren. Dit steekt schril af tegenover het magere budget voorzien voor de inwer-
kingtreding van de strafuitvoeringsrechtbanken. Hoewel het ene initiatief
jaren voorbereiding vroeg en leidt tot een belangrijke en duurzame wijziging
in het aanzien van de strafuitvoering, wordt er volgens experts onvoldoende
in geïnvesteerd, terwijl de publieke storm omtrent de ontsnappingen meteen
een veelvoud daarvan kan losweken voor het bevestigen van nieuwe deuren,
betere sloten en andere veiligheidsuitrusting.

Een ander voorbeeld. In Nederland roepen recente ontwikkelingen (onder
meer) op het vlak van de celcapaciteit en de leefomstandigheden veel vragen
op. Enerzijds heeft zich sinds halverwege de jaren zeventig een tendens tot
uitbreiding van de detentiecapaciteit ingezet. Sinds het einde van de negen-
tiende eeuw bedroeg het aantal beschikbare cellen tussen de 5000 en de 5500;
in 1975 was de celcapaciteit zelfs gedaald tot onder de 4000, terwijl in 1989 al
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7160 cellen waren. In 1998 bedroeg het aantal reeds meer dan 12.500 plaatsen
(Van Ruller 2001, 402), terwijl er in 2004 reeds 16.029 plaatsen waren (Muller
e.a. 2005, 8). Anderzijds is, vooral sinds de laatste jaren, de budgettaire riem
sterk aangesnoerd. Toch zette die besparing van Minister Donner geen beper-
king op de uitbreiding van de celcapaciteit. Integendeel, op enkele jaren tijd
sneuvelde het principe van één gedetineerde op één cel. Constantijn Kelk
omschrijft dit als ‘een keerpunt in de Nederlandse penitentiaire cultuur en
traditie’, waarbij de capaciteitsproblematiek het gehaald heeft van principes
die decennia lang steun genoten (Kelk 2005, 592). Door het principe van één
gedetineerde per cel overboord te gooien, kwam meteen extra capaciteit vrij.

‘Van buiten naar binnen’. Kwalitatieve verschuivingen

Wat Bauman echter maar zeer miniem (en, volgens mij, enigszins ongenuan-
ceerd) aanraakt in zijn werk, is de vraag wat er eigenlijk gebeurt in detentie.
Hij lijkt te veronderstellen dat de gevangenis afgesloten kan worden van de
buitenwereld. De muren zouden dus slechts op een ‘gecontroleerde’ manier
een graad aan porositeit bevatten.

Zelfs voor de Pelican Bay-gevangenis gaat dit niet helemaal op. Zo was er
op 23 februari 2000 een zware rel op de wandeling: tweehonderd gedetineer-
den gingen gedurende een half uur op de vuist. Pas na hardhandig ingrijpen
van de bewaarders werd de kunstmatige rust weer gevonden. De balans was
echter niet gering: één dode (doodgeschoten door bewaarders) en twaalf
gewonden. Achteraf bleek dat het om een bendeoorlog ging. Op net dezelfde
dag als de rellen werden bovendien twee bewaarders van de Pelican Bay-
gevangenis aangeklaagd op laste van het uitlokken en organiseren van afre-
keningen in de gevangenis. Ze hadden zich blijkbaar gedurende een hele tijd
ingelaten met de bendes in de gevangenis. Dit is trouwens niet de enige
rechtszaak waarmee de Pelican Bay-gevangenis in opspraak gekomen is (zie
onder andere Winokur 2000; Weinstein e.a. 1996, 317-319).

Dit geeft aan dat zelfs de muren van Pelican Bay niet ondoordringbaar
zijn: het recht vindt de weg naar de binnenwereld van de gevangenis. Ook
criminele levensstijlen kunnen blijkbaar voortgezet worden in Pelican Bay.
Sommige gedetineerden leidden zelfs street gangs vanuit Pelican Bay, anderen
onderhielden volgens mediareportages ruimschoots contact met de leiding
van hun bende buiten de gevangenis. Eerdere gevangenissociologische stu-
dies wezen meermaals op de invloed van de bendeculturen op het leven in
Amerikaanse gevangenissen (zie onder andere Jacobs 1974); er is met de rel-
len in Pelican Bay in strikte zin niets nieuws onder de zon.

Bekijken we nogmaals de Nederlandse situatie. In 2004 legde Minister van
Justitie Donner de Dienst Justitiële Inrichtingen een bezuiniging op van 17%.
Vanaf 2007 gaat die bezuiniging van niet minder dan 242 miljoen euro in.
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Naast de omstreden ‘celdeling’ werden andere maatregelen doorgevoerd,
waaronder een nieuwe taakomschrijving voor PIW’ers (Penitentiaire Inrich-
tingswerkers) en de introductie van het zogenaamde ‘sobere regime’ (een
ingeperkt dagprogramma: van 14 uren naar 8 uren activiteiten per dag).

Hoewel de besparing pas echt vanaf 2007 op kruissnelheid moet zitten,
hebben de eerste maatregelen al ‘effect’. De bezuinigingen brengen ver-
hoogde spanningen tussen gedetineerden onderling en gedetineerden en
personeel met zich (Peters 2006) en zouden volgens het Zwartboek detentie
(samengesteld door twee SP-kamerleden) aanleiding geven tot meer geweld
in de gevangenis (De Wit e.a. 2005, 6). Deze maatregelen geven al blijk van
een aantasting van de leefbaarheid in de gevangenis en van de veiligheid van
gedetineerden (Kelk 2006, 103), wat op langere termijn ook effecten kan heb-
ben voor de samenleving. Door gedetineerden aan dergelijke negatieve
omstandigheden te onderwerpen, kunnen gevangenissen net kweekvijvers
voor meer problemen worden. Jammer genoeg zal de carrousel van orde en
veiligheid daarmee weinig schade berokkend worden, integendeel zelfs.

Ten geleide: stromen en sijpelen

In deze bijdrage werden enkele van Baumans opvattingen over de gevange-
nis op een empirische wijze nagegaan. Uit cijfers bleek dat Baumans cul-
tuuranalyse minstens gedeeltelijk ondersteuning krijgt. Een politiek van
‘recht en orde’ zorgt voor een grote toestroom van mensen naar de gevange-
nis: stijgende celcapaciteit, toenemende gevangenispopulaties, budgetten die
vooral gericht zijn op veiligheid en beveiliging en minder of niet op initiatie-
ven die ‘iets’ met gedetineerden doen. Tot daar kan de analyse van Bauman
gevolgd worden. De gevangenis wordt dus meer en meer genormaliseerd:
voor een toenemende schare mensen krijgt de gevangenis een ‘normale’
plaats in hun leven, zij het als schrikbeeld van de straffende staat, zij het als
een plaats waar ze minstens gedurende een bepaalde (en in stijgende lijn een
onbepaalde) periode naartoe moeten.

Toch bevat Baumans analyse ook probleempunten. Zijn voorstelling van
Pelican Bay kan dienstbaar zijn als een theoretisch model of een ideaaltype,
empirisch gezien klopt de beschrijving echter niet. De reden daarvoor is vrij
eenvoudig: hoe dik de muren van een gevangenis ook mogen zijn, diegenen
die er in de cel zitten, hebben ooit een leven buiten de muren gekend en bren-
gen die ervaringen mee naar de gevangenis. Ook het gevangenispersoneel
importeert dagelijks de buitenwereld, om maar te zwijgen van de media (in
het bijzonder televisie, radio en kranten), nieuwe gedetineerden, advocaten, …

Dit brengt ons bij een ander probleem bij Bauman. Zijn voorstelling van
de gevangenis, in het bijzonder Pelican Bay als modelgevangenis, lijkt op een



Poreuze muren 127

bijna absolute manier afgesneden te zijn van de buitenwereld. De cellen van
de gevangenen in Pelican Bay, zo schrijft hij, zijn vergelijkbaar met lijkkisten,
zij het dat de gedetineerden nog leven. In de gevangenis worden gedetineer-
den dus op een absolute manier aan een plaats gebonden en verankerd. Bui-
ten de gevangenis krijgt verankering een stigma: te minder men gebonden is
aan een bepaalde plaats, te beter men zich kan bewegen in onze vloeibare
moderniteit. In navolging van Hayward en Young zou hier gewezen kunnen
worden op een tegenstelling: Bauman vervalt hier als theoreticus van de
vloeibare moderniteit zelf in essentialistische categorieën. Zijn visie op de
gevangenis als afgesloten sfeer lijkt daarmee niet eens zo ver af van de veron-
derstelling die heerst bij ‘de jure’-normaliseringsopvattingen. Beide gaan uit
van de gevangenis en de samenleving als twee van elkaar gescheiden sferen,
waarbij de invloed van de ene sfeer op de andere op een gecontroleerde
manier kan worden toegelaten.

In het licht van het bovenstaande ziet het er eerder naar uit dat de ‘de jure’-
normalisering van de gevangenis ingehaald wordt door een ‘de facto’-nor-
malisering: de sociale werkelijkheid maakt een echte normalisering van de
leefomstandigheden in de gevangenis wel héél moeilijk. Niet alleen worden
er vandaag meer mensen opgesloten, ook de detentieomstandigheden lijken
te wijzigen. De reële consequenties van de ‘de facto’-normalisering van de
gevangenis moeten nog verder in kaart gebracht worden. Hier gaapt een
leemte, een belangrijk veld voor gevangenisonderzoek. Gevangenissen lijken
de laatste decennia wel overstroomd te worden door de gevolgen van maat-
schappelijke ontwikkelingen. Door de criminalisering van armoede (bijvoor-
beeld Bauman 1995), door de toegenomen groep overbodige consumenten,
diegenen die niet meekunnen met het tempo van de globalisering, lijkt er wel
een steeds grotere toestroom richting de gevangenis. Alleszins ziet het beeld
zoals dat zich nu aftekent, er allesbehalve positief uit. De gevangenis heeft
poreuze muren, waarvan de doordringbaarheid moeilijk gecontroleerd kan
worden.

Toch zijn beleidsmakers zich grotendeels bewust van de moeilijkheden
(wat op zich vragen oproept: zijn ze idealistisch of draaien ze kiezers op dit
vlak slechts een rad voor de ogen? In welke mate zijn deze goede intenties
allemaal gemeend? In welke mate hebben de hervormingsintenties negatieve
consequenties?). Alleszins vermelden de nieuwe EPR het normaliserings-
principe, net met bijzondere aandacht voor de positieve aspecten. Hetzelfde
geldt voor de basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden.
Op zich is het al een hoopvol gegeven dat het normaliseringsprincipe gedra-
gen wordt door beleidsmakers, dat er een gedeelde politieke overeenstem-
ming gesloten kan worden over een verbetering van het leven in de
gevangenis – op het eerste zicht staat dit haaks op een logica van ‘recht en
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orde’. In tegenstelling tot Baumans eerder negatieve kijk op de agora, zou dus
voorzichtig gesteld kunnen worden dat er nog politiek met een hoofdletter
‘P’ bestaat. De agora behandelt nog steeds ‘public issues’, tot en met de
levenskwaliteit achter de tralies. Zolang dat kan, blijft er nog hoop…

Geconsulteerde bronnen
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De duistere zijde van 
individualisering. Zygmunt Bauman, 
Paul Auster en de kracht van de 
literaire verbeelding

Erik Claes

Inleidend

De moderne verheerlijking van het individu heeft een donkere en destruc-
tieve kant. Dat is wellicht één van de leidinggevende thema’s in het (latere)
werk van Zygmunt Bauman. Volgens Bauman betalen we een zeer hoge prijs
voor het proces van steeds verdergaande individualisering. In een geglobali-
seerde samenleving gaat dit proces hand in hand met de productie van mas-
sale uitsluiting, met de uitholling en privatisering van de politieke sfeer, met
de eclips van solidariteitsbanden en maatschappelijk vertrouwen, met de
teloorgang van gezag en de perceptie van alomtegenwoordig geweld, en tot
slot met diepe existentiële angst en onzekerheid. Door het blind vertrouwen
in het vermogen van elk individu om zichzelf voortdurend heruit te vinden
vanuit een eindeloos verlangen naar zelfvervolmaking, valt datzelfde indi-
vidu uiteindelijk terug op de brute feiten van zijn bestaan. Hij is enkel op
zichzelf aangewezen, in de steek gelaten door geloof, tradities, de staat en
zijn naaste. Vrijheid en wanhoop vloeien in elkaar over.

In deze bijdrage tracht ik de cultuurkritiek van Bauman tegelijk te verster-
ken en te verfijnen. In een eerste stap van mijn betoog probeer ik de tragische
keerzijde van het moderne individualiseringsproces nog dichter bij de mense-
lijke belevingswereld te brengen, door tastbaar te maken hoe het van binnen-
uit aanvoelt door alles en door iedereen in de steek gelaten te worden. Net
zoals Bauman zelf die zich in zijn analyses overvloedig laat inspireren door
literaire romans, probeer ik hier de sociologische verbeelding te stimuleren
door de literaire verbeelding van de auteur Paul Auster. Deze Amerikaanse
cultschrijver is een meester in het bedenken van personages die de stabiliteit
van hun vertrouwde omgeving als drijfzand onder hun voeten voelen weg-
zinken, alsof alles vloeiend en vloeibaar is geworden. Zijn personages zijn
tegelijk toeschouwer en slachtoffer van toenemend isolement en verlatenheid.
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In een tweede stap van deze bijdrage, kijk ik met een wat gewijzigde blik
naar Baumans diagnose van onze eigentijdse samenleving die hij zelf de
vloeibare moderniteit noemt. Niet de vraag: ‘wat zijn de menselijke gevolgen
van individualisering en globalisering?’, maar wel de vraag: ‘wat leert de
vloeibare moderniteit ons over de menselijke conditie?’, staat hier centraal. In
het antwoord dat ik tracht te formuleren, breid ik Baumans gevoeligheid voor
ambivalenties uit naar een aantal elementaire facetten van het mens-zijn zelf.
Niet alleen het individualiseringsproces, zo luidt de stelling, maar ook de
ambivalenties van onze menselijke bestaansconditie zijn verantwoordelijk
voor vereenzaming, wanhoop en zelfdestructie. Opnieuw gebruik ik de lite-
raire wereld van Paul Auster als klankbord. Zijn romans kunnen namelijk ook
gelezen worden als een aanhoudende, wijsgerige meditatie over ‘la condition
humaine’: over het fenomeen van zelfwording en zelfverlies en over hoe
beide fenomenen samenhangen met de uniciteit van het menselijke bestaan.

In een derde stap, het sluitstuk van mijn betoog, probeer ik enkele bevin-
dingen omtrent de ‘menselijke conditie’ te verbinden met een meer politiek-
normatieve problematiek. Als het risico van ontreddering en zelfverlies in
belangrijke mate voortvloeit uit de menselijke conditie, volgens welke waar-
den dienen we dan onze samenleving politiek te organiseren om dit risico te
temperen? Ook voor deze problematiek tracht ik de literaire verbeelding van
Paul Auster vruchtbaar te maken. Een belangrijk thema dat hier sterk op de
voorgrond treedt, is dat van een cultuur van respect voor de menselijke
waardigheid, voor de waardigheid van de menselijke persoon.

‘Human waste’, individualisering en globalisering

In the Country of Last Things, één van Austers vroegere romans, vertelt het
verhaal van een aan destructie overgeleverde stad en land. Auster kruipt hier
in de huid van een jonge vrouw (Auster 1987). Zijn ik-vertelster, ze heet Anna
Blum, is op zoek naar haar vermiste broer in een obscure stad die haar geen
terugkeer biedt. Ze tekent haar ervaringen op in een dagboek dat ze richt tot
een vriend, in de hoop dat haar verhaal ooit zal worden gelezen. Het land
van de laatste dingen is volledig van de buitenwereld afgesloten. Wat er zich
daar precies afspeelt, komt niet naar buiten, tenzij via het dagboek van Anna
Blum. Als lezer leer je hoe het leven in haar hoofdstad een absolute nacht-
merrie is die elke verbeelding te boven gaat. Een overlevingseconomie is in
de plaats gekomen van een normaal economisch leven. Er is geen rechtsorde
meer en geen politieke instellingen om ze te handhaven. Het dagelijkse leven
van de burgers is overgeleverd aan de permanente dreiging van geweld, van
de overheid, de medeburgers. Geheel de stedelijke infrastructuur is wegge-
vallen. Er is woningnood en er zijn voedseltekorten. Er zijn geen scholen
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meer en er zijn nog nauwelijks medische voorzieningen voorhanden. Er is
ook geen hoop meer. Mensen komen nog nauwelijks samen. Mensen sterven
snel en kinderen worden niet meer geboren. Alles brokkelt en sterft af, om te
verdwijnen in de vergetelheid. De voornaamste stadsvoorziening is een
ophaaldienst, gespecialiseerd in het weghalen en verwerken van dode,
naakte, van kleding beroofde, menselijke lichamen.

‘Every morning, the city sends out trucks to collect the corpses. This is the chief
function of the government, and more money is spent on it than anything else. All
around the edges of the city are the crematoria – the so-called Transformation Cen-
ters – and day and night you can see the smoke rising up into the sky.’ (Auster
1987, 17)

Ondanks de onmiskenbare verschilpunten bevat Austers hobbesiaanse fabel
treffende gelijkenissen met de wijze waarop socioloog Zygmunt Bauman
naar onze eigentijdse geglobaliseerde samenleving kijkt. Baumans blik is
dens en complex en laat zich moeilijk samenvatten in een aantal trefwoorden
en concepten. Toch past het beeld van stadsdiensten die menselijk afval weg-
halen en verwerken wonderwel bij Baumans steeds donker wordende socio-
logische bril: ook onze samenleving zou steeds meer groepen van overbodige
mensen produceren (Bauman 2004). Net als afval moeten die ergens
gedumpt, beheerd en verwerkt worden. Getto’s, banlieus, suburbs, maar ook
gevangenissen, asielcentra, vluchtelingenkampen zouden oorden zijn van
‘waste disposal’. Kenmerkend voor de vloeibare moderniteit is dat we deze
groepen van overbodige, nutteloze mensen niet meer veilig op een afstand
kunnen wegstoppen. Getto’s komen in opstand. In asielcentra en gevangenis-
sen barsten de muren. De wereld is vol en net zoals in Austers roman treedt
het fenomeen van ‘human waste’ uit de verborgenheid (Bauman 2004, 4 e.v.).
Het maakt deel uit van het maatschappelijke leven. De productie van overbo-
dige mensenlevens is overal zichtbaar geworden. ‘Human waste’ vult onze
leefwereld, vergelijkbaar met het zwerfvuil en de dode, menselijke lichamen
die overal in de straten van Austers fictieve stad zijn achtergelaten.

‘Human waste’ is niet alleen een problematische realiteit, het is voor Bau-
man ook het angstbeeld van elke eigentijdse consument. Door een instabiele
economische situatie en door de vluchtigheid van zijn leefsituatie wordt hij
steeds meer geconfronteerd met het risico om in de ogen van de samenleving
een overbodig en nutteloos individu te worden. ‘Menselijk afval’, een catego-
rie die weinigen woordelijk in de mond durven nemen, maar velen impliciet
gebruiken, belichaamt niet alleen een houding van afwijzing en afstoting.
‘Menselijk afval’ is ook een soort van onderbewust concept waarin de eigen-
tijdse mens zijn diepste angsten en ergste nachtmerries projecteert.
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Volgens Bauman is deze massale productie van overbodige menselijke
levens een onvermijdelijk effect van onze laatmoderne conditie. Ze gaat terug
op het samengaan van individualisering en een geglobaliseerde consumptie-
maatschappij. In wat volgt ga ik kort in op het in elkaar grijpen van deze
twee fenomenen die zo kenmerkend zijn voor een laatmoderne samenleving.

Kort gezegd, vat Bauman het proces van individualisering op als een maat-
schappelijke dynamiek die mensen aanzet tot een voortdurend aanpassen, her-
oriënteren van hun zelfbeeld, hun rolpatronen, levensprojecten en hun levens-
stijlen. Ze worden dan ook aangezet om zich voortdurend te bevrijden van
diep gewortelde loyaliteiten, van eeuwenoude tradities en gewoonten. ‘“Indi-
vidualization”, aldus Bauman, ‘consists of transforming human “identity”
from a “given” into a “task”.’ (Bauman 2000, 31) Het advies luidt: ‘Don’t look
back, or up; look inside your self, where your own cunning, will and power –
all the tools that life’s improvement may require – are supposed to reside.’
(Bauman 2000, 30) Onze eigentijdse samenleving spoort haar leden ook aan
om leefstijlen, projecten steeds ondergeschikt te maken aan de subjectieve bele-
ving, het genot, goed gevoel en welbehagen van het moment. Hun waarde
wordt met andere woorden volledig geïnstrumentaliseerd en geprivatiseerd.

In een vloeibare moderniteit moet dit proces van individualisering steeds
worden begrepen in relatie tot een geglobaliseerde economie en een alomtegen-
woordige consumptiemaatschappij. Bauman gebruikt verschillende invalswe-
gen om deze fenomenen te begrijpen, één ervan is het contrast tussen een
‘zwaar’ en een ‘licht’ kapitalisme (Bauman 2000, 54 e.v.). Kenmerkend voor
het eigentijdse, het ‘lichte’ kapitalisme is dat, in tegenstelling tot zijn zware
variant, kapitaal, personeel, productie, management niet meer op één welbe-
paalde plaats zijn gelokaliseerd. De productiemiddelen zijn nu voortdurend
verplaatsbaar naar alle uithoeken van de wereld (Bauman 2000, 58). Het
gevolg daarvan is dat arbeidsverhoudingen geen uitdrukking meer zijn van
een voorafgaand plan dat door een elite wordt ontworpen en waarvan de uit-
voering door diezelfde elite wordt gestuurd. Ze zijn voortdurend voorwerp
van herstructureringen, reorganisaties. Werknemers (arbeiders, bedienden,
kaderpersoneel) moeten over een permanente disponibiliteit beschikken om
zich in hun vaardigheden te herscholen, om hun werkroutine te veranderen.
Zij moeten zich voortdurend kunnen moduleren naar de steeds verande-
rende structuren en organisatievormen (Bauman 2000, 58). Deze opgelegde
flexibiliteit stimuleert volgens Bauman het proces van individualisering.
Door de vermarkting van het maatschappelijke leven wordt dit nieuwe
model namelijk gemakkelijk geïmporteerd naar het maatschappelijk leven en
daar als een soort van levensideaal op de samenleving geprojecteerd (Bau-
man 2000, 59 e.v.).

Kenmerkend voor het ‘lichte’ kapitalisme is ook dat het, in tegenstelling
tot zijn zware variant, op consumptie van goederen, veeleer dan op productie
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van goederen gericht is. Met het eindeloos produceren van steeds nieuwe con-
sumptiepatronen wordt tegelijk een bepaald type van consument gecreëerd
(Bauman 2000, 72). Zijn consumptiegedrag moet erin bestaan steeds meer en
steeds frequenter nieuwe dingen te kopen die eens geconsumeerd elke nuts-
waarde verliezen en overbodig worden. Dit soort van ‘consumerism’ werkt
het proces van individualisering in de hand: om het overconsumeren te
bevorderen, spoort het de mensen aan tot voortdurende verandering van
levensstijl, tot hedonisme en tot deelname aan een eindeloze koers van zelf-
vervolmaking. ‘The recipes for the good life and the gadgets that serve them
carry a “use by” date, but most of them are dwarfed, devalued and stripped
of their allurements by the competition of “new and improved” offers.’ (Bau-
man 2000, 72)

Volgens Bauman is het hand in hand gaan van individualisering en globalise-
ring verantwoordelijk voor de productie van mensen die door de samenle-
ving aan hun eigen lot worden overgelaten en op termijn in de ogen van de
samenleving als overbodig worden aangezien. Bauman geeft een veelheid
van redenen aan.

Een. Het bevrijden van individuen uit vaste structuren (tradities, religies,
leefpatronen) en het voorspiegelen van een eindeloze waaier van levensmo-
gelijkheden leiden onvermijdelijk tot vereenzaming en tot een gevoel door
alles en iedereen in de steek gelaten te worden: door het oprekken van de
menselijke keuzevrijheid is elk individu teruggeworpen op de eigen verant-
woordelijkheid van zijn beslissingen. ‘Everything, so to speak, is now down to
the individual. It is up to the individual to find out what she or he is capable
of doing, to stretch that capacity to the utmost, and to pick the ends to which
capacity could be applied best – that is, to the greatest conceivable satisfac-
tion.’ (Bauman 2000, 62) De keerzijde daarvan is wel dat alleen hem schuld
treft als het fout loopt. Hij kan niemand anders ter verantwoording roepen
dan hemzelf. Niemand is nog daar om zijn verantwoordelijkheid mee te dra-
gen en hem daarin te steunen. Het collectieve geloof in de individuele maak-
baarheid van het eigen zelf, brengt tegelijk ook het toenemende geloof met
zich mee dat de samenleving geen solidariteitsverplichting meer heeft ten
aanzien van hen die door hun levenskeuzes in een erg precaire levenssituatie
terecht zijn gekomen. Mislukkingen zijn de verantwoordelijkheid van elk
individu en het is niet aan de samenleving om mee te helpen dat individu
een nieuwe toekomstkans te geven. Individualisering, individuele verant-
woordelijkheid en de eclips van sociale solidariteit voeden op die manier de
angst overbodig te worden. Ze dragen bij tot het schrikbeeld van ‘human
waste’.

Twee. Het toenemende subjectivisme dat alle waarden ondergeschikt maakt
aan het onmiddellijke, subjectieve genot van de consumptie is mede verant-
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woordelijk voor vereenzaming en verlaten individuen. Een algemeen klimaat
van onverschilligheid gaat dan gepaard met een gevoel voor elkaar overbo-
dig te zijn. De ultieme consequentie van een samenleving waar het individu
enkel van tel is voor zichzelf, is de ervaring dat datzelfde individu van geen
tel meer is voor anderen en met de voortdurende angst leeft door die ander in
de steek te worden gelaten.

Drie. Het gevoel aan het eigen lot te worden overgelaten en voor de ande-
ren van geen tel meer te zijn, wordt sterk in de hand gewerkt door een geglo-
baliseerde markteconomie die we hierboven met Bauman het ‘lichte’ kapita-
lisme hebben genoemd. Door de moordende eisen van flexibiliteit dreigen
vele werknemers, omdat ze terugvallen op hun natuurlijke grenzen, weg te
vloeien uit de markt. Hun diensten zijn onaangepast, ze worden ziek, missen
de nodige kwaliteiten. Algauw worden ze overbodig en verliezen elke plaats
en status in het maatschappelijke leven (Bauman 2000, 147). Bovendien
wordt het in een geglobaliseerde economie als een evidentie gezien dat mul-
tinationals enkel verantwoordelijkheid dragen voor hun aandeelhouders,
niet voor het lot van hun werknemers. Doordat aandeelhouders geheel en al
bevrijd zijn van territoriale beperkingen, hebben zij de vrijheid het bedrijf
naar gelijk welke plek ter wereld te verhuizen, in de hoop dat dan meer divi-
denden kunnen worden uitgekeerd. Zij zijn, door de afwezigheid van elke
territoriale band, op geen enkele manier gebonden om de massale afvloeiin-
gen en werkloosheid die ze dreigen te veroorzaken, op zich te nemen. ‘Who-
ever is free to run away from the locality, is free to run away from the conse-
quences.’ (Bauman 1998, 9) Tot slot produceert ook het op individualisering
gerichte ‘consumerism’ onvermijdelijk ‘human waste’. ‘In the consumer race
the finishing line always moves faster than the fastest of the runners; but
most runners forced onto the track have muscles too flabby and lungs too
small to run fast.’ (Bauman 2000, 72) Dergelijke race veronderstelt daarbij ook
een stabiele, financiële draagkracht om voortdurend nieuwe leefstijlen te
consumeren, wat, gelet op het gebrek aan professionele stabiliteit, juist zo
precair geworden is in een laatmoderne samenleving.

Het in elkaar schuiven van Austers fictieve ‘land van de laatste dingen’ en
Baumans analyse van de vloeibare moderniteit leert ons dat de massieve pro-
ductie van menselijk afval zich niet beperkt tot regimes waar de burgers
gebukt gaan onder een overlevingseconomie, volkomen heteronoom zijn en
leven in een uitzonderingstoestand. ‘Human waste production’ en ‘human
waste disposal’ zijn ook het lot van een geglobaliseerde consumptiemaat-
schappij die mensen voortdurend aanspreekt op het ideaal van autonomie en
zelfcreatie en die door de ‘consumer race’ massa’s overbodige mensen pro-
duceert. Maar er is meer. Wie Austers literaire verbeelding naast de sociologi-
sche verbeelding legt, dat zal zodra blijken, voelt nog scherper aan wat de
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subjectieve kant is van een samenleving die massaal menselijk afval produ-
ceert. Want, hoe voelt het nu vereenzaamd te zijn, of met de permanente drei-
ging van isolement te leven? Welke weerklank vindt een dergelijke leefsitua-
tie in de menselijke belevingswereld?

Individualisering, zelfverlies, verlies van humaniteit

Aan het begin van In the Country of Last Things beschrijft Paul Auster via zijn
ik-vertelster, Anna Blum, hoe de meeste mensen elke zekerheid van een per-
manente woonst hebben verloren. In het land van de laatste dingen zijn er
geen rechtstitels meer waarop een burger zijn positie als eigenaar of huurder
van een woning kan staande houden (Auster 1987, 4). Er is ook geen juridi-
sche instantie die hun rechtspositie in bescherming neemt. De burgers van
het land der laatste dingen zijn eigenlijk geen burgers meer, maar thuisloze
zwervers in hun eigen land. Die ervaring van nergens meer te zijn, wordt nog
versterkt doordat straten, huizen, pleinen van de ene dag op de andere ver-
dwijnen. Het land van de laatste dingen kent geen vaste ijkpunten meer.
Mensen zwerven doelloos rond zonder te weten waar ze zich bevinden, en
dus, zonder enig besef waar ze naartoe gaan.

In Austers fictieve stad zijn de mensen niet alleen nergens meer, ze zijn er
ook niet meer voor elkaar. Ze zijn niet alleen door de staat, maar ook door
elkaar in de steek gelaten. Hun plaats in de wereld wordt niet meer voor
elkaar gegund. Er is immers geen min of meer stabiele wereld van gecoördi-
neerd samenhandelen meer, er zijn geen stabiele leefregels en verwachtingen
meer waarop men kan vertrouwen: wat nog overblijft in het sociale verkeer is
geweld, diefstal, moord, en permanent wantrouwen ten aanzien van het
gedrag van anderen.

In Austers land van de laatste dingen zijn de burgers enkel op zichzelf
aangewezen. En die radicale zelfbetrokkenheid leidt tot een onophoudelijk
proces van zelfverlies. Ook Bauman komt tot een gelijkaardig verband tussen
het fenomeen van ‘human waste’ en zelfverlies (Bauman 2004, 13). Maar wat
houdt die ervaring precies in?

Zelfverlies, dat toont ons Austers In the Country of Last Things, is vooreerst
sterk verbonden met het verlies van elk toekomstgericht levensproject, en dus
met een alomvattende ervaring van zinverlies. In het land van de laatste dingen
is die ervaring zichtbaar in het straatbeeld. De meeste mensen die ronddolen
in de straten zijn zo licht dat ze op elk moment door een rukwind kunnen
worden meegesleurd (Auster 1987, 3). Wie zichzelf verliest, verliest elk zwaar-
tepunt, elk gewicht. Hij wankelt, struikelt, valt of wordt weggeblazen. Hij
neemt geen plaats meer in de wereld en bepaalt niet langer zelf zijn positie in
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de wereld. Hij is speelbal van macht, willekeur, pech en geluk. In Austers fic-
tieve stad tonen zelfverlies en zinverlies zich zeer sterk in de ervaring van
wanhoop en de doodsdrift. De enige toekomst waarop de burgers op elk
moment van hun existentie zijn betrokken, is de mogelijkheid van hun eigen
sterven. ‘People don’t die here as they did in the old days, quietly expiring in
their beds or in the clean sanctuary of a hospital ward – they die wherever
they happen to be, and for the most part that means the street.’ (Auster 1987,
16) Ondraaglijk is vooral de idee van alleen te sterven, zonder dat het uitein-
delijk voor een ander uitmaakt, en zonder het vooruitzicht herinnerd te wor-
den. Om aan een dergelijk lot te ontsnappen, ontstaan er euthanasieklinieken.
Er is een sekte, de ‘runners’, die zich letterlijk doodrennen. Anderen worden
lid van ‘assassin clubs’. Nog anderen hebben zich bekwaamd in de kunst van
het springen van torenhoge flatgebouwen. ‘I sometimes think’, zo schrijft
Anna Blum, ‘that death is the one thing we have any feeling for. It is our art
form, the only way we can express ourselves.’ (Auster 1987, 13)

In een vloeibare moderniteit duikt deze verwevenheid van zelf- en zinver-
lies op in tal van varianten. Mensen verliezen een toekomstgericht levenspro-
ject op verschillende manieren. Sommigen zien zichzelf verdwijnen doordat
hen als consumptiewezens steeds weer nieuwe levensstijlen worden aange-
boden. De verbruiksdatum van elk levensproject wordt steeds korter. In de
duizelingwekkende snelheid waarmee ze in steeds nieuwe gedaantes veran-
deren, steeds weer nieuwe leefsituaties op steeds nieuwe plekken opbouwen
en afbreken, hebben velen iets van de ‘runners’-sekte in Austers land van de
laatste dingen. Ze hollen zichzelf voorbij of ze lopen zich, zoals de ‘runners’,
te pletter. Anderen verliezen zichzelf doordat ze in deze snel veranderende
wereld geen enkele houvast, geen referentiepunten meer vinden om hun
bestaan een zekere richting te geven. Nog anderen worden verteerd door
angst voor jobverlies en statusangst, of ze zijn gebiologeerd door het risico de
zekerheden van hun knus, welvarend bestaan te verliezen. En dan zijn er wat
de samenleving als de echte ‘losers’ ziet, de werklozen, de allochtone jonge-
ren die doelloos op straat rondslenteren, de illegalen, de daklozen. Zij hebben
geen plaats meer in de samenleving, kunnen niet deelnemen aan het con-
sumptieverkeer, worden niet of nog nauwelijks getolereerd. Hun gevoel van
overbodigheid, van geen positie meer te hebben in de samenleving, maakt
hun bestaan uitzichtloos. Met het verdwijnen van elk toekomstproject, ver-
dwijnt de mogelijkheid van elk zinvol levensproject, van elk zelfvertrouwen
en gevoel van eigenwaarde.

‘[T]hese men and women lose not only their jobs, their projects, their orientation
points, the confidence of being in control of their lives; they also find themselves
stripped of their dignity as workers, of self-esteem, of the feeling of being useful
and having a social place of their own.’ (Bauman 2004, 13)
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Vergelijkbaar met Austers Hobbesiaanse fabel, kan men zich de vraag stellen
in welke mate ook hier doodsdrift en zelfdestructie plaats dreigen te maken
voor hoop en vertrouwen in het leven zelf.

In Austers literaire verbeelding is zelfverlies ook een fundamenteel para-
doxale ervaring. Enerzijds zijn de lotgenoten van In The Country of Last Things
enkel en alleen op zichzelf aangewezen. Ze zijn zeer sterk op hun zelf, en het
voortbestaan van hun zelf betrokken. Anderzijds leidt deze intense vorm van
zelfbetrokkenheid juist tot verlies van de meest essentiële bekwaamheden
die een mens tot een humaan zelf maken. Extreme zelfbetrokkenheid leidt tot
zelfverlies en verlies van humaniteit.

In het begin van haar dagboek vertelt Anna Blum hoezeer ze bij elke stap
die ze zet alert moet zijn. Ze mag zich niet verlaten op een verinnerlijkt en
halfbewust vertrouwen in de wijze waarop anderen haar tegemoet zullen tre-
den. Ze mag zich niet afhankelijk maken van haar eigen gedragspatronen.
Projecteren van verwachtingspatronen op het gedrag van anderen is dode-
lijk. Maar, zo schrijft ze, door deze leefregel te volgen, dood je tegelijk dat-
gene wat je tot een menselijk persoon maakt: het vermogen om te handelen,
om in je handelen jezelf te reveleren aan anderen, om je in je handelen over te
leveren aan de respons en het oordeel van anderen, en daarin de ander ver-
trouwensvol tegemoet te treden (Auster 1987, 2-3).

Verder vertelt Anna Blum hoe de nood aan zelfredzaamheid haar dwingt
alleen maar te geloven wat ze ziet, maar tegelijk geraakt haar waarnemings-
vermogen zodanig geabsorbeerd door elke stap die ze neemt, dat ze op de
duur niet meer in staat is tot betrouwbare waarneming. Meer nog, zelfbe-
houd dwingt haar om bepaalde onthutsende dingen die zich aan haar net-
vlies opdringen (een ontbloot kinderlijkje op straat) niet te registreren. ‘For it
is one thing to do this when the object before your eyes is a pencil, say, or a
crust of bread. But what happens when you find yourself looking at a dead
child, at a little child lying in the street without any clothes on, her head
crushed and covered with blood?’ (Auster 1987, 19) Enerzijds behoedt Anna
Blum haar zelf voor zelfverlies, door dergelijke wreedheden uit haar waarne-
mingsveld te bannen. Doet ze dat niet, dan zal datgene wat ze ziet, haar in
het diepste van haar ziel verwonden. Maar anderzijds is het vermogen van
elke menselijke persoon om geraakt te worden door wat hij ziet, juist datgene
waaraan hij zijn status van menselijk persoon ontleent. Verlies van het ver-
mogen tot perceptie gaat hier gepaard met verlies van humaniteit.

‘It would be good, I suppose, to make yourself so hard that nothing could affect
you anymore. But then you would be alone, so totally cut off from everyone else
that life would become impossible. Or, to put it another way: we have all become
monsters, […]. In order to live, you must make yourself die.’ (Auster 1987, 19-20)
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Wie Austers verbeelding van de paradoxale ervaring van zelfverlies over
Baumans analyse van de vloeibare moderniteit schuift, komt tot interessante,
parallelle observaties. In onze eigentijdse samenleving ontkomt niemand aan
de angstige ervaring op zijn eigen individuele zelf te worden teruggeplooid:
zowel de eigentijdse consument die op sleeptouw wordt genomen door een
ijdel proces van zelfvervolmaking, als de verstotene die zichzelf ontmoet in
de ervaring van verlatenheid (Bauman 1999, 22). Maar ook hier wordt zelf-
wording juist door deze terugval op het eigen zelf onmogelijk gemaakt. Gefo-
cust op het lot van het eigen zelf, het eigen steeds veranderende levenspro-
ject, het eigen individuele belang, de stabiliteit van de eigen economische
situatie, wordt de vrijheid van de ander steeds als een bedreiging voor de
eigen levenskwaliteit aanzien. Door mee in dat project van individualisering
te stappen, erodeert steeds meer de aanwezigheid van een gedeelde wereld
die tussen de mensen ligt, die hen omvat, hen van elkaar onderscheidt en hen
op elkaar betrekt. Het massieve gebrek aan sociaal vertrouwen dat daaruit
voortvloeit, holt echter die capaciteit uit waaraan menselijke personen hun
status van menselijk zelf ontlenen: het vermogen tot menselijk handelen. Net
als Anna Blum in Austers land van de laatste dingen ontberen we voldoende
veiligheid en zekerheid, ‘conditions of self-confidence and self-reliance on
which the ability to think and act rationally depends’ (Bauman 1999, 17).

Het tenietgaan van het vermogen tot handelen is ook nauw verbonden
met de leefconditie van hen die als ‘human waste’ door de samenleving zijn
opzij geschoven. Zij zijn zodanig op hun eigen bestaan teruggeworpen, dat
de vereenzaming waarin ze terecht zijn gekomen hen elke mogelijkheid tot
handelen heeft ontnomen. Want welke betekenis kan nog worden toegeschre-
ven aan het handelen en spreken van groepen van personen die geen plaats
meer hebben van waaruit ze kunnen worden gehoord en op hun handelen
beoordeeld? Hoe kan iemand nog ernstig genomen worden als sprekend en
handelend wezen, wanneer het niet meer uitmaakt wat hij doet of zegt (ver-
gelijk Arendt 2005, 369)?

Tot slot lijkt de eigentijdse mens ook aangetast te worden in zijn vermogen
door contact met de buitenwereld geraakt te worden. Om zichzelf in stand te
houden, om zelf overeind te blijven in een vloeibare moderniteit, moet het
eigentijdse individu zichzelf aanleren de steeds massalere productie van
menselijk afval buiten zijn blikveld te houden. Het schrikbeeld van het verla-
ten, overbodige individu, in de gedaante van een dakloze, van een illegale
vreemdeling, is net als in het land van de laatste dingen, uiterst kwetsend om
aan te zien. Voor burgers uit de middenklasse, bijvoorbeeld, is een dergelijk
zicht te confronterend. ‘Human waste’ is voor een deel de ontluisterende
reflectie van de eigen leefconditie (dit kan mij evengoed overkomen, want ik
ben ook aan mijn eigen lot overgeleverd). Perceptie van ‘human waste’ ver-
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stoort en ontwricht tegelijk het eigen verlangen naar zelfvervolmaking waar-
aan de angstige burger geketend is. Om niet overmand te worden door ver-
lammende, existentiële angst en om niet gestoord te worden in de race naar
een steeds gelukkiger, beter zelf, dient de eigentijdse mens juist datgene op te
geven waaraan hij de humaniteit van zijn eigen zelf ontleent: het vermogen
om zich open te stellen voor de buitenwereld en geraakt te worden door wat
zich daar voor zijn zicht voltrekt.

Tot hiertoe hebben we proberen te achterhalen wat het proces van indivi-
dualisering en globalisering en de daarmee gepaard gaande productie van
‘human waste’ teweegbrengt in de subjectieve beleving van de eigentijdse
leefwereld. Als we Bauman mogen geloven, dan is de zelfverheerlijking van
het individu deels verantwoordelijk voor het permanente risico van zelfver-
lies en verlies van humaniteit waaraan wij allen zijn onderworpen. We zou-
den echter de onrustwekkende ontwikkelingen van de vloeibare moderniteit
die Bauman in kaart heeft gebracht, ook op een andere wijze kunnen bestu-
deren: niet als een relaas van het type van mens dat we sinds de intrede van
de vloeibare moderniteit aan het worden zijn, maar als een relaas dat heel
scherp aan het licht brengt wat voor type van mens we onvermijdelijk zijn:
hoe mensen zich onvermijdelijkerwijze tot hun bestaan, hun sterfelijkheid,
tot de ander en de wereld der dingen verhouden. Opnieuw biedt het literaire
oeuvre van Paul Auster zich aan als een uiterst vruchtbare inspiratiebron.

Individualisering en menselijke uniciteit

Vereenzaming en zelfverlies zijn niet alleen de hoofdthema’s van Austers In
the Country of Last Things. Ze vormen wellicht de rode draad doorheen diens
gehele literaire oeuvre. Mensen lopen er letterlijk weg van de wereld. Ze zijn
onderhevig aan radicale persoonsveranderingen. Ze verdwijnen uit hun
omgeving, alsof ze opgeslokt werden door de aarde. In Leviathan verdwijnt
de gereputeerde schrijver Benjamin Sachs op een dag van zijn schrijftafel.
Sachs geraakt betrokken in een serie van onvoorziene en onwaarschijnlijke
gebeurtenissen, die hem totaal afsnijden van de buitenwereld (Auster 1992).
Hij geraakt totaal opgesloten in zichzelf, totdat hij plots opnieuw ten tonele
verschijnt, als terrorist. In Moon Palace wordt een jonge man, de ik-verteller,
plots geconfronteerd met de dood van zijn enige bloedverwant en nonkel
(Auster 1989). Fogg betreedt een nieuwe fase in zijn leven. De vereenzaming
die hem ontvalt en de beroerde financiële situatie waarvoor hij staat, brengen
hem ertoe zich in zijn appartement op te sluiten, niets te doen, en zelf getuige
te zijn van een steeds extremer wordende eenzaamheid. Dezelfde roman ver-
telt ook het verhaal van een ander personage, Thomas Effing, die op jonge
leeftijd door één enkele ontmoeting met een zonderling genie, geheel en al op
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de feiten van zijn eigen bestaan terugvalt. The Music of Chance begint met de
beslissing van een brandweerman, Nashe, om af te rekenen met het bestaan
dat hij tot dan toe had opgebouwd (Auster 1991). Hij begint alleen en lukraak
doorheen de Verenigde Staten te reizen in zijn rode Saab. De enige drijfveer
waardoor hij zich laat leiden, is overgave aan de muziek van het toeval.

Sachs, Fogg, Effing en Nashe stoten doorheen hun wanhoop en verlaten-
heid op minstens één onontkoombaar feit van onze menselijke existentie.
Onbetwijfelbaar is het feit dat mensen unieke wezens zijn. Wat Thomas Effing
ontdekte toen een vreemde man hem recht in de ziel aankeek, was dit: ‘I was
seventeen years old, and all of a sudden, without the slightest flicker of
doubt, I understood that my life was my own, that it belonged to me and no
one else.’ (Auster 1987, 146) Austers romans laten zien hoe de uniciteit van
het menselijke bestaan een waarheid is met vele gezichten.

Een eerste facet komt uiterst scherp bovendrijven in de zonet geciteerde
passage. Dat wij unieke menselijke wezens zijn, impliceert dat wij van elkaar
onderscheiden wezens zijn, dat elk van ons een kijk op de wereld belichaamt die
niet tot die van de andere reduceerbaar is. Deze pluraliteit brengt met zich
mee dat elke vorm van zelfbetrokkenheid wezenlijk verbonden is met de
ervaring dat ons leven enkel ons en niemand anders toebehoort. Met dit
inzicht is tegelijk een speciale verantwoordelijkheid verweven: ons leven is
een opgave. We moeten ons bestaan steeds opnieuw zien toe te eigenen. En er
is niemand om hier in onze plaats te treden (Reiman 1976, 39).

Een tweede facet van de uniciteit van ons bestaan is haar eenmalig en inno-
vatief karakter. Zeggen dat een mens uniek is, is zeggen dat met ons bestaan
iets geheel nieuws aan de mensenwereld wordt toegevoegd. We zijn uniek
omdat we er voor onze geboorte niet waren en omdat we ook niet meer zul-
len terugkomen na onze dood. Uniciteit verwijst niet alleen naar het feit dat
we met en door ons bestaan nieuwkomers zijn, maar ook dat we met ons
spreken en handelen iets nieuws in gang kunnen zetten (zie hiervoor in
extenso, Arendt 1958, 176 e.v.). De meeste personages uit Austers romans
herontdekken het vermogen om te beginnen in de ervaring van radicale een-
zaamheid. Door het onwaarschijnlijke te doen (door, zoals romanschrijver
Sachs, gewoon te verdwijnen uit het eigen vertrouwde bestaan) ontdekken zij
het vermogen om zichzelf vanuit het niets heruit te vinden en zo een geheel
nieuw begin te maken.

Nauw verbonden met het voorgaande, wijst menselijke uniciteit, ten derde,
ook op de contingentie van ons bestaan (Ricoeur 1990, 175). Wie we zijn, wat
we kiezen en wat we doen, is voor een deel afhankelijk van een contingent
verloop van gebeurtenissen die buiten onze controle liggen en die zich ook
anders hadden kunnen voordoen. Het speciale, unieke van ons bestaan is
precies de contingentie en grilligheid van zijn verloop. In zijn roman In The
Country of Last Things keert dit thema van contingentie op verschillende
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plaatsen terug. Op het einde van het boek komt Anna Blum door toeval
terecht in de ‘Woburn House’, een private liefdadigheidsinstelling. Zij wordt
er aangesteld om de selectieprocedure voor kandidaten door te voeren die in
rijen voor de ‘Woburn House’ staan aan te schuiven. Over haar ervaringen
met de interviews schrijft ze het volgende:

‘It was a different story every time, and yet each story was finally the same. The
strings of bad luck, the miscalculations, the growing weight of circumstances. Our
lives are no more than the sum of manifold contingencies, and no matter how
diverse they might be in their details, they all share an essential randomness in
their design: this then that, and because of that, this.’ (Auster 1987, 44)

De belangrijkste les die we uit de romans van Auster kunnen trekken is dat
de verhouding van de mens tot zijn uniciteit uiterst ambivalent is. Uniciteit is
constitutief voor zelfwording. Wie we zijn, staat of valt met het voortbestaan
van ons vermogen ons eigen bestaan toe te eigenen en om een nieuw begin te
maken. Onze persoonsidentiteit is ook onmiskenbaar getekend door datgene
wat ons overkomt en waartegenover wij onszelf dienen te positioneren.
Daardoor heeft onze zelfervaring onvermijdelijkerwijze een verhalende
structuur (Ricoeur 1990, 175).

Confrontatie met onze uniciteit heeft echter ook een sterk destructieve kant,
want, zo leren ons de romans van Auster, de ervaring van onze uniciteit is
ook een permanente bron van ellende, wanhoop en zelfverlies. Het is alsof
Austers personages, vanaf het moment dat ze de waarheid leren omtrent hun
menselijke conditie en vanaf het moment dat ze overeenkomstig die waar-
heid wensen te leven (zelf het eigen bestaan assumeren, zichzelf heruitvin-
den, de contingentie van hun leven ten volle ernstig nemen), gedoemd zijn
om opgeslokt te geraken door een bijna onontkoombare draaikolk van zelf-
verlies.

Romanschrijver Sachs in Leviathan opent de doos van Pandora, wanneer
hij op een dag de mogelijkheid ontdekt om alle banden met zijn vorige leven
door te knippen en een geheel nieuw leven in gang te zetten. Hij kiest voor
een levensproject, dat van een terrorist, dat voor hemzelf en zijn vrienden
ondenkbaar, geheel onverwacht en onwaarschijnlijk is. Tegelijk met de ont-
dekking van de innovatieve kracht van het menselijke handelen, vindt Sachs
de munitie om voor zichzelf een levenspad uit te zetten dat hem uiteindelijk
brengt tot een zinloze en meelijwekkende dood (Auster 1991).

Ook Marco Fogg, de student die zich opsluit in zijn appartement en wacht
tot alles rondom hem wegvalt, proeft de bittere smaak van zijn unieke exis-
tentie. De speciale verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn eigen existentie
verplettert hem. Vrijheid en wanhoop vloeien in elkaar over (Auster 1988).
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Austers meditatie over de menselijke existentie werpt een nieuw licht op
Baumans sociologische analyse van de vloeibare moderniteit. In Baumans
analyse wordt soms de indruk gewekt dat de speciale verantwoordelijkheid
die we jegens het leven en onze toekomst hebben, een uitvinding is van onze
eigentijdse samenleving. Het lijkt soms ook dat het vermogen om onszelf
voortdurend heruit te vinden een narcistisch dwangbeeld is dat ons door een
consumptiemaatschappij wordt opgedrongen. Austers literaire verbeelding
doet ons echter inzien dat die speciale verantwoordelijkheid en de innova-
tieve kracht van ons bestaan, onontkoombare aspecten zijn van elk menselijk
bestaan en constitutief zijn voor zelfwording. Dat laatste verklaart wellicht
waarom Bauman het ideaal van zelfrealisatie en zelfaffirmatie niet zomaar als
een perversie kan afdoen en uiteindelijk zelf die idealen als normatieve
grondslag voor onze toekomst blijft erkennen. Een eigentijdse samenleving
die de waarde van de menselijke uniciteit miskent, verwordt immers tot een
totalitaire samenleving.

Wat de vloeibare moderniteit echter zo problematisch maakt, is dat het
ideaal van zelfcreatie en de erosie van solidariteit die daarmee gepaard gaan,
meer dan ooit de paradox en de ambivalenties van de menselijke uniciteit
blootleggen. De ontdekking van de eigen verantwoordelijkheid van eenieder
jegens zijn leven en de ontdekking van de innovatieve kracht van het mense-
lijke handelen zijn de bronnen van en tegelijk de tikkende bommen onder elk
proces van zelfwording. De meerwaarde van de vloeibare moderniteit is dat
ze ons meer dan ooit leert inzien hoe uniciteit en zelfwording met elkaar ver-
weven zijn. De schaduwzijde van de laat- of vloeibare moderniteit is dat ze
ons door de massale productie van human waste, maar ook van angstige, ver-
twijfelde consumenten, meer dan ooit laat zien hoe ook menselijke uniciteit
en zelfverlies hand in hand gaan. De normatieve uitdaging die zich in een
vloeibare moderniteit aandient, bestaat er dan in praktijken en oriënterende
waarden te herontdekken of heruit te vinden, die ons leren met de ambiva-
lenties van onze menselijke conditie om te gaan.

Hoe overleven wij de vloeibare moderniteit?

Aan het einde van zijn boek Liquid Modernity vergelijkt Bauman de eigen-
tijdse mens met een schaatser die pijlsnel over dun ijs schiet om te vermijden
dat hij door het ijs zakt. Snelheid is hier een kwestie van overleven, een kwes-
tie van veiligheid. Nochtans zou het, aldus Bauman, misleidend zijn om het
‘snel schaatsen op dun ijs’ te zien als een soort van lotsbestemming waaraan
wij onherroepelijk zouden zijn overgeleverd. Bauman maakt hier het onder-
scheid tussen ‘fate’ en ‘destiny’, dat ontstaat vanaf het moment dat mensen
het de moeite waard vinden om zich de tijd en de ruimte te gunnen tot reflec-
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tie. Dan ontstaat met en in het denken tegelijk het bewuste, integere streven
om het lot van de eigentijdse mens met open vizier tegemoet te treden en te
transformeren tot een open bestemming. Sociologie, de wetenschap die pro-
beert de sociale oorzaken te achterhalen van het soort leven en lijden dat om
ons heen grijpt, is geen neutrale bezigheid. In haar poging om het lot van de
eigentijdse mens te begrijpen, beoogt de sociologie precies deze mens te
bevestigen in zijn vermogen zelf bestemming aan zijn leven te geven.

‘Doing sociology and writing sociology is aimed at disclosing the possibility of
living together differently, with less misery or no misery: the possibility daily
withheld, overlooked or unbelieved. Not-seeing, not-seeking and thereby sup-
pressing this possibility is itself part of human misery and a major factor in its
perpetuation.’ (Bauman 2000, 215)

Bauman onderneemt in zijn werk verschillende intellectuele pogingen om
bressen te slaan in de vloeibare moderniteit, en daarmee in het lot van de
eigentijdse mens. Bauman toont zich een voorvechter van waarden als indivi-
duele zelfaffirmatie en zelfcreatie. Deze waarden bevatten in zich het besef dat
elke vorm van betekenisverlening voorlopig is en dat aan elk individu de
vrijheid en verantwoordelijkheid toekomt om telkens weer opnieuw en
steeds op voorlopige wijze betekenis te stichten. Bij deze zelfaffirmatie hoort
echter wel het aanvaarden van de radicale contingentie en onzekerheid van
de menselijke conditie. Elders onderneemt Bauman een poging om het ideaal
van publieke autonomie, van participatie aan de publieke zaak, te revitaliseren.
Wil de laatmoderne burger greep krijgen op de dieperliggende oorzaken van
zijn kwetsbare conditie, dan zal moeten worden gezocht naar strategieën die
hem het vermogen bieden om zijn private bekommernissen om te zetten in
belangen en noden die de politieke gemeenschap als geheel aangaan (Bau-
man 2000, 51). Bauman ziet de kansen voor verbetering in het versterken van
de publieke ruimte:

‘The space where private problems meet in a meaningful way – that is, not just to
draw narcissistic pleasures or in search of some therapy through public display, but
to seek collectively managed levers powerful enough to lift individuals from their
privately suffered misery; the space where such ideas may be born and take shape
as the “public good”, the “just society” or “shared values”.’ (Bauman 1998, 3)

Baumans zoektocht naar wegen om de uitdagingen van een hyperindividua-
listische consumptiemaatschappij en de massieve productie van menselijke
ellende die daarmee gepaard gaat te ontkomen, stoot op heel wat weerstand,
weerstand die voor een deel voortkomt uit zijn eigen sociologische inzichten.
Hoe kunnen wij bijvoorbeeld een geglobaliseerde samenleving herijken op
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het ideaal van individuele zelfcreatie, het ideaal van voortdurende, zich her-
nieuwende betekenisverlening, als juist dat ideaal mee verantwoordelijk lijkt
te zijn voor de verpletterende existentiële angsten waar elke laatmoderne
mens aan overgeleverd is? Hoe kan dit veeleisende ideaal van individuele
zelfbevestiging verhinderen dat grote groepen van individuen wier leven om
allerlei redenen onaangepast is aan dat ideaal, worden uitgesloten van deel-
name aan het maatschappelijke verkeer? Wat voor toekomst is er nog voor de
politieke sfeer als deze door het proces van individualisering is volgestouwd
met ‘private issues’ (Bauman 2000, 70)? En hoe kunnen we het ideaal van
publieke autonomie promoten en de publieke sfeer verstevigen als de grote
machtscentra op mondiaal niveau opereren buiten de ons vertrouwde
publieke sferen om?

In wat volgt en als sluitstuk van mijn gedachtegang zou ik deze pijnpun-
ten vanuit een wat gewijzigd perspectief wensen te belichten. Baumans aan-
dacht voor de ambivalenties van de vloeibare moderniteit (Bauman 1991)
verbind ik met de zorg om een verantwoorde houding te vinden ten aanzien
van de ambivalenties van onze unieke existentie. Doorheen Baumans
ethische bekommernis: ‘Hoe ontkomen aan de eigentijdse cultuur van indivi-
dualisering en massale productie van “human waste”, weerklinkt nu een
andere: ‘Hoe omgaan met de ambivalenties van onze menselijke conditie?
Volgens welke waarden onze samenleving politiek organiseren om deze
ambivalenties te temperen?’ Opnieuw proberen we hiertoe de vergelijking
met Paul Austers literaire verbeelding vruchtbaar te maken.

Uniciteit, menselijke waardigheid, publieke autonomie

Paul Auster is niet echt een politiek geëngageerd romanschrijver. Op In the
Country of Last Things na, gaan zijn romans eigenlijk over individuele en
intermenselijke intriges en verschijnen politieke thema’s slechts in de diepe
achtergrond van zijn verhalen. In Leviathan, een duidelijke verwijzing naar
het gelijknamige boek van Hobbes, is het politieke thema van liberalisme
nauwelijks gethematiseerd (Auster 1992). Het verhaal cirkelt voornamelijk
rond de biografie van een man die op een dag beslist om de vrijheidsstand-
beelden in verschillende Amerikaanse steden op te blazen. In zijn laatste
roman Brooklyn Follies, waar het verhaal zich enkele maanden voor de aansla-
gen van 11 september afspeelt, spreekt doorheen de personages zelfs een
diepe aversie voor het corrupte politieke leven in de Verenigde Staten (Aus-
ter 2005).

Het is dus allesbehalve vanzelfsprekend om uit de literaire verbeelding
van Auster politieke waarden te puren die recht doen aan het gegeven dat
mensen unieke wezens zijn, en die tegelijk de potentieel destructieve wer-
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king van dat gegeven kunnen temperen. Toch blijken de romans van Auster
bij nadere lectuur op dit punt interessante perspectieven te bieden.

Wat er vooreerst sterk naar voren komt, is een duidelijke onderschikking
van zelfaffirmatie aan een cultuur van zorg en respect. Bij Auster is deze zorg
steeds verbonden met een geïntensifieerde aandacht die niet zozeer gericht is
op specifieke kwaliteiten en deugden van een persoon, maar op die tekens,
details, vaak gebreken, die de uniciteit van die persoon reveleren en waarin
die persoon zich radicaal onderscheidt van anderen. In The Book of Illusions
wordt het hoofdpersonage, David Zimmer, verliefd op een vrouw, Alma. Ze
heeft een grote geboortevlek op de linkerhelft van haar gelaat. Voor David is
deze vlek geen sta in de weg voor zijn verliefdheid. Integendeel, het is die
onvolkomenheid, het centrale feit van haar leven, die haar tegelijk zo speciaal
en uniek maakt. ‘The birthmark is who she is. Make it vanish and she
vanishes along with it.’ (Auster 2002, 121) Wat ons hier beroert in de romans
van Auster is het vermogen van zijn personages om hun naasten te valorise-
ren in hun unieke (vaak kwetsbare en contingente) humaniteit, in de mense-
lijke waardigheid van hun persoon.

Maar er is nog meer: het soort van zorg, liefde en respect dat op verschil-
lende plaatsen in het werk van Paul Auster opduikt, is er ook steeds op
gericht om de ervaring van de menselijke uniciteit draaglijk te maken. Perso-
nen voelen zich in dergelijke cultuur van respect gedragen, ondersteund, bij-
gestaan in hun uniciteit. Ze voelen zich door het respect, de zorg en liefde
van de ander bijzonder, uitverkoren. In deze attitudes van zorg, eerbetoon,
liefde, tederheid proberen Austers personages hun naasten te ondersteunen
in hun precaire vermogen hun eigen bestaan toe te eigenen.

Auster zoekt een antwoord op de destructieve dimensie van de mense-
lijke uniciteit door het beklemtonen van een ethiek van de nabijheid, een
thema dat trouwens ook door Zygmunt Bauman, in andere context welis-
waar, uitvoerig is behandeld (Bauman 1989). Wat die ethiek van een nabij-
heid zo bijzonder maakt, is niet alleen dat deze bijzondere wijze van respect
voor de menselijke waardigheid een a-historisch fundament voor moraliteit
aanreikt, maar dat ze de uniciteit, het afgezonderd zijn van een menselijke
persoon erkent, terwijl ze tegelijk verhindert dat die persoon afgesneden
raakt van de wereld. In de houding van zorg en liefdevolle toewijding wordt
de ander een plek gegund om het unieke van zijn bestaan te dragen.

Maar hoe kan deze sterk particularistische inkleuring van respect voor de
menselijke waardigheid nu dienen als politieke waarde in de organisatie van
de samenleving? En is deze ethiek van de nabijheid wel voldoende als tegen-
gif tegen de productie van grote groepen van overbodige mensen die radicaal
van anderen vereenzamen?

Wat de politieke status van de hierboven geschetste ethiek van de nabij-
heid betreft, denk ik – de geschiedenis van de twintigste eeuw heeft ons dat
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ten overvloede geleerd –, dat een politieke ordening ruimte moet bieden voor
dergelijk intermenselijke verhoudingen. Zo’n ordening wordt totalitair en
verliest zijn humaniteit, wanneer er geen plaats meer is voor een dergelijke
zorg.

Het literaire werk van Paul Auster wijst er ons echter tevens op dat de gul-
heid, de liefdevolle zorg en toewijding van een concrete ander, niet volstaan
om te beletten dat mensen in een bepaald samenlevingsverband aan de
naakte, brute feiten van hun existentie worden overgeleverd. Concentreren
we ons hiervoor opnieuw op Austers In the Country of Last Things (Auster
1987). In zijn laatste restanten van menselijkheid kent het land van de laatste
dingen weliswaar nog onderling respect tussen enkele geliefden en vrienden,
maar dat neemt niet weg dat de samenleving in zijn politieke organisatie
over de gehele lijn zijn humaniteit heeft verloren. De burgers blijven speelbal
van de willekeur van de overheid en van hun medeburgers. De manier
waarop ze bejegend worden, hangt op geen enkele manier af van hun spre-
ken en handelen en van de aanspraak op redelijkheid die daarin vervat ligt.
Wat Auster ons hier echter als in een omgekeerde spiegel laat zien, is het
belang van een ander, meer generalistisch, type van respect voor de menselijke
waardigheid. Eerbied voor de menselijke waardigheid is hier niet afhankelijk
van een concrete zorgrelatie, maar veeleer verbonden met het formeel toe-
kennen van een status aan elke persoon die hem de bekwaamheid biedt zich
in zijn handelen en spreken ten overstaan van anderen te reveleren en daarin
zijn uniciteit tot uitdrukking te brengen (Arendt 1958). Zonder deze stabiele
positie die mensen een plaats van spreken en handelen toekent in de wereld,
is elke menselijke persoon overgeleverd aan de destructieve krachten van
zijn existentie.

Austers literaire verbeelding komt hier zeer dicht bij Baumans pleidooi
voor de versteviging van de publieke ruimte en het politiek promoten van
publieke autonomie (Bauman 1999). Wat Auster ons hier leert over de politieke
organisatie van onze samenleving is dat de schaduwzijde van de menselijke
uniciteit (het steeds aanwezige risico van door alles en door iedereen in de
steek te worden gelaten) slechts in toom kan worden gehouden door het for-
meel toewijzen van een positie van waaruit burgers zichzelf voor hun mede-
burgers tot uitdrukking kunnen brengen. Menselijke waardigheid als poli-
tieke waarde krijgt dan een meer juridische betekenis. Wil een individu zich
niet permanent verliezen in de eenzaamheid en het isolement dat met zijn
uniciteit is meegegeven, en wil hij toch serieus worden genomen in zijn
waarde als uniek menselijk persoon, dan dienen politieke instellingen hem te
erkennen als een rechtssubject, een drager van rechten en plichten die
bekwaam is aan het rechtsverkeer deel te nemen, rechtsbetrekkingen aan te
gaan en voor zijn rechten op te komen (Foqué 1992, 34).
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Zygmunt Bauman en culturele 
criminologie

Keith Hayward & Jock Young

Inleiding

Criminologie is niet zozeer een discipline als wel een domein; haar eigen
karakter ontleent zij niet aan haar kennisbasis, maar aan haar specifieke
focus, dat wil zeggen theorieën over criminaliteit, strafrecht en de relatie tus-
sen beide (Lea 1998). Zo bekeken is criminologie dus een product van de nu
uit de mode geraakte deviantiesociologie. De vroegere deviantiesociologie
werd verrijkt door sociale theorie: haar grondteksten reflecteren een waaier
aan kritische theoretische stemmen en ideeën. Getuigen daarvan zijn Durk-
heim, Merton en de anomietheoretici; Marx, Engels, Bonger en Marxistische
criminologie; de invloed van Simmel en Wirth op de Chicago School en de
conflicttheorie van G.B. Vold; van Schütz en Mead op Becker en labelingtheo-
rieën. In de jaren tachtig volgde echter een slingerbeweging richting een
‘administratieve’ of gouvernementele criminologie die zich richt op orde-
handhaving, criminaliteitspreventie en neoliberale overheidspraktijken die
verband houden met risico- en resourcemanagement; op dit moment
besteedt een onbillijk groot deel van de criminologie nauwelijks aandacht
aan sociale theorie. Om het cru te stellen: de hedendaagse mainstream crimi-
nologie heeft zich in naam van een technische bezorgdheid voor criminali-
teitsbeperking en een gerichtheid op gelegenheidstheorie in grote mate afge-
keerd van het grote theoretiseren. Het is tegen die achtergrond dat we ons
hier inlaten met het werk van Zygmunt Bauman.

Baumans pogingen om in eerste instantie een sociologische interpretatie
van de ‘postmoderne mentaliteit’ (bijvoorbeeld Bauman 1987, 1992) en meer
recent een tweede theorie van ‘vloeibare’ moderniteit (2000a, zie in dat ver-
band 1998a; 1999a; 2001) te ontwikkelen, maken ons bewust van het feit dat
de samenleving niet moet zijn zoals ze is. Zijn kritische sociologische bijdra-
gen over criminaliteit, bestraffing en sociale uitsluiting herinneren ons eraan
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dat criminologie niet noodzakelijk haar huidige vorm dient aan te nemen: te
weten, een droge discipline van cijfers en abstracte theorie, met administra-
tieve prioriteiten die gescheiden zijn van de filosofie en vraagstukken van
sociale orde. Op die manier geeft Bauman, samen met andere auteurs zoals
C. Wright Mills, Erving Goffman en David Matza, de sociologische crimino-
logie een stem en staat dit ons toe om de grauwe parameters van het vak
zoals dat vandaag bestaat, te overstijgen (zie Young 2004; Ferrell 2004 voor
verdere bespreking).

Baumans oeuvre is even divers als uitgebreid. Hij doorkruist moeiteloos
enorme theoretische landschappen, terwijl hij een pallet aan wisselende nar-
ratieve stijlen aanwendt – van populaire essayist tot historisch sociaal theore-
ticus. Het zou bijgevolg onverstandig zijn om ons hier in te laten met elk
aspect van zijn werk. De vraag die ons eerder bezighoudt, is de volgende:
hoe kan men Baumans uiteenlopende bijdragen over criminaliteit en bestraf-
fing toepassen binnen het gebied van de theoretische criminologie? Terwijl
Baumans invloed binnen de criminologie niet zonder consequenties is, blijft
elke bestaande relatie tot dusver onuitgewerkt. In die zin heeft de situatie
wat weg van de huidige relatie tussen criminologie en sociale theorie in het
algemeen. Terwijl binnen de criminologie kritische stemmen in toenemende
mate aan de kant geschoven en vervangen worden door kleingeestige staats-
gefinancierde en overheidserkende vertogen, verhouden deze twee discipli-
nes zich steeds meer als vreemden tot elkaar. In deze bijdrage proberen we
deze situatie te verbeteren door ons in te laten met bepaalde aspecten van
Baumans publicaties over vloeibare moderniteit, en in het bijzonder zijn ana-
lyse over de veranderende aard van criminaliteit, bestraffing en de rol van de
deviant in ‘laat’ of ‘vloeibaar’ moderne condities.

Bauman als criminoloog

Bij zijn eigen uitstap in de criminologische theorie, in een artikel geschreven
voor een speciale editie van de British Journal of Criminology, getiteld ‘Social
Uses of Law and Order’ (2000b, zie ook Bauman 2007), snijdt Bauman de fun-
damentele vraag aan hoe menselijke samenlevingen ‘keuzes’ maken over
zowel ‘sociale normen’ (en dus per definitie wetten – in de vorm van norm-
overtredingen) en ‘systemische bestraffingswijzen’ voor diegenen die van het
recht afdwalen – in het bijzonder die groepen die in toenemende mate gecon-
fronteerd worden met processen van sociale marginalisering in hyperkapitalis-
tische condities. Hoewel het artikel vrij breed van opzet is (en op een boeiende
wijze een echo bevat van de argumenten van criminologen zoals Nils Christie
en Stan Cohen), biedt het wel een bruikbare synopsis van Baumans denken
over criminaliteit en bestraffing in hedendaagse sociale condities.
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Met zijn gebruikelijke onmiddellijkheid verspilt Bauman geen tijd om één
van zijn fundamentele (en nu vertrouwde) argumenten te poneren: namelijk
dat onder de condities van de vloeibare moderniteit ‘niet alles wat nu bestaat
een plek kan krijgen in de gepostuleerde, correct functionerende verzame-
ling’ van de menselijke samenleving. Vandaar dat een ‘verlangen naar orde’
dat, hoewel niet noodzakelijk een direct resultaat van ‘misantropie’, uiteinde-
lijk ‘niet anders [kan] dan misantropie uitlokken’ (Bauman 2007, 207):

‘De ideeën van orde en norm vloeien zelf voort uit dat gevoel van (rechtzetbare)
imperfectie, en uit de drang om er wat aan te doen. Beide ideeën zijn daarom beper-
kend – diversifiërend en selectief: de “zou” die zij impliceren, snijdt in het “is”, waar-
door grote brokken van de menselijke realiteit buiten beschouwing blijven. […].
“Orde” en “norm” zijn scherpe messen die gedrukt worden tegen de samenleving
zoals ze is: het draait bij hen eerst en vooral om afscheiding, amputatie, uitsnijding,
uitscheiding, uitsluiting. Ze promoten het “gepaste” door de blikken op het onge-
paste aan te scherpen. Zij onderscheiden, omschrijven en stigmatiseren delen van de
realiteit die bestaansrecht geweigerd worden – gedoemd tot isolatie, uitbanning of
uitroeiing.’ (Bauman 2007, 208-209)

In dit citaat illustreert Bauman hoe de dynamieken van uitsluiting dienst
doen als broedplaats voor de complexe processen van ‘othering’, die zo ken-
merkend zijn voor zijn vloeibare leefwerelden. Het geloof dat iemands cul-
tuur, ‘ras’, sekse of gemeenschap een gefixeerde essentie bevat die vastgelegd
en onveranderbaar is, is natuurlijk zelf het antwoord op een gevoel dat de
menselijke conditie er één is van drijfzand, en dat de sociale orde zwak en
arbitrair is. Met andere woorden, zichzelf succesvol een essentie toemeten,
vormt een perfect aangrijpingspunt om anderen een negatieve essentie toe te
dichten. Bovendien is het essentieel dat de uitgesloten ‘anderen’ gezien wor-
den als degenen die hun eigen ondergang bewerkstelligd hebben:

‘Uitsluiting wordt voorgesteld als een resultaat van sociale zelfmoord, niet als een
sociale executie. Het is de fout van de uitgeslotenen dat ze niets of onvoldoende
deden om aan hun uitsluiting te ontsnappen. Misschien werkten ze zelfs dat lot in
de hand, waardoor ze de uitsluiting tot een uitgemaakte zaak maakten. Hun uit-
sluiting is een handeling van gezond verstand en rechtvaardigheid. Zij die de uit-
sluiting bewerkstelligen, kunnen zich verstandig en rechtschapen voelen, zoals de
verdedigers van recht en orde en de bewakers van waarden en fatsoenstandaar-
den.’ (Bauman 2007, 209)

Criminaliteit en haar bestrijding worden daarom uitgelezen gebieden voor
essentialisme. Wie zou per definitie een betere kandidaat kunnen zijn voor zo
een negatief ‘othering’ dan de crimineel en de cultuur waarin hij of zij geacht
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wordt te leven? De nieuwe stedelijke armen (of ‘klasse voorbij de klassen’)
worden dus niet gezien als een groep ‘die zorg en bijstand verdient’, maar
eerder ‘haat en veroordeling’ (Bauman 1998b, hoofdstuk 5; en 2004 meer
algemeen). Vandaar dat de criminele onderklasse, bestaande uit alleen-
staande moeders die in verkrotte woonblokken wonen, drugverslaafden die
criminaliteit plegen om in hun behoefte te voorzien en immigranten die
delicten plegen om op een bedrieglijke manier het land binnen te komen en
hun criminele levensloop voortzetten na binnenkomst, de drie focuspunten
worden van het opkomende vertoog over ‘recht en orde’ – de ‘sociale profi-
teur’, de ‘junkie’ en de ‘immigrant’.

Bauman roept vervolgens het doembeeld op van de maximaal beveiligde
Pelican Bay-gevangenis in Californië (zie ook Bauman 1997, 35-45; 1998a,
106-118; 2004, 81-87). Hij omschrijft een nieuwe vorm van opsluiting die
dienst doet als ‘een manier om zich van een aanzienlijk deel van de bevol-
king, dat niet nodig is als producenten en waarvoor er geen werk is ‘om terug
naartoe geleid te worden’, te ontdoen, om hen onschadelijk te maken of hen
uit het zicht te verwijderen’ (Bauman 2007, 215).

‘[…] voor haar gevangenen is Pelican Bay geen school van wat dan ook – zelfs niet
van een puur formele discipline […] wat de gevangenen van de Pelican Bay-gevan-
genis doen in hun solitaire cellen doet er helemaal niet toe. Wat wel van belang is, is dat
zij daar blijven. De Pelican Bay-gevangenis werd niet ontworpen als een fabriek van
discipline of gedisciplineerde arbeid. Ze werd ontworpen als een fabriek van uitslui-
ting voor mensen die gewend zijn aan hun status van uitgeslotene. En aangezien het
kenteken van de uitgeslotenen in het tijdperk van de samendrukbaarheid van tijd en
ruimte gedwongen immobiliteit is – wat de Pelican Bay-gevangenis de perfectie doet bena-
deren is de techniek van immobilisatie.’ (Bauman 2007, 216)

‘Indien de concentratiekampen dienst deden als laboratoria van een totalitaire
samenleving […] en indien de panoptische werkhuizen als laboratoria van de
industriële samenleving dienden […], dan is de Pelican Bay-gevangenis het labo-
ratorium van de ‘geglobaliseerde’ […] samenleving, waar de technieken van ruim-
telijke begrenzing van de verwerpelingen en het afval van globalisering getest, en
hun limieten verkend, worden.’ (Bauman 2007, 216-217)

Dit is het verhaal dat we gebruiken om Bauman als een criminoloog te
beschrijven. Aan de ene kant illustreert het brede bereik Baumans engage-
ment om prioriteit te verlenen aan plaatsen van uitsluiting en sociale polari-
sering. Tegelijkertijd is het een voorbeeld van zijn ruimere morele bezorgdhe-
den over de manier waarop strategieën van globale dominantie hun impact
hebben op menselijke sociale relaties. Aan de andere kant zien we hier twee
zwakheden. Het abstractieniveau geeft aanleiding tot een tendens om de
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eigenlijke verhalen van lijden en macht op een grass roots-niveau te negeren.
Daarenboven leidt het frequente gebruik van dualiteiten – wat paradoxaal is
voor een theoreticus van de vloeibare moderniteit – tot de creatie van onder-
ling exclusieve categorieën die de vervagende en in elkaar overlopende ken-
merken van onze tijd verbergen. Misschien is het niet eerlijk om Bauman te
bekritiseren voor deze kadering in dergelijke (ironisch essentialistische?)
categoriseringen. Vormen zijn moraliteitsdrama’s uiteindelijk geen discur-
sieve instrumenten die ons moeten herinneren aan een fragmenterende, pola-
riserende wereld? Dit zou inderdaad het geval kunnen zijn. Nochtans, als kri-
tische criminologen die bezig zijn met de realiteit en de bijzonderheden van
criminaliteit en bestraffing, hebben we het gevoel dat hier iets ontbreekt. In
wat volgt, stellen we dat een cultureel geïnspireerde kritische criminologie
het potentieel heeft om hier een noodzakelijke aanvulling te bieden.

Culturele criminologie: de basis

De drijfveer achter het leeuwendeel van onze recente publicaties en onder-
zoeken is de oprichting en verspreiding in Europa van een specifieke variant
van theoretische criminologie, gekend als culturele criminologie (bijvoorbeeld
Hayward & Young 2004; Hayward & Young 2006; Ferrell, Hayward & Young
2007). In dit hoofdstuk voeren we dat proces verder; dit keer door ons in te
laten met het werk van Zygmunt Bauman.

Om te beginnen: wat is nu dit fenomeen dat culturele criminologie
genoemd wordt? Bovenal gaat het om het plaatsen van criminaliteit en con-
trole in de context van cultuur; dat wil zeggen, het beschouwen van crimina-
liteit en controle-instanties als culturele producten – als creatieve constructen.
Als dusdanig moeten zij gelezen worden in termen van de betekenissen die
ze dragen. Bovendien streeft de culturele criminologie ernaar om de interac-
tie tussen twee sleutelelementen te benadrukken: de relatie en de interactie
tussen opwaartse constructen en neerwaartse constructen. Haar focus ligt
steeds op de continue voortbrenging van betekenis in en door interactie;
regels worden gecreëerd en verbroken; er is een onafgebroken spel tussen
moreel entrepreneurschap, morele innovatie en transgressie.

Cruciaal voor het project van culturele criminologie is het begrijpen van
het ‘culturele’, en een begrip van de manieren waarop betekenis ontstaat uit
culturele dynamieken. In essentie is cultuur voor culturele criminologie meer
dan een functie van materiële situaties of een residu van structurele posities –
cultuur kan zeker niet gereduceerd worden tot een afhankelijke variabele van
de sociale structuur. Tegelijkertijd conceptualiseert culturele criminologie
cultuur niet als onafhankelijk van patronen van ongelijkheid, of als iets bui-
ten de materiële toestand van sociale actoren. Net als de vroege theoretici van
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de Birmingham School (bijvoorbeeld Hall & Jefferson 1975; Hall e.a. 1978;
Willis 1977), en hun Gramsciaanse interesse voor dwarsverbindingen tussen
klasse, macht en cultuur, erkennen we dat noch de culturele hegemonie van
de geprivilegieerden, noch de subculturele antwoorden van de uitgeslotenen
onafhankelijk van economische en politieke ongelijkheid opereren. In tegen-
stelling tot sommigen van de nieuwe Amerikaanse culturele sociologen, die
een ‘voorondersteld engagement met op machtsverhoudingen gebaseerd
analytisch kader’ afwijzen als ‘te beperkend’ (zie Smith 1998; Alexander &
Smith 2002; Sherwoord e.a. 1993), exploreren wij culturele dynamiek juist als
machtsdynamiek – en, zoals we zullen zien, omarmen we deze eveneens als
de fundering voor een machtskritiek.

Eveneens begrijpen we culturele krachten als draden van collectieve bete-
kenis die zich in en rond de alledaagse problemen van sociale actoren weven,
die de situaties en omstandigheden waarin hun problemen zich afspelen,
levendig maken. Voor iedereen die betrokken partij is bij criminaliteit en
strafrechtsbedeling – daders, politieagenten, slachtoffers, mensen die de
voorwaarden van hun invrijheidsstelling schenden, journalisten – vlecht de
onderhandeling van betekenis altijd in elkaar met de onmiddellijkheid van
ervaring. Zoals eerder subcultureel werk over ‘the pains of imprisonment’ bij-
voorbeeld aantoonde, vormen de sociale omstandigheden en culturele dyna-
miek van detentie een dialectische relatie, waarbij de één de ander vormt en
hervormt en vice versa. Dus terwijl alle gedetineerden een bepaalde pijn van
het gevangen zijn ervaren, komt de precieze graad en aard van deze pijn
voort uit de culturen van klasse, sekse en etniciteit – de doorleefde betekenis-
sen van het sociale leven – die gedetineerden met hen in de gevangenis bin-
nenbrengen. En net deze specifieke pijnen, die betekenis krijgen in het licht
van vooraf bestaande ervaringen en verwachtingen, vormen op hun beurt de
gevangenenculturen, de gedeelde manieren van leven, die ontstaan wanneer
gevangenen proberen om de deprivaties van het gevangenisleven te overstij-
gen (Young 1999, 89-90). Door het hoofd te bieden aan gemeenschappelijke
problemen en gedeelde omstandigheden, steunen gevangenen en gevange-
nisbewaarders – en hetzelfde geldt voor straatovervallers en grote fraudeurs
– op bestaande begrippen, vinden ze er nieuwe uit, en investeren op die
manier hun problemen en oplossingen met menselijk handelen.

Deze notie van culturele vloeibaarheid en collectieve onderhandeling
bevestigt een ander uitgangspunt van culturele criminologie: criminaliteit en
deviantie zijn meer dan de eenvoudige opvoering van een statische groeps-
cultuur. Op deze manier nemen we de traditie van de culturele conflicttheo-
rie op de korrel, zoals die haar oorsprong kent in het werk van Thorsten Sel-
lin (1938) en benadrukt werd in de bekende subculturele formulering van
Walter Miller (1958), die criminaliteit grotendeels benadert als de veruitwen-
diging van de waarden van de lagere arbeidersklasse. Een dergelijke positie,
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oorspronkelijk geformuleerd door Sellin met betrekking tot de rechtvaardi-
ging van wraak en vendetta bij Siciliaanse immigranten die op zijn beurt
onvermijdelijk tot conflicten met de bredere Amerikaanse waarden leidde,
zindert vandaag de dag duidelijk na in de veronderstelling dat multicultura-
lisme een gevoel van onvermijdbare botsingen van normen met zich mee-
brengt, in het bijzonder tussen moslimwaarden en Westerse waarden. Cultu-
ren zijn niet statisch, ze vormen geen essentie die wacht om opgevoerd te
worden, maar zijn veeleer heterogeen, zij vervagen, steken grenzen over en
hybridiseren. Spreken van a-historische en contextvrije neigingen tot crimi-
naliteit in relatie tot etnische culturen – neem bijvoorbeeld de Joodse of
Jamaïcaanse – is een onnodig essentialisme dat stereotypisch is in haar begrip
van vastheid en stagnatie en dat geen verklarende waarde heeft.

In Culture as Praxis tracht Zygmunt Bauman (1999b) dit type van culturele
complexiteit te begrijpen. In een interessante openingspassage onderscheidt
hij twee vertogen over cultuur, die een lange traditie kennen en op het eerste
zicht diametraal tegenover elkaar staan. Het eerste conceptualiseert ‘culture
as the activity of the free roaming spirit, the site of creativity, invention, self-
critique and self-transcendence’ waarmee ‘the courage to break well-drawn
horizons, to step beyond closely-guarded boundaries’ bedoeld wordt. Het
tweede ziet cultuur als ‘a tool of routinization and continuity – a handmaiden
of social order’, een cultuur die staat voor ‘regularity and pattern – with
freedom cast under the rubric of “norm-breaking” and “deviation”‘ (Bauman
1999b, xvi-xvii).

Cultuur van de eerste soort leunt het sterkst aan bij de subculturele tradi-
tie zoals die ontwikkeld werd door Albert Cohen (1955) en anderen. Hier ver-
onderstelt cultuur de collectieve vitaliteit van een subversieve sociale praxis,
de creatieve constructie van transgressie en verzet, het aanzien van de outsi-
der-groep in een omgekeerde sociale orde. Cultuur van de tweede soort is
eerder het domein van orthodoxe sociale antropologie, van parsonsiaans
functionalisme en van post-parsonsiaanse culturele sociologie. Hier staat cul-
tuur voor het materiaal van collectieve cohesie, de durkheimiaanse lijm van
sociale orde en garantie voor voorspelbaarheid, de soi-disant ondersteuning
van de sociale structuur. En indien voor het eerste culturele vertoog trans-
gressie voor betekenisvolle activiteit staat, betekent het voor het tweede net
het omgekeerde: een afwezigheid van cultuur, een gefaalde socialisering in
collectieve betekenis. Nochtans zijn de twee vertogen niet onverzoenbaar;
beide veronderstellen een continue en omstreden onderhandeling van bete-
kenis en identiteit. Natuurlijk is het weinig zinvol om over cultuur te spreken
als iets dat in zekere zin buiten het menselijk handelen bestaat, als een func-
tionele en organische eigenschap van de sociale structuur. Maar het geloof in
traditie, het emotioneel omarmen van stagnatie en conformiteit, de ideologi-
sche mobilisering van rigide stereotypes en fundamentele waarden – en, hier-
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tegenover, het ongeloof bij anderen in de sociale orde zelf, en dus de wil om
collectieve alternatieven te durven uitvinden – dat is inderdaad een belang-
rijk onderwerp, een onderwerp voor culturele criminologie.

Een culturele criminologie die menselijk handelen en menselijke creativi-
teit op de voorgrond plaatst, impliceert dus ook aandacht voor een culturele
dynamiek die er soms toe leidt dat net dat handelen en die creativiteit uit het
zicht verdwijnt. Zoals David Matza (1969) het op een welbekende manier
stelt: mensen hebben altijd de capaciteit om zelfs de zwaarste omstandighe-
den te overstijgen – maar zij hebben ook de capaciteit om te handelen ‘alsof’
ze marionetten van de cultuur zijn, levenloze objecten die onmogelijk de
sociale orde kunnen overstijgen. Indien we, volgens Dwight Conquergoods
(1991) prachtige uitspraak, cultuur eerder zouden zien als een werkwoord
dan als een zelfstandig naamwoord, als een onbeslist proces eerder dan als
een fait accompli, dan moeten we voor ogen houden dat dit werkwoord zowel
in de passieve als in de actieve tijd kan worden vervoegd. Cultuur veronder-
stelt vaak een soort van gedeelde publieke vertoning, een continu proces van
publieke onderhandeling – maar die vertoning kan er een zijn van instem-
ming of rebellie, die onderhandeling één van gewelddadig conflict of berede-
neerde toegeving.

Op dit ogenblik kunnen we onze eerder vermelde kritiek op Bauman her-
halen: door zijn werk te kaderen in dualistische en vaak zeer veralgemeende
categorieën, loopt hij het gevaar om het vervagen en de ‘hybridisering’ van
cultuur – de kern van veel van de dynamieken in de laatmoderne samenle-
ving – te negeren, en daarmee de kleine details en de subjectieve levenserva-
ringen die het alledaagse leven in de hedendaagse samenleving vormen, te
veronachtzamen. Het belang van deze specifieke bedenking met betrekking
tot criminaliteit en bestraffing is duidelijk. De harde waarheden en mense-
lijke kosten van criminaliteit binnen zijn ‘getto’s van menselijk afval’ worden
nergens besproken. Ook ontbreekt in zijn werk elke echte poging tot bespre-
king van de corrosieve impact van zijn ‘gevangenenpakhuizen’ op families
en gemeenschappen, van de schijnbaar oprukkende ‘globale gevangenisar-
chipel’ en verwante processen zoals de ‘prisonisering van sociale woningen’
(bijvoorbeeld Clear 2007). Baumans falen om zich in te laten met de bij-de-
grondse realiteiten en risico’s van criminaliteit, volgt uit het feit dat zijn werk
manieren van narratieve expressie mist die zouden toelaten om wat Iain Wil-
kinson omschrijft als de ‘menselijke pijn van het lijden’ (Wilkinson, te ver-
schijnen) te communiceren. Bauman zou natuurlijk als tegenargument kun-
nen inbrengen dat zijn stijl abstract is om duidelijkheid te scheppen – hij wil
scherpzinnige verhalen van structurele verdrukking uittekenen voor een
wereld die overladen is met conflicterende commentaren en politieke misin-
formatie. Maar misschien is er uiteindelijk ook nood aan meer dan enkel de
toenemende verdeeldheid binnen een geglobaliseerde wereld aan te geven?
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Misschien zijn sociale wetenschappers – en in het bijzonder criminologen –
het aan hun subjecten (zij het slachtoffers, criminelen of zij die werkzaam zijn
in het controleapparaat) verschuldigd om meer betekenisvolle en onmiddel-
lijke vormen van analyse (misschien zelfs praxis) te ontwikkelen?

Hier komt culturele criminologie om de hoek kijken. Met haar focus op cul-
tuur, criminaliteit en het alledaagse leven – of om het anders uit te drukken: op
betekenis, transgressie en sociale context – bevindt culturele criminologie zich
op het juiste punt om de complexe en omstreden dynamieken die bestaan tus-
sen controleculturen (de neerwaartse sociale constructies van onderdrukkende
controle-instanties) en deviante culturen (de opwaartse tegenconstructies van
deviante individuen en groepen) te begrijpen en te interpreteren. Met haar
naturalistische en existentiële positie; haar gevoeligheid en ijver om te begrij-
pen hoe criminaliteit en haar bestrijding doorheen de aders van de samenle-
ving vloeien; haar gerichtheid op de multigemedieerde ervaring van criminali-
teit en haar representatie (zie verder); en haar methodologie van aandachtig-
heid, van een criminologisch Verstehen (Ferrell, 1998) die poogt om ‘een
sociologie van correlaties’ te vervangen door ‘een sociologie van vlees en bloed’,
beschikt culturele criminologie, zo menen wij, over de capaciteiten om de
noodzakelijk ervaren kleur en een culturele grammatica toe te voegen die
momenteel afwezig zijn in Baumans sociologische dualismes.

Bauman als cultureel criminoloog: gemeenschappelijkheid 
identificeren

We zullen nu ingaan op drie gebieden waar er nauwe overeenstemming
bestaat tussen culturele criminologie en het werk van Zygmunt Bauman. We
zullen een blik werpen op het concept vloeibare moderniteit, op de notie van
sociale uitsluiting en ‘othering’, en de nexus tussen criminaliteit en consumen-
tisme. In elk van deze gevallen zullen we wijzen op de manier waarop cultu-
rele criminologie deze concepten uitbreidt en ontwikkelt en op haar beurt
problemen van al te rigide dualismes en de afwezigheid van grass roots-ver-
halen aanpakt.

Vloeibare moderniteit als conceptuele achtergrond voor culturele criminologie

Gedurende meer dan drie decennia heeft de sociologie zich beziggehouden
met tijdperken. De vraag die academici in schijnbaar eindeloze debatten
bezighield, was de volgende: hoe kunnen we het best de verschillende fluc-
tuaties karakteriseren die de samenleving gedurende die periode getransfor-
meerd hebben? In de meest rudimentaire bewoordingen kan het debat
samengevat worden in de netelige vraag of onze huidige tijd een kwalitatieve
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breuk vormt met, of enkel een kwantitatieve intensivering is van wat er voor-
dien was. Ervaren we de aanvang van een nieuw historisch tijdperk of heb-
ben we te maken met een uitloper – misschien meer precies een versterking
(volwassenwording) – van bestaande tendensen? Het beeld wordt nog com-
plexer door ons te realiseren dat ‘moderniteit’ altijd al veel heterogener was
dan haar zelfbeschrijvingen (Frisby 1985; 2001), wat heel wat twijfel zaait
over recent geponeerde en ‘binaire’ onderscheiden.

Bauman was aanvankelijk gewonnen voor het idee van een onderschei-
den ‘postmoderne sociologie’, maar in zijn recente werk verandert hij van
positie, waardoor nog maar eens een andere semantische categorie aan de
mix toegevoegd wordt: zijn notie van ‘vloeibare’ of ‘solide’ (op andere
momenten ‘lichte’ tegengesteld aan ‘zware’) moderniteit. Volgens Bauman
wordt ons huidig tijdsvak gekenmerkt door een ‘vloeibaarheid’ van norm,
instelling en sociale categorie: ‘a remoteness and unreachability of systemic
structure, coupled with the unstructured, fluid state of the immediate setting
of life-politics.’ (2000a, 8) De factoren die deze sociale condities hebben voort-
gebracht, zijn – althans voor Bauman – duidelijk: massamigratie en toerisme,
de ‘flexibiliteit’ van arbeid, de afbraak van gemeenschap, de instabiliteit van
familie, de opkomst van virtuele realiteiten en referentiepunten binnen de
media als onderdeel van het proces van culturele globalisering, de impact
van het massaconsumentisme en de idealisering van individualisme, keuze
en spontaneïteit.

Veel van deze ontwikkelingen zijn natuurlijk helemaal niet nieuw – denk
maar aan massamigratie dat vooral in de Verenigde Staten een sleutelelement
in hun ontwikkeling vormt. Sommige van de belangrijkste teksten in de klas-
sieke sociologie hadden het over de impact van dergelijke krachten. En inder-
daad, sommige van deze ontwikkelingen zijn zowel aanwezig in het kapita-
lisme en de industrialisering van de tweede helft van de negentiende eeuw
als in Baumans vloeibare wereld van de eenentwintigste eeuw. In deze optiek
hebben de vloeibare moderniteit en de nieuwe culturele criminologie een
gemeenschappelijke grond: ze moeten beide omgaan met vragen die voort-
komen uit verwarring over tijdperken. Er is ruime eensgezindheid dat de
voorlopers van de culturele criminologie aan het begin van de laatmoderne
periode ontstaan zijn (Hayward & Young 2004, 259; Ferrell 1999). Naast kriti-
sche criminologieën van macht en ongelijkheid hebben subculturele en labe-
lingtheorieën allemaal bijgedragen tot een cultureel criminologisch narratief
dat criminaliteit beschrijft in termen van creativiteit, onderhandeling en ver-
andering – aan de kant van zowel controleerders als gecontroleerden. Maar
omdat het cultureel criminologische perspectief tijdens de laatste tien jaar
vanuit deze criminologische tradities ontstaan is, hebben sommigen tegenge-
worpen dat er eigenlijk weinig nieuws onder de zon is – dat culturele crimi-
nologie misschien uit niets meer bestaat dan ‘een logisch voortbouwen op
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eerder werk over deviante subculturen’ (O’Brien 2005, 600; Downes 2005,
320). Hierop zouden we willen antwoorden dat culturele criminologie zeker
schatplichtig is aan deze vroegere theoretische tradities (wat ook toegegeven
wordt). Maar ze overstijgt deze ook bewust door methodologieën aan te
wenden die ontleend werden aan culturele, media- en stadsstudies, existen-
tiële filosofie, postmoderne kritische theorie, culturele en menselijke geogra-
fie, antropologie, studies naar sociale bewegingen en andere ‘actiegerichte’
onderzoeksbenaderingen. Met haar mix van intellectuele invloeden stelt ze
zich tot doel om theorieën over criminaliteit te ontwikkelen die een ‘fenome-
nologie van het overschrijden’ (Katz 1988; Lyng 1990; Henry & Milovanovic
1996; Van Hoorebeeck 1997) koppelen aan een sociologische analyse van de
laatmoderne cultuur om wat O’Malley en Mugford (1994) een ‘fenomenologie
met historische context’ noemen te ontwikkelen. In deze etiologische recon-
structie gaat de culturele criminologie terug naar de oorspronkelijke aan-
dachtspunten van mainstream criminologie. Maar ze werpt een andere blik op
die aspecten. Hierdoor biedt ze nieuwe en uitdagende perspectieven om de
studie van criminaliteit en deviantie nieuwe impulsen te geven door een con-
tinue betrokkenheid op debatten over de transitie naar postmoderniteit. Bau-
mans ‘lichte’ en ‘vloeibare’ moderniteit verschaft ons dan een bruikbaar con-
ceptueel kader waarmee culturele criminologie en haar theoretische voorgan-
gers kunnen worden begrepen.

Terwijl mainstream criminologie zich slechts aarzelend heeft beziggehou-
den met de vloeibare condities van de moderniteit, tracht culturele crimino-
logie krachtige theoretische kaders te ontwikkelen om de relatie tussen deze
condities en criminaliteit te analyseren. Er bestaan reeds heel wat verbin-
dingspunten, maar we zullen ons hier beperken tot twee voorbeelden.

Ten eerste, als vloeibare moderniteit over iets gaat, dan zijn het culturele
demarcaties, demarcaties die opgetrokken worden en demarcaties die door-
kruist worden: het gaat over demarcaties die onwrikbaar als een soort webe-
riaanse ijzeren kooi opgericht worden en demarcaties die overschreden en
gebroken worden; het gaat over demarcaties die verschil suggereren en
demarcaties die rancune faciliteren. Het gaat over demarcaties die solide en
secuur lijken, maar die vervagen, hybridiseren en oplossen. Het gaat om cul-
turele demarcaties die al lang hun onveranderlijke ruimtelijke ankerpunten
hebben verloren, waar cultuur en plaats niet langer standvastig zijn. Het gaat
om demarcaties waarvan de normatieve fundamenten op het eerste zicht ste-
vig lijken, maar die toch doorkliefd worden door contradictie en incoheren-
tie. In zulke glibberige sociale condities storten traditionele categorieën van
criminaliteit en cultuur gemakkelijk in elkaar, waarbij ons vermogen om cri-
minaliteit tegemoet te treden als een tijdloze of abstracte categorie van men-
selijk gedrag verder in de war gestuurd wordt. We hebben dringend nood
aan een internationale criminologie die in staat is om te gaan met de vele uit-
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dagingen van ‘vloeibare moderniteit’ en die de stroom van criminaliteit en
transgressie kan volgen terwijl die doorheen traditionele categorieën en
demarcaties sijpelt. Culturele criminologie tracht die uitdaging te beantwoor-
den door theoretische kaders te ontwikkelen die bij machte zijn om met deze
culturele fluïditeit en globale poreusheid om te gaan (zie bijvoorbeeld Boven-
kerk e.a. 2003; Bovenkerk & Yesilgöz 2004; Cunneen & Stubbs 2004; Hayward
& Morrison 2002; Morrison 2006; Young 2003b, 2007). Omdat criminaliteit in
toenemende mate nationale, juridische, culturele, en zelfs ecologische bar-
rières schendt, kunnen criminologen het zich moeilijk veroorloven om enkel
te werken binnen traditionele juridische kaders en conventionele criminolo-
gische definities van criminaliteit.

Een tweede verbindingspunt heeft betrekking op de wijze waarop de pro-
liferatie en acceleratie van de geglobaliseerde massamedia menselijke subjec-
tiviteit hebben getransformeerd. Geleefde ervaring was ooit gelokaliseerd en
onmiddellijk, maar is nu onomkeerbaar met media-ervaring doorweven. Vir-
tuele referentiepunten, verhalen, fictie en non-fictie, doordringen elk aspect
van ons leven en betekenis lijkt daardoor in beweging aangemaakt te wor-
den. We bewonen niet enkel sociale werelden die verzadigd zijn met collec-
tieve betekenis, doordrenkt met de ‘all-pervasive traces of contemporary commu-
nications’ (McRobbie & Thornton 1995, 571) en waar vocabularies of motive en
identiteiten globaal worden; we bewonen ook werelden die overgoten zijn
met symbolische onzekerheid, werelden waarin deze sporen wervelen en cir-
culeren. Zoals de redacteuren van Cultural Criminology Unleashed recentelijk
opmerkten:

‘under contemporary conditions a remarkable inversion is all but complete.
Images of crime and crime control have now become as “real” as crime and crimi-
nal justice itself – if by “real” we denote those dimensions of social life that pro-
duce consequences; shape attitudes and policy; define the effects of crime and
criminal justice; generate fear, avoidance and pleasure, and alter the lives of those
involved.’ (Ferrell e.a. 2004, 4)

Culturele criminologie probeert te begrijpen op welke wijzen processen van
culturele reproductie en uitwisseling de ervaring van criminaliteit, zelf en
samenleving ‘vormen’ onder de condities van de laatmoderniteit (zie Kidd-
Hewitt & Osborne 1995; Manning 1999; Banks 2005). In een wereld waarin
mediabeelden van criminaliteit en deviantie zich vermenigvuldigen, waar
elk facet van overtreding gereflecteerd wordt in een enorm ‘spiegelpaleis’
(Ferrell 1999), probeert culturele criminologie de lijn tussen het reële en het
virtuele, die almaar troebeler wordt, te doorgronden. Deze focus op represen-
tatie, stijl en gesitueerde betekenis eenvoudigweg afwijzen als een decora-
tieve of ‘esthetische’ criminologie – zoals sommige critici geprobeerd hebben
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dit te doen – komt neer op het verwarren van methode met betekenis. In een
wereld waar macht in toenemende mate uitgeoefend wordt doorheen geme-
dieerde representatie en symbolische productie, worden gevechten om beeld,
stijl en culturele betekenis essentiële momenten in de gecontesteerde onder-
handeling van laatmoderne realiteit.

Als de aanhangers van de labelingtheorie van een halve eeuw terug een
glimp hadden opgevangen van het glibberige proces doorheen hetwelke cri-
minaliteit en deviante identiteiten onderhandeld worden, hoe veel meer glib-
berig is dat proces dan vandaag in een wereld die raciale profiling voor arme
verdachten, spin doctors en beeldconsultants voor beroemde beklaagden en
rijke ondernemingscriminelen, en op tv gebrachte criminaliteitspersonages
voor algemene consumptie verknipt en mixt? Als de theoretici uit de subcul-
turele traditie van de jaren vijftig en zestig iets begrepen van de marginalise-
ring van groepen en haar culturele gevolgen, hoe moeten we zulke gevolgen
dan vandaag begrijpen, wanneer culturele en economische marginalisering
zich vermengen met criminaliteit en creativiteit, wanneer nationale autoritei-
ten zonder het te weten bendeleven uitvoeren omdat ze vermeende bendele-
den deporteren, en wanneer voor jeugdbendes ‘culture […] is stronger than
even industrial era subcultural theorists imagined, and different in nature’
(Hagedorn 2006, 148)? En toch biedt deze eigenste onzekerheid nieuwe
mogelijkheden voor een politiek van subversie. Hier probeert de culturele
criminologie greep op te krijgen. Zo bekeken delen we misschien iets anders
met Bauman – we zijn het er allen over eens dat we de stroom van collectieve
betekenis moeten conceptualiseren en onszelf erin moeten onderdompelen,
en dat we via die onderdompeling misschien manieren kunnen ontdekken
om die culturele fluïditeit om te buigen naar progressieve doelen.

Sociale uitsluiting en ‘othering’

The Drugtakers (Young 1971) had in essentie betrekking op het probleem van
sociale uitsluiting – en hetzelfde geldt voor Stan Cohens Folk Devils and Moral
Panics (1972). Op dat moment kreeg het kleurrijke onderscheid van Lévi-
Strauss tussen kannibalistische (‘anthropophagic’) en boulemische (‘anthropoe-
mic’) samenlevingen – samenlevingen die devianten consumeerden en
samenlevingen die hen uitstootten –, veel belangstelling in de groeiende
deviantiesociologie en antipsychiatrie (zie bijvoorbeeld Cooper 1967). Het
paste goed bij de bezorgdheden over uitvergrote deviantie (vicieuze cirkels
van uitsluiting), morele panieken, het stereotiepe beeld van de jongere en de
crimineel, enzovoort. Zo’n vertoog had heel wat voordelen; de focus op het
strafrechtelijk systeem en andere instellingen van sociale controle als institu-
ties van uitsluiting was zeer relevant. Maar er waren ook nadelen: het dua-
lisme tussen kannibalistische en boulemische samenlevingen was te scherp, en
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hetzelfde geldt voor de of/of aard van insluiting/uitsluiting. En de literatuur
verschafte vruchtbare waarschuwingen: David Cooper beklemtoonde dat in
eender welke gegeven samenleving zowel insluitende als uitsluitende insti-
tuties bestaan, terwijl Stan Cohen, in Visions of Social Control (1985), opmerkte
dat verschillende secties van de bevolking onderworpen kunnen zijn aan
overheersende krachten van insluiting of uitsluiting. Maar het meest vrucht-
baar van al was misschien wel Baumans discussie van Lévi-Strauss’ dichoto-
mie in Live in Fragments (1995), waar hij stelt dat alle samenlevingen geken-
merkt worden door phagic (inclusieve) en emic (exclusieve) ‘strategieën’:

‘Together they polarise the strangers and attempt to clear up the most vexing and
disturbing middle-ground between the poles of neighbourhood and alienness –
between “home” and “abroad”, “us” and “them” […]. Both are therefore included
in the tool-bag of every social domination.’ (1995, 180)

Meer recentelijk schrijft Bauman hoe ‘the inner harmony of the communal
world shines and glitters against the background of the obscure and tangled
jungle which starts on the other side of the turnpike. […] An “inclusive com-
munity” could be a contradiction in terms.’ (Bauman 2000a, 172) Hier hebben
we dus een dialectiek van insluiting-uitsluiting: om onszelf ontologische
zekerheid te verschaffen, moeten we uitsluiten; om gemeenschap te creëren
moeten we een ‘ander’ genereren.

Er zijn echter twee problemen met deze formulering. Ten eerste gebeurt
zo’n proces van insluiting en uitsluiting niet enkel in een dualisme tussen de
ingeslotenen en de uitgeslotenen, maar wordt het ook ervaren als een tegen-
stelling binnen de uitgesloten populatie. Ten tweede, het proces van gemeen-
schapscreatie maakt een negatief en sociaal schadelijk proces van ‘othering’
noodzakelijk.

In zijn beelden van uitsluiting heeft Bauman de neiging om de uitgeslote-
nen als fysiek en sociaal hermetisch afgesloten van de ingeslotenen voor te
stellen – een soort dualistische apartheid. Neem bijvoorbeeld deze indrin-
gende afschildering van Washington D.C.:

‘In Washington D.C. […] there is an invisible border stretching along 16th Street in
the west and the Potomac river in the north-west, which those left behind are wise
never to cross. Most of the adolescents left behind the invisible yet all-too-tangible
border never saw downtown Washington with all its splendours, ostentatious
elegance and refined pleasures. In their life, that downtown does not exist. There
is no talking over the border. The life experiences are so sharply different that it is
not clear what the residents of the two sides could talk to each other about were
they to meet and stop to converse. As Ludwig Wittgenstein remarked, “If lions
could talk, we would not understand them”.’ (1998a, 86)
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In feite is deze sociale isolatie een mythe. De armen vertegenwoordigen een
belangrijk deel van de diensteneconomie: ze bedienen de middenklassen in
restaurants, woningen, kantoren en winkels (zie Young 2007). Hun ruimte-
lijke mobiliteit gaat op die manier dwars doorheen klasse- en raciale onder-
scheiden, en hun sociaal contact met de welgestelden is wijdverbreid. Maar,
alhoewel er geen sociale isolatie is, is er wel sociale uitsluiting in termen van
arbeidsmogelijkheden, sociale mobiliteit en toegang tot degelijke gezond-
heidszorg, huisvesting, stabiele woonbuurten, enzovoort. Daarenboven
verzekeren de massamedia en het massaonderwijssysteem dat gemeenschap-
pelijke culturele doelen – van meritocratische waarden tot consumptiegoede-
ren – gedeeld worden over klassen heen. Samengevat is er een situatie van
culturele insluiting en sociale uitsluiting – een boulemische situatie, waarbij
afwijzing des te sterker aanvoelt (Young 2003a). Vandaar dat het belangrijk is
om te beklemtonen dat het de tegenstelling tussen insluitende en uitsluitende
processen is die voor een centrale dynamiek zorgt in een laatmoderne samen-
leving. Zonder die tegenstelling zou er een statische afscheiding tussen de
ingesloten en uitgesloten bevolkingsgroepen zijn; de intensiteit van de
afscheiding zou ontbreken.

Een centrale dynamiek die aangestipt werd in The Exclusive Society (Young
1999) is het proces van essentialisering. In dat boek werd gesteld dat de eco-
nomische en ontologische omwentelingen van de laatmoderniteit een verlan-
gen naar een secure identiteit doen ontstaan. Het proces van zelfdefiniëring
via de constructie van een ‘ander’, waar Bauman over spreekt, heeft een
materiële basis in de veranderingen in economie, familie en gemeenschap.
Essentialisering omvat het benaderen van de ander als het tegenovergestelde
van zichzelf, als een onveranderlijke demon die alle slechte eigenschappen in
zich sluit die het tegenovergestelde zijn van onze deugden. Doorheen dit pro-
ces essentialiseert de insider de ander en hem- of haarzelf. In een poging om
een secure of inclusieve identiteit te creëren vindt er sociale uitsluiting plaats.
Daarenboven genereren zij die aan de kant gezet zijn net zo een tegen-identi-
teit, een gevoel van insluiting gebaseerd op bende, stek of buurt, om zich zo
te verzetten tegen de krachten van zwartmakerij.

Waar wij van mening zouden verschillen met Bauman in deze beschrij-
ving van de dialectiek van insluiting en uitsluiting, van othering en counter-
othering, is de nadruk op de noodzakelijkheid van zo een proces, dat wil zeggen
de onomwondenheid waarmee hij stelt dat een ‘inclusieve gemeenschap een
contradictie is’. Vandaar dat er in The Vertigo of Late Modernity (Young 2007)
een vleugje optimisme is dat onder voorwaarden van hyperpluralisme, waar-
bij vele van de grootse steden van onze tijd niet langer een meerderheid heb-
ben, waar we een meerderheid van minderheden hebben, dat de condities
voor succesvol othering beginnen te wankelen. Koppel hieraan de media die
minder gecentraliseerd en veel losbandiger zijn, dan wordt een gevoel voort-
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gebracht dat diversiteit natuurlijk is en dat materiële deprivaties van
armoede, werkloosheid, onzekerheid en onbehagen een gedeelde ervaring zijn.
Men zou zelfs kunnen stellen dat voor bepaalde kosmopolitische populaties
van de laatmoderne wereld homogeniteit van cultuur gezien wordt als
vreemd, als een ander, dat het bijvoorbeeld de uniformiteit van de voorstad
en haar waargenomen vooroordelen zijn die een geschikt ander en definië-
rend referentiepunt verschaffen voor hun eigen cultuur van tolerantie en
diversiteit.

De criminaliteit-consumentisme nexus

In zijn magistrale Age of Extremes (1994) stelt Eric Hobsbawm dat de late
twintigste eeuw gekenmerkt wordt door de ervaring van een culturele revo-
lutie die ongeëvenaard is. De Amerikaanse Droom van materieel comfort en
de voorsteden wordt vervangen door een Eerste Wereld Droom die zich uit-
spreidt over de wereld – die de verlangens van de geprivilegieerden herbergt
en de afgunst van de rest. Het gaat hier niet om ruw comfort en materieel
succes, maar om zelfontdekking en -expressie, niet zozeer een gevoel van toe-
komen, maar wel van worden en zelfvervulling, niet van beloning voor hard
werken, maar van spontaniteit en expressiviteit. Het comfortzoekende wezen
van de naoorlogse moderniteit is vervangen door het strevende subject van
de laatmoderniteit. En als Durkheims waarschuwingen van de mal d’infiniti
in de late negentiende eeuw, of Mertons waarschuwing van de niet-aflatende
aard van materiële doelen in het Amerika van de jaren dertig (een aspect van
zijn werk dat spijtig genoeg verwaarloosd wordt), het idee uitdrukte van de
menselijke geest die altijd streeft, maar nooit bevredigd is, dan heeft het geïn-
tensifieerde individualisme in een tijdperk van massaconsumptie het van-
daag de dag een nog grotere weerklank verleend.

Hier is Bauman misschien wel het meest overtuigend. In de volgende pas-
sage legt hij bijvoorbeeld deze hedendaagse netelige situatie vast:

‘To increase their capacity for consumption, consumers must never be given rest.
They need to be constantly exposed to new temptations in order to be kept in a
state of constantly seething, never wilting excitation and indeed, in a state of sus-
picion and disaffection. The baits commanding them to shift attention need to con-
firm such suspicion while offering a way out of disaffection: “you reckon you’ve
seen it all? You ain’t seen nothing yet”.’ (Bauman 1998b, 26)

De relatie tussen zulk een onophoudelijk ongenoegen en het verlangen om te
overschrijden, tussen de consumentenmarkt die deel uitmaakt van onze
‘ordelijke’ samenleving en criminaliteit en wanorde, heeft een belangrijke
plaats in heel wat van ons recent werk (Hayward 2004; Young 2003).
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Culturele criminologie zou, bijvoorbeeld, de aandacht richten op de wijze
waarop armoede in een welvarende samenleving als een daad van uitsluiting
gezien wordt – de ultieme belediging in een consumentensamenleving. Het
is een intense ervaring, niet louter van materiële deprivatie, maar van een
gevoel van onrechtvaardigheid en van ontologisch onbehagen. Maar om nog
een stap verder te gaan dan dit: de laatmoderniteit representeert een verschui-
ving in bewustzijn, zodat individualisme, expressiviteit en identiteit overheer-
send worden, en dat zich aan materiële deprivatie – hoe belangrijk ook – op
krachtige wijze een wijdverspreid gevoel van ontologische deprivatie toe-
voegt. Met andere woorden, waar wij vandaag getuige van zijn, is een zijns-
crisis in een samenleving waar zelfvervulling, expressie en onmiddellijkheid
overheersende waarden zijn, terwijl de mogelijkheden om zulke dromen te
realiseren, strikt ingeperkt zijn door de groeiende bureaucratisering van
arbeid (haar zogenoemde McDonaldisering) en de commodificatie van vrije
tijd. Criminaliteit en transgressie kunnen in deze nieuwe context gezien wor-
den als het doorbreken van belemmeringen, een realisering van onmiddel-
lijkheid en een herbevestiging van identiteit en ontologie. Zo bekeken wordt
identiteit verwoven met het breken van regels. Dit is een thema dat verdere
uitwerking verdient.

In een bekende twintig pagina’s tellende passage uit Legislators and Inter-
preters (1987) beklemtoont Bauman hoe vele van de praktijken en processen
geassocieerd met laatmodern consumentisme, door hun eigenste aard, zoveel
individuen (en mogelijk zelfs meer) moeten uitsluiten dan ze insluiten, waar-
door een omgeving gecreëerd wordt waarbinnen het onderscheid tussen zij
die ‘hebben’ en zijn die ‘niet hebben’ almaar scherper wordt. De voornaamste
groep – diegenen die ‘verleid’ zijn – zijn in de samenleving geïntegreerd door-
heen hun verlangens en waargenomen noden: zij zijn ‘the people to whom
public relations techniques and advertising, replacing police and ideology, are
addressed […] the people on whom the reproduction of capital primarily
depends’ (1987, 180). Tegenover zij die ‘verleid’ zijn (niet te begrijpen in een
openlijk politieke betekenis), staan zij die ‘onderdrukt’ zijn: een in toene-
mende mate gemarginaliseerde groep, waarvan de consumptiepatronen hen
onvoldoende integreren in de consumentensamenleving (alhoewel, zoals
Bauman aangeeft, het kan zijn dat zij stomweg het tegenovergestelde denken,
zie Hayward & Yar 2006). Terwijl er al heel wat geschreven werd over de
sociaal-ruimtelijke segregatie/polarisatie die onvermijdelijk zal voortkomen
uit deze situatie, is er heel wat minder gezegd over hoe dit zich waarschijnlijk
zal manifesteren op het niveau van de subjectieve emoties. Dit was één van de
doelen van City Limits: Crime, Consumerism and the Urban Experience (Hayward
2004). In dit boek werd een cultureel criminologisch kader gebruikt in een
poging om verder te gaan dan de sociaal-ruimtelijke dimensie, en de aan-
dacht te richten op het onderlinge verband tussen het sociale controle-ele-
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ment van Baumans ‘verleidings’/’onderdrukkings’-these en de met de consu-
mentencultuur gepaard gaande vormen van subjectiviteit gebaseerd op ver-
langen, gelijktijdigheid, nieuwe vormen van individualisme en impulsiviteit.

Eén van de centrale taken die een consumentencultuur zichzelf oplegt, is
de productie van subjecten die onafgebroken uitkijken naar nieuwe produc-
ten en alternatieve ervaringen – wat Colin Campbell (1989) de ‘neophiliacs’
noemt, of minnaars van al wat nieuw is. Vergelijkbaar daarmee heeft Zyg-
munt Bauman (1997, 146) de noemer ‘sensatieverzamelaars’ gelanceerd om
deze bijzonder postmoderne vorm van subjectiviteit te karakteriseren. Wan-
neer Bauman het heeft over de deregulering en privatisering van verlangen
in de hedendaagse cultuur, dan beschrijft hij hoe de ‘soldaat-producent’ van
het industriële kapitalisme vervangen is door een ander type subject dat
onafgebroken hunkert naar nieuwe ervaringen. Bauman beschrijft een reeks
emoties die kenmerkend lijken te zijn voor de ‘sensatieverzamelaars’: impulsi-
viteit, ongenoegen, narcisme en spontaniteit. Alhoewel Bauman geen genera-
tionele onderscheiden specifieert, is het duidelijk dat dit verlangen naar het
nieuwe zich het meest acuut zal ontwikkelen bij jonge deelnemers aan de
samenleving (niet in het minst omdat het deze groep is die blootgesteld
wordt aan de meest agressieve vormen van zogenaamde ‘levensstijl’-
reclame). Wij menen dat de groei van wat criminologen omschrijven als
‘expressieve criminaliteit’ – zoals joyriding, bendelidmaatschap, druggebruik,
brandstichting, straatroof (en, durven we het te vermelden, ‘happy slapping’!),
vandalisme en graffiti – aantrekkelijk zijn net omdat ze nieuwe, onconventio-
nele en illegale vormen van opwinding verschaffen. Ze representeren een
breuk met de banaliteiten van elke dag en markeren een toegangspoort tot
een nieuwe wereld van mogelijkheden en plezier. De verleidelijkheid van cri-
minaliteit zou op die manier ten dele voortkomen uit de nieuwe soorten van
sensaties die ze aanbiedt. In een cultuur die deze vreemde combinatie van
permanent ongenoegen en een verlangen naar het nieuwe aanmoedigt, is het
allesbehalve verrassend dat zovele jonge mensen (los van klasse) verleid
worden door de existentiële mogelijkheden die aangeboden worden door cri-
minele activiteiten, aangezien deze zo scherp contrasteren met de routine van
hun alledaagse leven.

Bauman verwijst naar iets vergelijkbaars wanneer hij observeert dat het
‘opwekken van nieuwe verlangens’ de plaats heeft ingenomen van ‘norma-
tieve regulering’ (Bauman 1997, 146). Niet enkel kijken we continu uit naar
nieuwe en almaar meer opwindende ervaringen, we leven ook in een wereld
waar oude normatieve systemen niet langer relevant zijn of op zijn minst
kortstondig onderdrukt worden tijdens het normoverschrijdend handelen.
Met zijn specifieke klemtoon op het ‘nieuwe’ en het ‘nu’ zondert een consu-
mentencultuur jongeren af van de gevolgen van hun daden en maakt het
meer waarschijnlijk dat zij zich inlaten met opwindende activiteiten die wel
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eens roekeloos en schadelijk voor anderen zouden kunnen zijn. Dit zou ons
niet mogen verbazen. Maar laten we terugkeren naar de notie van sociale
boulemie om het punt nog duidelijker te maken. Buigend op een schat aan
recent etnografisch en antropologisch onderzoek over de zogenaamde
‘onderklasse’, beschrijft Young een wereld waarin diegenen die het meest
sociaal uitgesloten zijn paradoxalerwijze de ervaring hebben van:

‘[f]ull immersion in the American dream: a culture hooked on Gucci, BMW, Nike,
watching TV 11 hours a day, sharing the mainstream culture’s obsession with vio-
lence, backing, at the time of study, Bush’s involvement in the Gulf War, worship-
ping success, money, wealth, status – even in a perverse way the racism of the
wider society.’ (Young 2003a, 294)

Om Bauman te parafraseren: dit is een wereld die tegelijkertijd ‘onderdrukt’
en ‘verleid’ is – een wereld van sociaal uitgeslotenen die afgesneden zijn van
alle, met uitzondering van de meest ondergeschikte, tewerkstelling en met
gebrekkige onderwijsmogelijkheden, maar die tezelfdertijd, via almaar uit-
breidende adverteerwijzen, muziek en andere vormen van massamedia,
vraagt om hun ‘participatie’. Het enige logische antwoord is een scheefge-
trokken ‘overcompensatie’ met vele van de symbolen van de Amerikaanse
consumentencultuur – zowel mainstream als subversief.

Besluit: ‘the restless’ en ‘the unfinished’

We hebben drie belangrijke thema’s uit het werk van Bauman gelicht en
getracht aan te tonen hoe culturele criminologie zijn werk genegen is en ver-
der uitwerkt. Laat ons nu besluiten met een discussie van de doelstellingen
van sociale verandering, want hier is het omgekeerde waar: culturele crimi-
nologie kan veel leren van Baumans discussie van de doelen van sociale
transformatie.

In Justice Interruptus (1997) ontwikkelt Nancy Fraser een uiterst nuttige
typologie van de politiek van hervorming, gebaseerd op de twee dimensies
van herverdeling en erkenning. Hervorming, zo stelt ze, moet de noodzaak
erkennen van veranderingen in beide domeinen en daarbij verzachting
nastreven van zowel de falingen van een herverdelende rechtvaardigheid als
gebrekkige erkenning en depreciatie. Maar aan deze dichotomie voegt ze nog
een verder onderscheid toe: het onderscheid tussen de politiek van affirmatie
en de politiek van transformatie. Affirmatieve politiek heeft louter betrek-
king op de oppervlakkige transfer van middelen zonder de fundamentele
onderliggende verdeeldheden te veranderen. Transformatieve politiek daar-
entegen streeft naar de eliminatie van de fundamentele onderliggende struc-
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turen van onrechtvaardigheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat affirmatieve
remedies in het domein van herverdeling kunnen inhouden dat de onder-
klasse aan hongerlonen op de arbeidsmarkt gedwongen wordt; hun onder-
klassepositie wordt louter gereproduceerd, deze keer binnen de lagere regio-
nen van de arbeidsmarkt. Transformatieve herverdeling, daarentegen, zou
maatregelen omvatten zoals herscholing, zodat banen verkregen en vervol-
gens beloond kunnen worden op een meritocratische basis – en op die
manier een oprecht element van gelijkheid injecteren in gelijke-kansenbeleid;
de erkenning van het belang van onbetaald werk (bijvoorbeeld, opvoeding
van kinderen, zorg voor bejaarde ouders) als vitaal voor sociale reproductie,
de creatie van leefbare infrastructuren van kinderopvang voor vrouwen met
kinderen, en de handhaving van een minimumloon op een niveau dat het
individu toelaat een bestaan te leiden dat noch vernederend noch ernstig
beperkend is.

Een affirmatieve politiek van erkenning stelt de verscheidene essentialis-
men van verschil niet in vraag. Dit betekent – in het geval van conventioneel
multiculturalisme –, dat de nood wordt beklemtoond aan positieve erken-
ning van verscheidene groepen op gelijke voet, bijvoorbeeld: Iers, Afro-Carri-
bisch, homo’s, vrouwen, enzovoort. Een politiek van transformatie, daarente-
gen, tracht categorieën te doorbreken en te destabiliseren door het idee van
onveranderlijke identiteit en essentie zelf in vraag te stellen. Op die manier
wordt de uitgevonden notie van traditie uitgedaagd, wordt de overlappende,
in elkaar verstrengelde aard beklemtoond van wat schijnbaar verschillende
culturen zijn en wordt de ambiguïteit en de vervaagde aard van demarcaties
benadrukt. Diversiteit wordt aangemoedigd en, zolang ze niet onderdruk-
kend van aard is, gevierd. Verschil wordt gezien als een fenomeen van cultu-
ren in beweging, niet essenties die onveranderlijk zijn.

Het spreekt voor zich dat een culturele criminologie hervormingen op
deze beide niveaus zou ondersteunen: het zou de relatieve deprivatie en uit-
sluiting aanpakken die schuilgaat achter heel wat conventionele criminaliteit,
en het zou ingaan tegen het essentialisme van verschil dat othering en de vic-
timisering van individuen en de toestand van mensen die als anders of
vreemd bestempeld worden, vergemakkelijkt. Maar zo’n politiek van trans-
formatie laat nog steeds het eindpunt van sociaal beleid open en het is hier
dat Baumans werk van grote betekenis is.

In een aantal recente interviews denkt Bauman na over de aard van kriti-
sche theorie: ‘What I understand by the term is the kind of theorising which
accepts that, first, “things are not necessarily what they seem to be” and
second that “the world may be different from what it is”.’ (Bauman & Tester
2001, 33) Bauman heeft geen hoge pet op van zij die de menselijke cultuur
zien als een ding van inertie, de plaats van gewoonte, routine, afwezigheid
van reflectie – een soort stabiliserend ‘bewaarmiddel’ van de mensheid. Zoals
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we reeds gezien hebben, begint de als vanzelfsprekend aangenomen wereld
die door Alfred Schütz beschreven werd, te desintegreren in de laatmoderni-
teit; reflex ruimt plaats voor reflexiviteit. In contrast daarmee stelt Bauman:

‘Once you accept culture with its endemic restlessness and its inborn inclination to
transcendence as the fundamental characteristic of the human mode of being, the
idea of “critical theory” appears pleonastic, like “buttery butter” or “metallic
iron”. Theory which wants to be faithful and adequate to its object cannot but be
“critical”.’ (Bauman & Tester 2001, 33)

Zo een notie van de rusteloze, altijd bevragende aard van cultuur hangt nauw
samen met zijn kijk op zowel de middelen als de altijd terugwijkende doelen
van sociale transformatie. Hier is zijn concept van ‘the unfinished’ vergelijkbaar
met dat van Thomas Mathiesen in zijn Politics of Abolition (1974). In het verle-
den hebben emancipatorische bewegingen eindpunten uitgezet, gedetailleerde
utopieën die bakens vormen waar het programma naartoe werkt en zichzelf tot
rust laat komen. De geschiedenis van zulke sociaal-democratische en commu-
nistische metaverhalen toont een aantal problemen: wat mogelijk het eindpunt
zou kunnen zijn en wat het kompas van rechtvaardigheid is en, in het slechtste
geval, de verstrikking van zulke idealen in staatbureaucratie en totalitarisme.
Bauman heeft zich sterk beziggehouden met het concept van rechtvaardigheid
in hedendaagse tijden. Voor hem is postmoderniteit niet het einde van de
moderniteit, maar gaat het om ‘moderniteit zonder illusies’. In een commen-
taar op zijn veranderde positie schrijft hij:

‘At the time that I wrote Socialism: The Active Utopia (1976), something had broken
once for all: the vision of socialism (or, for that matter, of the “good society”) as a
state to be achieved, a state bound to become at some point “the final state” of
humanity. Instead, there emerged the vision of socialism (and more generally of
utopia) as a horizon, constantly on the move, perpetually receding, but guiding
the travel; or like a spike prodding the conscience, a nagging rebuke that cast com-
placency and self-adoration out of bounds and out of question. It was now the uto-
pia itself, not the state of affairs it was meant to bring about, that bore the mark of
eternity. Its attraction was not in the promise of rest, but in keeping humans for-
ever on the move, in calling them to fight ever new injustices and to take the side
of the successive echelons of the left behind, injured, humiliated.’ (Bauman &
Tester 2001, 49)

In plaats daarvan stelt hij zich een eindeloos verhaal voor, een project dat een
ononderbroken onvoltooibaar proces is en een utopisch ideaal dat onafgebro-
ken gecontesteerd wordt, maar dat sart en persisteert; het is, in zijn woorden,
een ‘knife pressed at the future’.
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Het spreekt vanzelf dat criminologie en deviantiesociologie disciplines
zijn waarin de uitoefening van macht, de altijd aanwezige mogelijkheid van
stigmatisering en denigratie, zichzelf onafgebroken presenteert. Het concept
van een utopisch eindpunt is even onwaarschijnlijk als het gebrek aan stre-
ven naar rechtvaardigheid dat ons gesuggereerd wordt door postmoderne
critici (bijvoorbeeld Pavlich 1999). Integendeel, waakzaamheid is steeds
noodzakelijk, net zoals de volharding om vooruit te gaan. Laat ons afsluiten
met Baumans stelling dat in een wereld van vloeibare moderniteit, rechtvaar-
digheid altijd gecontesteerd wordt en concepten van rechtvaardigheid con-
tinu veranderen:

‘This is one aspect of the emerging “liquid modernity” which gives morality
grounds for hope. Ever more forms of human misery are reclassified from “neces-
sary” into “super-numerary” and excessive, and we all grow ever more impatient
with everything so classified. Does this mean that we move closer to the state of
“ultimate justice”? […] Today’s justices tend to be tomorrow’s injustices and this
“until-further-noticeness” is bound to mark them all. A just society is as I under-
stand it […] a society perpetually vigilant for injustice and never sure that its
arrangements are just enough […] justice is a horizon which a just society tries to
reach, a horizon which moves further away with every step forward that society
makes. Insisting on taking such steps and not relenting in this insistence, come
what may, are what make a society just.’ (Bauman & Tester 2001, 64-65)
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Zwerven en assembleren. 
Eclectisme en tribale identiteit 
onder criminologen

Ronnie Lippens

Eclectisme

Soms hoort of leest men nog wel eens academici die het werk van een collega,
omwille van het ‘eclectisch’ karakter ervan, bekritiseren. In de loop der jaren
heeft Zygmunt Bauman, in een aantal interviews, regelmatig toegegeven erg
eclectisch te werk te gaan. Ook in het in dit boek opgenomen interview deed
hij dat nog maar eens. En inderdaad, in de meeste van Baumans boeken zal
men slechts sporadisch een volgehouden, systematische kritiek of behande-
ling van een bepaalde theorie of auteur vinden. Bauman lijkt zich te hebben
gespecialiseerd in stijlvolle en erudiete uiteenzettingen waarbij andere
auteurs worden vernoemd of besproken, her en der, daar waar ze volgens
hem een bepaalde stelling kunnen ondersteunen of soms gewoon maar illus-
treren. Baumans eigen verhaal staat telkens centraal. Andere verhalen,
auteurs, theorieën, en modellen zwerven daar dan als bijeengesprokkelde
brokjes in. Het verhaal dat de centrale positie inneemt, is er één over de
onuitroeibare ambivalentie (Bauman 1991), en, recenter, over de toenemende
vloeibaarheid (Bauman 2000), die de moderniteit blijken te kenmerken, alle
pogingen om er, als een tuinman, paal en perk aan te stellen, ten spijt. Deze
tekst heeft niet de bedoeling om, voor zover dat nog nodig zou zijn, Baumans
verhaal te reconstrueren; misschien is het me hier vergund te verwijzen naar
een vroegere poging van me om zijn werk te bespreken en te kaderen (in bij-
voorbeeld Lippens 1998; 2000). In onderhavige bijdrage wil ik dieper ingaan
op dit eclectisme zelf. Ik heb hierboven de woorden ‘bijeengesprokkeld’ en
‘zwerven’ gebruikt. Dat zal verderop van belang blijken. Laat me hier alvast
vermelden dat ik met deze woorden geenszins wil aangeven dat Baumans
werk het loutere resultaat is van zwervend bijeengesprokkelde stukken en
brokken. Wel integendeel. Het is eerder zo dat dit zwerven en bijeensprokke-
len het resultaat is van Baumans exploratietochten in verschillende literatu-
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ren. En deze tochten grijpen plaats vanuit een zeer stevige uitvalsbasis. Maar
zwerven en bijeensprokkelen gebeurt er wel degelijk. En de exploratietoch-
ten worden in zeer verscheidene richtingen en op verre afstanden onderno-
men. Bauman is een eclecticus. Het is nu net mijn bedoeling om hier in deze
bijdrage aan te tonen hoe en waarom zijn werkwijze niet alleen de meest aan-
gepaste is in een tijd waarin het steeds duidelijker is geworden dat ambiva-
lentie en vloeibaarheid, zoals Bauman het overvloedig heeft gesteld, onuit-
roeibaar zijn geworden. Ik hoop hieronder ook te kunnen aantonen dat eclec-
tisme gewoonweg ook onvermijdelijk is. Kennisproductie is altijd het
resultaat van zwerven en bijeensprokkelen. De vraag is dus niet ‘eclectisme
of niet?’, maar eerder ‘wélk eclectisme?’.

Hier zal worden betoogd dat eclectisme dat de multipliciteit van en in mense-
lijke verhoudingen aan de oppervlakte brengt, te verkiezen is boven eclec-
tisme dat dergelijke multipliciteit (nog steeds) ontkent. In de eerste vorm
worden pogingen ondernomen om de menselijke wereld – of de wereld, tout
court – vanuit zeer verscheiden posities en met behulp van zeer verscheiden
perspectieven te bekijken, en dat veronderstelt bij de eclecticus een bereid-
heid om veel te zwerven en heel divers materiaal bijeen te sprokkelen. Bau-
mans werk behoort tot deze vorm, en dat hoeft, gezien de focus van zijn
geschriften, namelijk ambivalentie en vloeibaarheid, geenszins te verwonde-
ren. De tweede vorm van eclectisme wordt gekenmerkt door een onvermo-
gen, of een onwil, bij de eclecticus, om dergelijke zwerftochten te onderne-
men. Hij of zij (vanaf nu: hij) sprokkelt vooral, of uitsluitend, in de onmiddel-
lijke nabijheid van het reeds vertrouwde. Zijn wereld is bij voorkeur
unidimensioneel. De multipliciteit des werelds wordt er vaak door één lens,
of door slechts enkele vertrouwde, waargenomen. Vaak worden er steeds
dezelfde materialen bijeengesprokkeld en in steeds dezelfde kennis geassem-
bleerd. We hebben het hier over een beperkt eclectisme. Zó’n eclectisme is om
een aantal redenen niet te verkiezen. Vooreerst omdat het wat voorbijge-
streefd lijkt in een tijdsgewricht – laat het ons dan toch nog maar eens, een
allerlaatste keer, mét Bauman, de postmoderniteit noemen – waarin zovelen
zich, om een aantal redenen waarop we hier niet kunnen ingaan, van de mul-
tipliciteit des levens bewust zijn geworden. Maar ook omdat de expliciete of
impliciete ontkenning van het multipele eigenlijk indruist tegen de veronder-
stelde open aard en het inzichtverwervende doel van het kennisproductieve
bedrijf zélf. En ten slotte omdat dergelijke ontkenning van multipliciteit, en
van de praktische potentialiteiten die erin besloten liggen, en dus mogelijk
ontsloten zouden kunnen worden, ook om ethische redenen ergens laakbaar
is. Friedrich Nietzsche heeft de negatie van die menselijke potentialiteit, en
dus van de toekomst, ooit eens, in zijn Ecce Homo, gewoonweg als dé ‘crime
against life’ bestempeld (1992, 101).
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Laat me, vooraleer mijn stelling in iets meer detail uit te werken, de rode
draad doorheen het hierna volgende verhaal toelichten. De productie van
kennis is eigenlijk een zeer praktische aangelegenheid. Kennis wordt gepro-
duceerd in en door praktische handelingen. Kennis ontstaat uit de praktische
assemblages van allerlei materialen (instrumenten, gewaarwordingen, moti-
vatie, angst, verlangens, cijfers, zinsneden, esthetische sentimenten, enzo-
voort) die zelf ook assemblages zijn, of gevolgen van de toepassing van weer
andere assemblages. Kennis, als praktische assemblage, is door en door
sociaal. Kennisassemblages circuleren doorheen sociale netwerken – op zich
zijn dat ook assemblages – waarin ze, geheel of gedeeltelijk, worden bewerkt,
verworpen, of aangepast, en uiteindelijk verder circuleren. De wijze waarop
dat gebeurt, kunnen we het best met het woord tribaal omschrijven. Hiermee
bedoel ik dat de bewerking, aanpassing, verwerping, en circulering van ken-
nisassemblages een tribale aangelegenheid is. Met andere woorden: de circu-
latie van kennisassemblages ondersteunt, sterker nog, is het proces doorheen
hetwelk stammen zich vormen of opsplitsen. Kennisassemblages liggen dus
aan de grondslag van tribale processen. Welnu, in een neo-tribaal en nomadisch
tijdperk als het onze gebeuren deze processen op vrij nomadische wijze. Bau-
man zelf heeft, in navolging van auteurs als Michel Maffesoli bijvoorbeeld,
het huidige tijdsgewricht ten overvloede als een neo-tribaal en nomadisch tijd-
perk beschreven (we komen daar later op terug). Maar dat hoeft geenszins te
betekenen dat we hier met een kwalitatieve omslag te maken hebben. Het is
veeleer zo dat ons tijdsgewricht slechts kwantitatief verschilt van voor-
gaande. Zoals Bruno Latour (1993) ooit schreef, we zijn nooit modern
geweest; en we zijn nu dus ook niet ‘postmodern’. Alleen is het zo dat het
kwantum aan tribalisme en nomadisme, de snelheid waarmee beide plaats-
grijpen, en de mate waarin we ons daarvan bewust zijn geworden, zijn toege-
nomen. Wat er ook is toegenomen, is het belang van het esthetische en affec-
tieve. Tribale processen, en dus ook deze die te maken hebben met het circu-
leren van kennisassemblages, hebben steeds meer een esthetische en
affectieve dimensie.

Dit is, in een notendop, mijn stelling. Het is een vrij eclectische assemblage:
behalve fragmenten uit het werk van Bauman werden ook andere materialen
bijeengesprokkeld. Dat zal straks blijken. Of het affectieve en esthetische
gehalte ervan van een aard is om ook nog bepaalde stammen te kunnen
bekoren, of daarentegen te ontwrichten, ook dát zal moeten blijken. Gezien
het plaatsbestek voor deze tekst zal ik beknopt moeten zijn. Maar opnieuw
mag ik hier misschien verwijzen naar andere teksten waarin meer tijd werd
genomen om één en ander te expliciteren (zoals onder meer Lippens 2006a en
2006b). Rest nu nog de vraag wat er eigenlijk ‘criminologisch’ is aan dit ver-
haal. Hier kan ik kort zijn: de productie (of verbreking) van kennisassembla-
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ges valt samen met de productie (of verbreking) van tribale identiteit. Het
gaat dus wezenlijk om de productie (of verbreking) van scheidingslijnen, van
lijnen dus die bepalen wie ‘in’ is, en wie ‘out’. Dat is een criminologisch
thema par excellence. Wie over dit thema uitspraken doet, doet aan criminolo-
gie. We zijn allen criminologen.

Practiciteit

In zijn inmiddels klassiek geworden boek over Knowing and Doing in Heideg-
ger’s Being and Time (1999) trekt de Duitse filosoof Gerold Prauss uit het werk
van de eerstgenoemde een aantal conclusies waarvoor het Heidegger zelf, zo
beweert Prauss, uiteindelijk aan de nodige moed ontbrak. Deze conclusies
zijn, (veel te) kort geschetst, de volgende. Kennis volgt praktijk. Dasein, vol-
gens Prauss, is door en door intentioneel, en volkomen op praktijk gericht.
Het is volkomen doordrongen van ‘practicity’, of practiciteit. En deze practi-
citeit is steeds gericht op succes. Dasein is dus practiciteit gericht op succes.
Wat dit succes inhoudt voor bepaalde subjecten doet er hier overigens niet
toe. Succes kan evengoed voor bepaalde subjecten bijvoorbeeld inhouden,
het produceren en verspreiden van nonsens. Welnu, in zijn gerichtheid op
succes, en dus gekenmerkt door practiciteit, handelt Dasein. Dasein doet.
Dasein produceert. Kennis is het resultaat van praktische handelingen, van
productieprocessen, die gericht zijn op succes (wat dat laatste ook moge bete-
kenen). De praktische productie van kennis (noesis) volgt intentioneel prak-
tisch handelen (poiesis). Inderdaad, ‘noesis itself, which Dasein must in any
case allow to come to pass, can come to pass at all only because in an engage-
ment with this noesis itself Dasein is already directed further toward poiesis,
and can be so directed in general only in virtue of such noesis’ (1999, 44). Of
nog, zo stelt Prauss,

‘that an intention to know can emerge […] in Dasein has its grounds solely in the
fact that it emerges only as a necessary component of an entire intention, which in
no means terminates in knowing (which it first intends) but rather terminates,
with the help of this knowing, in doing’ (1999, 41).

Het product van kennisproductie, namelijk kennisinhouden (noema), is een
praktisch product dat werd gemaakt met praktische doelen voor ogen. Het is,
zo men wil, een stuk technologie. Ook theorie bijvoorbeeld, is technologie.
Eerder dan een abstracte beschouwing over de staat van de wereld is het
eigenlijk, volgens Prauss, die hier Heidegger oproept, zeer praktisch gerichte
‘circumspection regarding the ready-to-hand’ (1999, 42). Eens geproduceerd
is het beschikbaar voor verwerping, adaptatie, ontmanteling, of, waarom
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niet, gebruik door intentionele, op succes gerichte, praktisch geörienteerde
subjecten. Nu hoeft dit alles niet zo sterk te verwonderen. De Italiaanse filo-
soof Giorgio Agamben, bijvoorbeeld, heeft onlangs in een schitterend essay,
‘Poiesis and Praxis’ (in Agamben 1999, 68-93), Marx en Nietzsche vergeleken,
twee filosofen die intentionele poiesis metafysisch centraal stellen. Volgens
de eerste is het precies de vrije intentionaliteit om de natuur praktisch te ver-
menselijken en te socialiseren die de mens tot mens maakt. Voor de laatstge-
noemde ligt de menselijke essentie in de productieve wil tot het artistieke, en
met dat laatste wordt bedoeld, het creatief produceren van het nieuwe, het
naar buiten brengen van het potentiële, of nog, het weigeren zich neer te leg-
gen bij being, maar daarentegen het willen van becoming. Bij Nietzsche ver-
krijgt het typisch menselijke, namelijk poiesis, dus een diep-esthetische kwali-
teit. Hetgeen er intentioneel toe leidt dat menselijke potentie wordt geactuali-
seerd, verdient volgens Nietzsche de voorkeur boven hetgeen er slechts in
slaagt, of wil slagen, het actuele te consolideren. Ook dit inzicht zal in latere
secties van deze bijdrage opnieuw opduiken.

Laat ons hier een aantal zaken aanstippen die van belang zijn voor ons
thema, eclectisme. Kennisproductie, en de eruit resulterende producten, ken-
nis dus, geworteld als ze zijn in op succes gerichte practiciteit, ontwikkelen
zich dus in een ruimte die zich uitspant tussen enerzijds het actuele en ander-
zijds het toekomstige. Deze ruimte is er één waarin potentialiteiten geactuali-
seerd kunnen worden. Het is dus een ruimte waarin verandering, of dan toch
minstens de belofte, of zelfs maar de mogelijkheid van verandering, aanwe-
zig is. Al het actuele, inclusief dus actuele kennis, is in deze ruimte steeds aan
de mogelijkheid van verandering onderworpen. De immer aanhoudende
gerichtheid op succes (nogmaals: wat men daaronder ook moge begrijpen) en
de daaruit voortvloeiende practiciteit leiden er toe dat actuele kennis steeds
op praktische merites – dus: als technologie – wordt beoordeeld en, desge-
wenst, ontmanteld, verworpen, aangewend, of, inderdaad: creatief geprodu-
ceerd. Welnu, zo zal hieronder worden betoogd, één van de belangrijkste fac-
toren die de inhoudelijke omschrijving van ‘succes’ en van ‘practiciteit’ bepa-
len, is tribaliteit. De bepaling van wat ‘succesrijk’ is, en wat dus ‘praktisch’ of
bruikbaar is, is in hoofdzaak een tribale aangelegenheid. En in ons huidig
tijdsgewricht worden tribale collectiviteiten vaak gevormd of verbroken aan
de hand van affectieve en esthetische criteria. In ons tijdsgewricht, zo zullen
we betogen, zijn dergelijke criteria, kwantitatief gezien, centraal komen te
staan. Welnu, ook affectieve en esthetische succes- en dus ook practiciteitscri-
teria zijn uiteraard aan verandering onderhevig. Welke kennis affectief ‘in’ is,
en welke kennis esthetisch ‘out’ is, dát is een veranderlijke aangelegenheid.
Voor sommigen zijn eclectische durf en vernieuwing bijvoorbeeld een nood-
zakelijke, al dan niet ook voldoende, voorwaarde om esthetisch-tribaal te
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worden geaccepteerd. Anderen kan dergelijke durf en vernieuwing duur te
staan komen.

Kennisproductie als geworteld in practiciteit en kennis als technologie kun-
nen gerust letterlijk opgevat worden. Kennis wordt, praktisch, gemáákt. Het
wordt samengesteld uit materialen die, zoals Heidegger stelde, ‘ready-to-
hand’ worden aangetroffen. Het zijn assemblages die worden samengesteld
aan de hand van allerlei ándere assemblages, of brokstukken ervan, die de
samensteller op zijn al dan niet nomadische omzwervingen heeft aangetrof-
fen. En het doel van deze technologische assemblages is succes (wat daaron-
der ook begrepen moge worden), of, met andere woorden, de productie of de
facilitering van de productie van nóg andere assemblages. Hiermee zijn we
bij ons volgende punt beland.

Assemblage

Laat ons even terugkeren naar één van de voornaamste vertegenwoordigers
van hetgeen bekend staat als actor-netwerk-theorie, Bruno Latour. We zijn
nooit modern geweest, zegt Latour (1993). We zijn er nooit in geslaagd om
cultuur netjes van natuur te scheiden, en subject van object. Het geloof dat het
mogelijk is om uit kennis elk spoor van cultuur of van subjectiviteit te zuive-
ren is slechts dat: een geloof. Integendeel, beweert Latour, de wereld is steeds
verder in een wereld van ‘quasi-objecten’ aan het veranderen. Quasi-objecten
zijn assemblages van ideeën, motivaties, verlangens, materie, enzovoort. Ze
circuleren doorheen actor-netwerken (actors zijn dan zelf ook opnieuw weer
als netwerken te beschouwen) die ze, in hun technologische hoedanigheid,
ook mee helpen te constitueren. In een wereld van ‘quasi-objecten’ is het
onmogelijk om natuur van cultuur te scheiden, object van subject, wereld van
teken, of verlangen van kennis. Al deze dimensies zijn in quasi-objecten
begrepen en liggen erin besloten. In een reeds klassiek geworden artikel,
‘Drawing Things Together’, ontwikkelt Latour (1990) de stelling dat de pro-
ductie van kennis eigenlijk een zaak is van het ‘bijeen trekken van dingen’.
En men mag dat letterlijk opvatten. Kennis is het resultaat van processen
waarin en waardoor verschillende dingen bijeen werden gebracht, en dus
geassembleerd. Kennis is dus geassembleerd aan de hand van materialen (in
de biologie bijvoorbeeld: bacterieel materiaal, onderzoeksstrategieën, ambi-
tie, naijver, enzymen, stellingen, beelden, verbeelding, hulpbronnen, enzo-
voort) die werden samengetrokken in hetgeen Latour ‘immutable mobiles’
noemt. Dit zijn tweedimensionele hybriden zoals handboeken, artikels, gra-
fieken, enzovoort. Deze hybriden zijn ‘immutable’ vermits ze een zekere sta-
biliteit vertonen, maar ze zijn zeer mobiel, dit wil zeggen, ze circuleren vrij
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snel doorheen actor-netwerken, waar ze kunnen worden opgepikt, mogelijk
in fragmenten gesplitst, en aangewend in andere assemblages. De notie ‘dra-
wing things together’ bevat eigenlijk twee betekenissen. Kennis wordt hier
beschouwd als een samentreksel, een assemblage inderdaad van allerlei soor-
ten materialen. Maar dergelijke samentreksels worden in en door collectivi-
teiten samengetrokken. Kennis, met andere woorden, wordt samen samenge-
trokken. Kennis wordt dus binnen, inderdaad: door actor-netwerken, samen,
samengetrokken. En kennis, als samengetrokken assemblage, constitueert
dan mee de actor-netwerken waarbinnen het wordt geassembleerd en daarna
gecirculeerd. Kennis is door en door sociaal. Actor-netwerken worden erdoor
geconstitueerd.

Latours ‘immutable mobiles’ zijn dus kennisdingen die werden samengetrok-
ken en geassembleerd aan de hand van materialen of fragmenten die uit het
actor-netwerk werden bijeengesprokkeld. Als assemblages zijn ze dus steeds
hybride. Als hybriden helpen ze hybride collectiviteiten constitueren (men
denke bijvoorbeeld aan de Britse Left Realists in de jaren tachtig) maar geven
ze deze tegelijk een zekere coherentie en consistentie. In die zin zijn kennis-
assemblages dus ook vormen van sociale technologie. Hetgeen we ‘symbo-
lisch interactionisme’ noemen bijvoorbeeld, of ‘Marxisme’, of het boek The
New Criminology (uit 1973), of de verzameling ‘European Group for the Study
of Deviance and Social Control’, of woorden en zinnen die werden uitgespro-
ken door een drugsverslaafde en vervolgens genoteerd door een onderzoeker,
of indrukken opgedaan, verzameld en gedocumenteerd door een etnografisch
onderzoeker tijdens een gevangenisbezoek, of een bepaalde neergeschreven
interpretatie van een ‘wetenschappelijk feit’, of nog: Baumans oeuvre, enzo-
voort… : alle zijn ze samengetrokken uit diverse materialen. Alle zijn ze geas-
sembleerd in en door actor-netwerken. Alle circuleren ze doorheen actor-net-
werken. Alle lopen de kans te worden genegeerd, in fragmenten ontmanteld,
of geheel of gedeeltelijk te worden aangewend in andere assemblages aan de
hand waarvan dan opnieuw andere actor-netwerken worden geconstitueerd,
of zichzelf constitueren. ‘Immutable mobiles’ mogen dan wel tot op zekere
hoogte coherent, consistent, inderdaad ‘immutable’ zijn, ze zijn zeker ook
fragmenteerbaar. Elke assemblage is fragmenteerbaar. Niet alleen omdat ze,
als assemblages, noodzakelijkerwijze hiaten moeten bevatten (en deze leveren
dus de ruimte en de plaats voor fragmentering), maar ook omdat ze het resul-
taat zijn van krachtuitoefening. ‘Drawing Things Together’ vereist de toepas-
sing en uitoefening van kracht. Welnu, deze kracht blijft in de uiteindelijke
assemblage opgeslagen, en daar zal deze kracht, en de ermee gepaarde
gaande spanning, steeds de mogelijkheid tot fragmentering en herassemblage
in zich dragen.
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Welnu, stelt Latour (1993), in hetgeen anderen maar de Moderniteit blijven
noemen, zijn het tempo, de snelheid en de reikwijdte van dergelijke fragmen-
teringen en herassemblages sterk toegenomen. Hier is niet de plaats om die-
per in te gaan op de redenen van deze acceleratie. Laat ons gewoon de uitvin-
ding van de drukpers – een assemblage op zich – vermelden. Fundamenteel is
er volgens Latour evenwel niets veranderd. De assemblage, circulering, ver-
knipping, en herassemblage van kennis en van de actor-netwerken waardoor
en waarbinnen dat alles plaatsgrijpt, is en blijft een zaak van ‘drawing things
together’. Het is en blijft een zaak van actor-netwerken waardoor en waarbin-
nen, met kracht, materialen worden geassembleerd en gecirculeerd, waardoor
collectiviteiten (actor-netwerken opnieuw dus) worden geconstitueerd. We
zijn op dat vlak nooit modern geweest. Het hybride gehalte van de kennisas-
semblages, en dus ook van de actor-netwerken waarbinnen ze worden gepro-
duceerd en gecirculeerd, is wél toegenomen. De assemblage en herassemblage
van steeds hybrider wordende kennis grijpt dus plaats in steeds hybrider
wordende actor-netwerken (en omgekeerd). Deze hybriditeit op zich houdt
dan bovendien de mogelijkheid in zich dat de snelheid en het tempo van
assemblages en herassemblages in actor-netwerken steeds sterker zal toene-
men. Immers, hoe hybrider een assemblage (en wat volgt, geldt zowel voor
kennisassemblages als voor actor-netwerken) hoe mobieler, dus hoe groter de
kans dat fragmenten ervan sneller en verder doorheen het netwerk van actor-
netwerken zullen circuleren, en hoe groter ook de kans dat ze zélf recipiënt
zullen worden van fragmenten van andere in en door het netwerk van actor-
netwerken circulerende assemblages. Maar dit proces is door en door sociaal.
Op dit punt van onderhavige assemblage gekomen – ik heb het over deze bij-
drage – kunnen we misschien enkele fragmenten uit de assemblages van een
andere vertegenwoordigster van actor-netwerk-theorie, Marilyn Strathern,
knippen, en aan onze reeds hybride verzameling toevoegen.

Tribalisme

Hier gaan we dieper in op het sociale karakter van kennis. Laat ons beginnen
bij een aantal vaststellingen die Marilyn Strathern, een antropologe, deed in
de heuvels van Papoea Nieuw Guinea. Zoals ze bericht in haar boek Partial
Connections (1991) viel het haar op dat de mannen in de meeste van de daar
verblijvende stammen zich tooien met assemblages (gemaakt uit hout en
vederen meestal) die ze als uitsteeksels (‘extensions’) op hun lichaam aan-
brengen. Deze geassembleerde ‘extensies’ zijn echter niet zomaar als loutere
tooi te beschouwen. De meeste extensies zijn gelijkaardig en, inderdaad, ze
worden aangebracht om een collectieve identiteit – een tribale identiteit dus –
te ondersteunen. Extensies gaan evenwel stuk of verloren en moeten dus
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regelmatig worden hersteld of vervangen. Het aanbrengen van een herstelde
of vervangende extensie brengt voor het stamlid en voor de anderen steeds
weer een evaluatiemoment mee: is de extensieve assemblage gelijkaardig
genoeg, of wordt er daarentegen een bepaalde verandering, of zelfs vernieu-
wing geïntroduceerd, en, zo ja, is deze voor de stam acceptabel? Met andere
woorden, telkens komt dan de collectieve identiteit, gemeten aan de aard en
vorm van extensies, ter evaluatie, meestal stilzwijgend en impliciet overi-
gens. De aard van deze collectieve identiteit staat dus niet vast. Net als de cir-
culerende assemblages aan de hand waarvan ze wordt geconstitueerd en
geëvalueerd, zit deze identiteit vol hiaten en gaten. Deze gaten zijn zelfs, net
zoals dat voor élke assemblage het geval zou zijn, een noodzakelijke voor-
waarde opdat deze collectieve identiteit überhaupt geassembleerd zou kun-
nen worden. Assemblages worden immers altijd opgebouwd rond een leegte.
Het is die leegte die de assemblage helpt bijeen te houden. Maar, als hybride
constructie rondom een leegte, is elke assemblage natuurlijk ook een reser-
voir van mogelijkheden, van mogelijkheden tot verandering en vernieuwing.
Of, in Nietzsche’s woorden: assemblages bevatten in zich steeds de potentie
tot toekomst. Men zou kunnen stellen dat het precies in en via die leegte is dat
verandering en inderdaad vernieuwing kunnen binnensluipen. Assemblages
zijn dus intrinsiek instabiel, in mindere of meerdere mate. Dat geldt voor
kennisassemblages, en dat geldt evenzeer voor collectieve identiteiten die,
aan de hand ervan, in en door actor-netwerken worden geconstitueerd. In
Stratherns woorden, ‘connecties’ in assemblages, en ‘connecties’ in actor-net-
werken, zijn steeds voor verandering en vernieuwing vatbaar. Ze kunnen
steeds aan nieuwe evaluaties worden onderworpen. Ze zijn steeds voorlopig
en altijd ‘partieel’. De potentialiteiten die de assemblages, met kracht, tot
stand hebben gebracht, blijven erin, als potentialiteit voor verandering en
vernieuwing, aanwezig.

Maar laat ons eerst nog even met Strathern naar de heuvels in Nieuw Guinea
terugkeren. Het stamlid zal zich met het oog op het herstel of de vervanging
van extensies regelmatig in het omringende woud begeven op zoek naar
materialen. Wat hij op dergelijke tochten zal kiezen, wat hem al dan niet toe-
vallig zal opvallen, wat zijn aandacht zal aantrekken en vasthouden, dat is bij
voorbaat niet te voorspellen. De uitkomst van dergelijke tochten in het
omringende woud hangt van zoveel factoren af, niet in het minst van de con-
formistische dan wel rebelse verlangens en ambities van het stamlid en de
aard van de ‘partiële connecties’ in het stamcollectief. Met andere woorden,
hoé de hybriditeit en de leegtes in bestaande kennisassemblages en collec-
tieve identiteiten mogelijk naar verandering en vernieuwing zullen leiden,
valt niet met zekerheid te voorspellen. Het stamlid kan bijvoorbeeld, toeval-
lig of niet, in het woud, met leden van andere, al dan niet naburige stammen,
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in aanraking komen. Het is dus mogelijk dat hij andere kennisassemblages
opmerkt, of fragmenten ervan, en het is dus perfect mogelijk dat déze hun
weg vinden naar en in de hybriditeit en de leegtes in bestaande en gangbare
assemblages. Daar kunnen ze dan worden aangewend, desnoods geforceerd
aangepast, verknipt, en herschikt, om verandering en zelfs vernieuwing
teweeg te brengen. En de kans daartoe is mogelijk des te groter naarmate er
met meerdere andere stammen in contact wordt getreden (hiermee wordt
overigens geen uitspraak gedaan over de aard en de richting van mogelijke
impacten op bestaande assemblages). Of de eventuele resulterende vernieu-
wing dan ook zal worden geaccepteerd door de oorspronkelijke stam is een
andere vraag. Een andere vraag? Niet echt, zo leren actor-netwerk-theoretici
als Latour en Strathern ons. De partiële connecties waarmee extensies door
stamleden worden geassembleerd, zijn dezelfde als deze waarbij deze exten-
sies worden gecirculeerd doorheen actor-netwerken. De partiële connecties
waarmee extensies (of althans fragmenten ervan) door stamleden worden
aangewend tijdens de constructie van ‘zelven’ zijn dezelfde als de partiële
connecties door middel waarvan tribale collectiviteiten worden geconstitu-
eerd. Het proces waarbij bepaalde assemblages doorheen het actor-netwerk
circuleren en er geheel of fragmentair worden aangewend in de assemblage
van tribale identiteit constitueert dus tegelijkertijd ‘zelven’ én collectiviteit.
Wie dus een uitspraak wil doen over hoé zelven en collectiviteiten worden
geconstitueerd, dient zich dus te concentreren op het proces waarbij extensies
worden geassembleerd, vervolgens doorheen actor-netwerken circuleren, en
daarbinnen al dan niet worden aangewend, geheel of gedeeltelijk.

We zijn nooit modern geweest, beweert Latour. De hedendaagse productie,
circulatie, en aanwending van extensies (kennisassemblages bijvoorbeeld)
verloopt nog steeds via processen die de vergelijking met deze in Guinese
jungles fundamenteel goed kunnen doorstaan. Nog steeds worden ‘zelven’
en collectiviteiten geconstitueerd in processen waarbij assemblages, of brok-
stukken ervan, doorheen actor-netwerken circuleren. Het blijft nog steeds een
tribale aangelegenheid. Als we in het voorgaande verhaal de term ‘extensie’
bijvoorbeeld vervangen door ‘theorie’, ‘boek’, ‘perspectief’, of ‘stelling’, en de
term ‘tribaal collectief’ door bijvoorbeeld Kuhns ‘scientific communities’, dan
zal wellicht duidelijker worden waar het in deze bijdrage om gaat: de assem-
blage van kennisproducten (zoals Baumans oeuvre bijvoorbeeld), en hun cir-
culatie, als mogelijke extensies, doorheen actor-netwerken, is gewoonweg
steeds ook deel van banale tribale processen waarbij zelven en collectiviteiten
worden geconstitueerd (of, naargelang: verbroken, in fragmenten verbrok-
keld, veranderd, vernieuwd, of herschikt). Nu is het heel goed mogelijk dat
het gebruik van het woord tribalisme in de context van kennisproductie
weerstanden oproept. Men is desnoods bereid om de term ‘scientific commu-
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nities’ te aanvaarden, maar het herleiden van kennisproductie tot haar tribale
dimensie lijkt voor velen een stap te ver (alhoewel er natuurlijk uitzonderin-
gen zijn, zoals het werk van bijvoorbeeld Tony Becher (1989) ons leert). Toch
verkiezen we om hier het tribale spoor verder te exploreren. Het woord sug-
gereert immers een zekere affectieve en esthetische beladenheid van kennis-
assemblages. We komen daar straks op terug. Eerst gaan we nog wat dieper
in op het hoe van kennistribalisme.

Nomadisme

Als kennisproductie te beschouwen is als een proces van bijeensprokkelen,
assemblage, circulatie, en adoptie (of adaptatie), dan rijst de vraag hoe dit
proces plaatsgrijpt. Er zijn redenen om aan te nemen dat dit proces zich nu
veel meer non-lineair en op zwervende, nomadische wijze ontrolt. Er zijn
uiteraard nog wel kennisproducten die het resultaat blijken te zijn van vrij
residentaire assemblages. Er zijn inderdaad nog steeds stamleden-kennispro-
ducenten die zich niet ver in het omliggende woud zullen wagen. Hun ken-
nisassemblages worden dan vaak aan de hand van steeds dezelfde of gelijk-
aardige materialen samengetrokken. Ze dragen weinig hybriditeit in zich.
Hun eenvoud maakt dat er ook weinig ‘hiaten’ in zitten. Beide factoren lei-
den er dan ook nogal vaak toe dat de kennisassemblages niet zo ver in het
actor-netwerk worden verspreid, en bovendien ook weinig gevoelig zijn voor
herassemblage, of voor de adoptie of adaptatie van andere kennisassembla-
ges, of fragmenten ervan. Er zijn inderdaad nog steeds kennisproducenten
die zich in het kenniswoud slechts op enkele circulaire paden zullen begeven,
in de veilige onmiddellijke omgeving van de eigen stam, en zich daardoor
dus vaak niet eens van de circulariteit in de door hen geproduceerde kennis
bewust zijn. In zijn boek Mortal Questions heeft de analytische filosoof Tho-
mas Nagel het over de ‘philosophical sense of absurdity’ (1979, 13). Men
wordt zich van het absurde bewust, zegt Nagel, wanneer activiteiten en
gebeurtenissen plots gezien worden in al hun particulariteit en circulariteit.
Dit gebeurt vaak wanneer een positie wordt ingenomen, al dan niet toevallig:
‘outside the particular form of our lives, from which the seriousness [of parti-
cular life choices] […] appears gratuitous.’ (1979, 14) En dát gebeurt vooral
wanneer de eigen stam en het eigen dorp worden verlaten. Welnu, ons tijds-
gewricht is er één waarin het besef van het absurde van stamgerichte, resi-
dentaire circulariteit steeds verder is doorgebroken. En dat hoeft geenszins te
verwonderen in een tijdperk waarin het nomadische op bijna iconische wijze
centraal is komen te staan. Vooral de non-lineair zwervende hedendaagse
nomade is door een reeks auteurs nogal eens als de hedendaagse figuur bij
uitstek voorgehouden. Ook Bauman zelf heeft in zijn geschriften – vooral
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deze gepubliceerd in de jaren negentig – het ‘postmoderne’ vaak als het
nomadische vertaald (Bauman 1993; 1995). Dit werd in het vorige decennium
door een aantal auteurs soms in verband gebracht met ‘globalisering’, en met
de toegenomen globale mobiliteit, en dus de toegenomen kansen voor elites
(zoals kennisproducenten), om zichzelf en hun assemblages steeds verder, op
exponentiële wijze, te hybridiseren (zie ook Bauman 1998). Het is overigens
in en door dergelijke hybridiseringsprocessen dat, in de huidige tijd, velen
zich steeds meer bewust zijn geworden van de onuitroeibaarheid van ambi-
valentie, van de niet-universaliseerbaarheid van orde, en van het absurde
van circulariteit.

De carrière van een aantal criminologen zou dergelijke nomadische hybridi-
sering eigenlijk goed kunnen illustreren. Laat ons eens het voorbeeld van de
Britse criminoloog Jock Young nemen. Jock Young is allerminst een slaafs
stamlid. Hij is eerder een stichter van stamverbanden. Aan het eind van de
jaren zestig en het begin van de jaren zeventig was hij sterk beïnvloed door
symbolisch-interactionistische geschriften, en maakte hij aanvankelijk weinig
aanstalten om dit dorp te verlaten. Algauw echter stootte hij op extensies die
aan de hand van op Marx gebaseerde materialen waren geassembleerd,
besloot zich een tijdlang bij daaraan geassocieerde stammen aan te sluiten, en
nam er zelfs het voortouw. Kort daarna evenwel werden de extensies in deze
stam zodanig veranderd en vernieuwd dat men vrij snel een nieuwe tribale
identiteit kon zien ontstaan, namelijk de links-realisten, wellicht de meest
eclectische onder de kritische criminologen in de jaren tachtig. Ook deze
stam werd inmiddels grotendeels ontmanteld. Rond het midden van de jaren
negentig immers kon men Jock Young op congressen en seminars zich vaak
zien verdiepen in een aantal boeken geschreven door, onder andere, ene Zyg-
munt Bauman. In deze circulerende extensies vond Young, reeds sterk gehy-
bridiseerd en eclectisch ingesteld, verklaringen voor een aantal ‘absurde’
impasses waarin de links-realistische stam, in alle circulariteit, inmiddels ver-
zeild was geraakt. Dit resulteerde in zijn The Exclusive Society (1999), een boek
trouwens dat is geassembleerd rondom een tweetal aan Lévi-Strauss ont-
leende beelden, namelijk dat van kannibalistische (‘anthropophagic’) stamver-
banden enerzijds en dat van boulemische (‘anthropoemic’) stamverbanden
anderzijds. Inmiddels had Young al zodanig veel nomadische en eclectische
omzwervingen, assemblages en herassemblages achter de rug dat hij ook het
criminologische discours op zich te beperkt begon te vinden. ‘The book star-
ted off as one on criminology’, schrijft hij in zijn voorwoord, ‘and ended up as
one on cultural studies and political philosophy.’ (1999, v) Hij liet het manu-
script nalezen door… Zygmunt Bauman. Young is inmiddels ook al een kijkje
gaan nemen in het recent opgetimmerde dorp ‘cultural criminology’ (Young
& Hayward 2004).
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Distinctie

Het assembleren, laten circuleren, en aanwenden van extensies, of brokstuk-
ken ervan – kennisassemblages dus inbegrepen – is geen loutere koel-afstan-
delijke, ‘rationele’ aangelegenheid. Aangezien deze processen nauw verbon-
den zijn met de productie van ‘zelven’ en van tribale identiteit hebben ze dus
ook een sterk affectieve en zelfs esthetische component. Een zeer sterk ‘gehy-
bridiseerde’ criminologe als Alison Young (2005) bijvoorbeeld heeft recente-
lijk aangetoond hoe de zakelijke en op beheersing of beheer gerichte ‘logica’
in jurisprudentie wezenlijk drijft op esthetische en emotionele sensitiviteit.
Wat geldt voor assemblages in jurisprudentie geldt ook voor kennisassembla-
ges. Emotionele en esthetische aantrekking of afstoting bijvoorbeeld vormen
zeer zeker deel van de (overigens vaak onbewuste) krachten waarmee
kennisassemblages worden samengetrokken. Tribalisme is ook een zaak van
affectieve verlangens en van esthetische sensitiviteit. Gerold Prauss’ succes
(zie hierboven) houdt dus ook affectief en esthetisch succes in. En dát is, zoals
één van de inspiratoren van Bauman, namelijk Michel Maffesoli (1996), ten
overvloede heeft geargumenteerd en aangetoond, steeds meer het geval in
een tijdperk waarin een zeer affectief geladen, ‘Dionysisch’ neo-tribalisme
sowieso de culturele en esthetische productie, maar vooral de consumptie
ervan, lijkt te kenmerken.

Hier is het ogenblik aangebroken om enkele woorden over het verlangen tot
‘distinctie’ in onderhavige assemblage op te nemen. In de inleiding tot hun
educatief overzicht van criminologische theorieën en perspectieven vragen
David Downes en Paul Rock zich af hoe het toch komt dat er zovéél theorieën
en perspectieven voorradig zijn. En hun aantal neemt nog steeds toe. Hier is
uiteraard geen plaats meer om op die vraag in te gaan. Laat me gewoon ver-
melden dat Downes en Rock zélf een grote oorzaak zien in de academische
cyclus die nieuwe onderzoekers als het ware dwingt om steeds met iets
‘nieuws’ op de proppen te komen. Of, gebruikmakend van onze tribale woor-
denschat: nieuwe onderzoekers worden het kenniswoud ingestuurd en van
hen wordt vaak verwacht dat ze extensieve assemblages terugbrengen waar-
mee ze, willen ze succesvol zijn, zich kunnen onderscheiden, inderdaad: dis-
tingeren. Nadien zal, net zoals dat het geval is in Nieuw-Guinese jungles, een
periode van (vaak impliciete) negotiatie plaatsvinden waarna dan zal wor-
den beslist of de thuisstam de circulerende extensie geheel of gedeeltelijk zal
aanvaarden, of daarentegen de neofiet (opnieuw impliciet) zal verzoeken
zich elders bij een stam te voegen, of er zelfs één te stichten, in de stille hoop
dat er daar dan wél voldoende affectieve en esthetische, kortom tribale sensi-
tiviteit aanwezig zal zijn. Hier moeten we evenwel opmerken dat de dwang
om zich te ‘onderscheiden’ niet noodzakelijk impliceert dat er in zo’n geval
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afstand moet worden genomen van het bestaande en het gangbare. Kennisas-
semblages komen daarentegen meestal tot stand in een ambivalent proces
waarbij nogal vaak op het slappe koord wordt gedanst tussen enerzijds het
verlangen om een distinctieve, profilerende extensie te fabriceren, en dus
‘risico’ te lopen, en anderzijds de veelal nijpende nood aan veilige esthetische
en affectieve nestwarmte. Het is niet anders in de regenwouden van Nieuw
Guinea. In een non-lineair tijdperk als het onze valt echter steeds minder te
voorspellen hoe dit dubbeltje in concrete gevallen zal rollen. Maar ook dat
fenomeen is niet eigen aan de tribale wereld van kennisassemblage. Laat ons
even teruggrijpen naar Pierre Bourdieu’s Distinction (1984), bijvoorbeeld, of
nog, naar Quentin Bells On Human Finery (1992, oorspronkelijk 1947). Bell
laat zich inspireren door Thorstein Veblen in zijn analyse van de leisure class
die zich permanent ziet opgejaagd in een wedloop om zich door middel van
gedistingeerde culturele smaak te onderscheiden van de middenklasse(n) die
steevast elementen uit deze smaak zullen bijeensprokkelen en imiteren, en de
elites dus zullen dwingen om zelf opnieuw weer extensies ten behoeve van
nieuwe culturele smaak te gaan assembleren.

Zoals ik aan het begin van deze bijdrage stelde: soms hoort men nog wel eens
kritiek op het eclectisme van één of andere auteur. Hij of zij wordt dan verwe-
ten te weinig ‘diepgang’ te hebben, of te weinig ‘vernieuwend’ te zijn. Echter,
de diepte in het kenniswoud van tribale kennisassembleurs strekt zich hori-
zontaal uit. En vernieuwing is hybriditeit, leegte, en assemblage. Hier en in
Papoea Nieuw Guinea.
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Het primaat van de interpretatie

Walter Weyns

Het labyrint van onze tijd

Eén van de lievelingsverhalen van Zygmunt Bauman is ‘De tuin van de
paden die zich splitsen’ van Jorge Luis Borges. Het gaat, zoals vaak bij Bor-
ges, over een labyrint. Het grootste, meest complexe, niet in kaart te brengen
labyrint dat ooit bestaan heeft. Al is bestaan wellicht niet het juiste woord,
want het gaat om het labyrint van de tijd. Wat men gemakshalve in het enkel-
voud omschrijft als ‘de tijd’ – alsof er maar één is die gelijkmatig en herken-
baar voortstroomt – is in werkelijkheid een soortnaam, een verzamelnaam
van alle tijden. De tijd bevat namelijk alles, alle mogelijkheden, rommelig
naast en door elkaar, zoals mogelijkheden nu eenmaal zijn. De tijd – in de
woorden van Borges (1986, 144-145) het ‘duizelingwekkend net van diverge-
rende, konvergerende en evenwijdige tijden’, dat ‘kluwen van tijden die
dichterbij komen, zich splitsen, elkaar snijden, of elkaar eeuwenlang niet ken-
nen’ – is het volmaakte labyrint. Het is onontcijferbaar, alles is er mogelijk,
behalve: niet verdwalen.

Borges’ verhaal wordt meestal gelezen als een metafysische parabel, maar
voor Bauman heeft het ook actualiteitswaarde.

Onze samenleving begint te lijken op een tuin van paden die zich splitsen,
waarin almaar meer mensen almaar hopelozer verdwalen. De keuzemoge-
lijkheden, individueel en collectief, zijn onvoorstelbaar groot geworden, en
de consequenties van onze handelingen zijn, in al hun complexiteit, moeilijk
te overzien. Wie er nog van droomt om dat labyrint in kaart te brengen, ver-
gist zich. Er is nog opheldering mogelijk. Maar die kan niet meer omvattend
zijn, en ook niet meer eenduidig. Feiten verdrinken in zeeën van andere fei-
ten, constataties staan naast tegengestelde constataties – eigenlijk zijn er geen
bevindingen meer, geen zekerheden, maar nog enkel hypotheses, gissingen,
mogelijkheden, tijdelijke arrangementen die ieder voor zich, apart, nog zin
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hebben, maar die niet langer een samenhang vertonen. Donnes bekende vers
‘‘T is all in pieces, all coherence gone, All just supply, and all relation’ zou
heel goed het motto van Baumans onderneming kunnen zijn.

Het besef dat het maatschappelijk leven bulkt van onzekerheid, ambiva-
lentie en fragmentering is niet het eindpunt van zijn analyse. Dat zou nogal
gratuit zijn. De veel moeilijkere opdracht die hij zichzelf gesteld heeft, is: hoe
kan je, zonder kaarten en universele meetapparatuur, je oriënteren in het
labyrint van onze tijd? Hoe kan je onze tijd in zijn algemene verwardheid
diagnosticeren, en er opheldering over verschaffen, zonder te bezwijken voor
de verleiding van de ‘totaalverklaring’? Zulke opheldering, die enkel lokaal,
partieel en gefragmenteerd kan zijn, is intellectueel misschien niet bevredi-
gend. Je hoeft er geen verklaringen van te verwachten, want om te verklaren
heb je namelijk enkele zekerheden nodig, enkele ankerpunten. En dat zou
reeds een valse start zijn. De nagestreefde opheldering is dus niet verklarend
– ze is interpreterend.

Zo kom ik tot de opzet van deze bijdrage. Ik wil laten zien hoe Baumans
denken vertrekt en uitmondt bij het interpreteren. Dat vertrekpunt is para-
doxaal, want het is eigenlijk geen echt vertrekpunt; de interpretatie begint
niet, zij is altijd aan de gang. En ergens in uitmonden doet ze ook al niet, want
interpretaties dienen slechts tot voedsel van nieuwe interpretaties. Maar ze
doen iets anders, iets waar weinig verklaringen toe in staat zijn: interpretaties
houden het zicht open op het andere, het niet verklaarde, het onbekende.

Marx tegen de interpretatie

In de bekende elfde These over Feuerbach stelt Karl Marx interpretatie tegenover
verandering: ‘De filosofen hebben de wereld alleen maar op verschillende wij-
zen geïnterpreteerd; het komt er op aan de wereld te veranderen.’

Uit zijn context gerukt lijkt dit een anti-intellectuele oprisping, een oproep
om op te houden met denken en meteen de mouwen op te stropen, zoiets als
j’agis, puis je réfléchis. Zo was het natuurlijk niet bedoeld. Marx meende dat in
een wereld vol ongelijkheid en uitbuiting geen plaats is voor een helder
bewustzijn en voor waarheid. Mensen denken niet in het ijle. Hun bewustzijn
weerspiegelt immers de maatschappelijke verhoudingen waarin zij leven, en
zolang die scheefgetrokken zijn, kan men niet verwachten dat zij tot ware
inzichten komen. ‘Het bewustzijn’, schreef Marx, ‘kan nooit iets anders zijn dan
het bewuste zijn’, en als dit ‘zijn’ (dat wil zeggen de maatschappelijke verhou-
dingen) mensen van mekaar en van zichzelf vervreemdt, dan is hun bewustzijn
‘vals’ (Van Bladel 1976, 233). Om de waarheid te vinden moeten, kort en goed,
de sociale verhoudingen menselijker worden gemaakt, iets wat volgens Marx
enkel door een ‘revolutionaire praxis’ tot stand kan worden gebracht.
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De zelfzekere toon waarmee Marx dit alles neerschreef wekt tot op de dag
van vandaag verbazing. Weinig filosofen vóór hem hadden zo minnetjes
gedaan over het menselijk bewustzijn. Maar tegelijk was niemand zekerder
dan hij over zijn eigen inzichten. De paradox dat hij zeker wist dat het bewust-
zijn bestaat uit illusies, scheen hem niet te deren. ‘Het bewustzijn’, schreef
Marx onverstoorbaar, ‘is van meet af aan reeds een maatschappelijk product
en dat blijft het zolang er mensen bestaan.’ Het denkend individu, dat zich
een god in het diepst van zijn gedachten waant, is niet zo autonoom als hij
wel denkt; zijn intieme gedachtespinsels weerspiegelen en reproduceren de
maatschappelijke verhoudingen; wat hij voor waar en echt houdt, is wat hem
door de maatschappij als waar en echt wordt voorgehouden. Kortom, het
bewustzijn is een door de maatschappij gebouwde gevangenis waaruit geen
ontsnappen mogelijk is, althans niet door middel van denkactiviteiten. Toch
stond het voor Marx als een paal boven water dat bevrijding uit dat ‘valse
bewustzijn’ mogelijk was. Hoe kon hij daar zo zeker van zijn? Wat maakte
zijn ‘bewustzijn’ dan zo superieur?

Niet de fijnheid of de kracht van zijn geest maar zijn maatschappelijke
verankering onderscheidde Marx van anderen. De meeste van de denkers uit
zijn tijd hadden in de ogen van Marx geen benul van de aan de gang zijnde
maatschappelijke dynamiek. Ze dachten burgerlijk en stonden op een perron
dat door de trein van de geschiedenis al was gepasseerd. De verdiensten van
de bourgeoisie als klasse waren indrukwekkend, dat kon niet worden ont-
kend. Zij had machines ontworpen, fabrieken gebouwd, nieuwe energiebron-
nen aangeboord en hele werelddelen ontgonnen. Maar die ‘geweldige pro-
ductiemiddelen’ die zij in het leven had geroepen, werden niet ten volle
benut. De bourgeoisie, aldus Marx in het Communistisch Manifest, gedroeg
zich als een panikerende tovenares die de door haar opgewekte machten niet
langer beheerste. Er kon veel méér worden geproduceerd, de natuur zou nog
veel dieper, hoger en verder kunnen worden ontgonnen, indien de vruchten
van de arbeid aan iedereen ten goede zouden komen en niet slechts aan
enkele luttele kapitaalbezitters. Maar daar had de bourgeoisie geen oren naar.
Hoe vernieuwend zij ook was geweest, nu stond de bourgeoisie een verdere
maatschappelijke ontwikkeling in de weg. Haar historische rol was uitge-
speeld en veranderd in het tegendeel. In de plaats van maatschappelijke ver-
nieuwer was zij een obstakel geworden. Vroeg of laat zou ‘de geschiedenis’
dit obstakel uit de weg ruimen. De bourgeoisie zou haar macht kwijtspelen
aan de écht productieve klasse die de fabrieken bevolkte, het proletariaat.
Goedschiks ging dat niet. Maar het was onvermijdelijk. Want de technische
middelen, de machines en de fabrieken zouden pas optimaal worden benut
wanneer ze door de arbeiders werden toegeëigend.

Door zich aan de zijde van het proletariaat te scharen, meende Marx de
waarheid aan zijn kant te hebben. Hij erkende dat zijn waarheid historisch en
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relatief was (het was immers de waarheid van het proletariaat), maar tegelijk
hield hij vol dat het geen partiële of voorbijgaande waarheid was. Het prole-
tariaat bezat, voor eens en voorgoed, het ware bewustzijn, omdat het in de
geschiedenis de allereerste en de allerlaatste klasse was die een strijd voerde
voor het algemeen belang. Daardoor viel het klassebewustzijn van het proleta-
riaat samen met het algemeen maatschappelijk bewustzijn. Tot een meer
omvattend bewustzijn was de mensheid niet in staat. In het proletarisch klas-
sebewustzijn werd voor het eerst de objectieve waarheid onthuld over de toe-
komst der mensheid – en Marx beschouwde zichzelf als de gelukkige die dit
als eerste doorhad.

Karl Marx belichaamt ongeveer alles wat Zygmunt Bauman in het
moderne denken tegensteekt: haar arrogante zelfzekerheid, haar verbetenheid
om de bestaande wereld desnoods tot de grond af te breken en vanaf de kale
bodem een nieuwe, zelfbedachte orde op te richten; haar illusie over de maak-
baarheid van de wereld; haar naïef universalisme; haar minachting voor alles
wat niet kan meelopen in de stoet der vooruitgang; haar wrede, onmenselijke
zakelijkheid en efficiëntie die zijzelf voor objectiviteit aanziet. Maar Karl Marx
belichaamt ook al wat Bauman in de moderniteit aantrekt. Haar geloof in de
verbeterbaarheid van de wereld; haar onwil om zich neer te leggen bij
bestaande mistoestanden; haar geloof in universele waarheden en perspectie-
ven, zonder dewelke de idee van ‘mensheid’ geen inhoud zou hebben; haar
afkeer van obscurantisme. Misschien is wat Bauman in de moderniteit aan-
trekt, hetzelfde als wat hij eraan verafschuwt. Met dit cruciale verschil dat hij
ze aantrekkelijk vindt als droom en verafschuwt als realiteit. Eigenlijk wordt
Bauman vooral aangetrokken door het utopische gehalte van de moderniteit,
door datgene wat er nu juist niet realiseerbaar aan is. Maar o wee als de
droom realiteit wordt, dan verandert hij al gauw in een nachtmerrie.

Baumans primaat van de interpretatie

Tegenover Marx’ robuuste oproep om de wereld te veranderen, stelt Bauman
het primaat van de interpretatie. Al klinkt ‘primaat’ wat stellig. Alsof hij op
zijn beurt een onwankelbaar grondbeginsel zou hebben gevonden. Dat heeft
hij nu juist niet. In het hele oeuvre van Bauman zal men tevergeefs zoeken
naar theoretische vertrekpunten. Geen paradigmatische verklaringen, geen
axioma’s, geen afgeronde mens- en maatschappijbeelden. Zijn boeken zijn
geen traktaten. Zijn denkbeelden vloeien; ze lijken wel te leven, en het is heel
moeilijk om ze te grijpen, omdat ze nooit een solide vorm krijgen. Sommige
lezers worden zeeziek van Baumans eeuwig beweeglijke denkstromen.
Anderen storen zich aan de bijna galante zwierigheid waarmee hij tegenspra-
ken doorheen zijn betogen mengt. Hij beseft dit maar al te goed, en weet dat
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het de prijs is die je voor zijn manier van denken betaalt. Volmondig beaamt
hij Lessing: ‘Ik ben niet […] verplicht alle moeilijkheden op te lossen die ik in
het leven roep. Mijn gedachten mogen dan steeds meer disparaat lijken, ja
zelfs contradictorisch: als het maar gedachten zijn waarin de lezers stof vin-
den om zelf na te denken.’ (Bauman 2002, 50-51)

Voor Bauman telt niet de afgerondheid van het denken. Het is de open-
heid die telt. Op een zeldzame plaats waar hij zijn diepste overtuiging uit-
spreekt, hij noemt het zijn credo, citeert hij iemand anders. Dat is kenmer-
kend. Blijkbaar wordt zijn diepste overtuiging beter door een ander ver-
woord. Of, dichter bij de kern, blijkbaar vindt hij zijn diepste overtuiging pas
als hij naar anderen luistert. Dat is de grondhouding van de interpretator, de
vertaler, de interculturele bemiddelaar. Bauman is dat alles. Zijn credo, ont-
leend aan Hannah Arendt, luidt zo: ‘Zelfs in de donkerste tijden hebben we
het recht om enige opheldering te verwachten, die niet zozeer van theorieën
of begrippen zal komen, maar eerder van het onzekere, flikkerende en vaak
zwakke licht dat sommige mannen en vrouwen, in hun leven en werken,
onder haast alle omstandigheden zullen uitstralen gedurende de tijd die hen
op aarde is vergund.’ (Bauman 2002, 50)

De opheldering komt niet van (zelfbedachte) concepten. Ze vlamt op in
het concrete leven van sommige mensen, al is het maar even, zwakjes flikke-
rend. In dit beeld is Baumans alternatief voor de Verlichting vervat. Tegen-
over de zelfzekere, betweterige arrogantie van de rationalistische verlichters
die juiste inzichten en a priori waarheden menen te bezitten en geen moeite
sparen om anderen van hun gelijk te overtuigen, stelt hij een onzeker lichtje,
waarvan je mag vrezen dat het ieder moment dooft, een licht zo zwak dat het
misschien alleen door jou wordt opgemerkt, één dat je je bovendien nooit
kunt toe-eigenen, omdat het van anderen komt die het naar jou toe schijnen.
De waarheid – zo je dat grote woord al zou durven gebruiken – is niet, zoals
de Verlichters dachten, gegeven aan de rationeelsten onder ons. De waarheid
behoort hen toe die het gevoeligst zijn voor wat anderen, in hun leven en
werken, uitstralen. En juist zij, de gevoeligen, weten dat die waarheid niet te
grijpen of te bezitten valt.

We moeten dus beginnen met interpreteren, en er nooit mee ophouden.
Baumans credo getuigt van onmacht en onzekerheid, omdat hij nooit een
vertrekpunt of een eindpunt of zelfs maar een rustpunt ontwaart. Toch predikt
hij niet de twijfel. Twijfelen is geen doel op zich, het is ook geen methode, het
is veeleer een ongeneeslijke geestestoestand van iedereen die vertaalt, inter-
preteert, en het zich daarbij niet gemakkelijk maakt. Interpretatoren en verta-
lers zijn ‘zonen van de twijfel’, zoals Karl Dedecius (1986, 9) schreef. Maar
niet alle twijfelaars zijn goede interpretatoren. De bekendste vormen van
twijfel, die van Socrates en die van Descartes, leiden zelfs ver weg van waar
het bij interpretatie om gaat: de ander proberen te verstaan. Oppervlakkig
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gezien doet Socrates wat Bauman voorschrijft. Hij stelt vragen aan de ander
om diens mening te horen. Maar onder die ogenschijnlijke dialogische open-
heid gaat een perverse bedoeling schuil. Socrates wil de ander niet verstaan,
hij wil de ander in zijn hemd zetten. Iedere socratische dialoog eindigt met
een overwinning van Socrates op zijn gesprekspartner. Telkens opnieuw
blijkt hoe slordig de ander zich wel heeft uitgedrukt of hoe naïef zijn denk-
beelden waren. Het eindresultaat luidt onveranderlijk: ‘van de ander valt
niets te leren.’ Niet dat ik, Socrates, zoveel meer weet, dat nu ook weer niet,
maar ‘ik weet tenminste dat ik niets weet’. De socratische twijfel werkt als
een zuur. Zij vernietigt het standpunt van de ander, en herleidt alle mense-
lijke inzichten tot één en hetzelfde ironische nulpunt. Nooit is bij Socrates de
gedachte opgekomen dat zijn gesprekspartner misschien dingen wist of
ervaarde die hemzelf ontgingen, of dat hij hem niet helemaal begreep. Aan
zijn eigen begripsvermogen heeft hij nooit getwijfeld. En juist die twijfel, die
uiting van echte openheid naar de ander, die de voorwaarde voor een goede
interpretatie vormt, miste Socrates.

Interpreteren is moeilijk. Bauman maakt zich daar geen begoochelingen
over. In een essay over de rol van de hedendaagse intellectueel, omschrijft hij
de eis die aan de interpretator wordt gesteld als onmogelijk, maar noodzake-
lijk. Opnieuw – het is geen toeval – gebruikt hij daarvoor niet zijn eigen
woorden maar die van een ander, dit keer van Lyotard. Hij heeft het over de
opdracht van de schrijver, maar Bauman veralgemeent het tot iedere vorm
van interpreteren:

‘Schrijven is […] een poging, die altijd mislukt, om te beantwoorden aan een
schuld die men heeft ten opzichte van een Ander die, klandestien maar onaantast-
baar, zijn intrek heeft genomen in diegene die schrijft, en waarvan men niet weet
wat hij vraagt, zelfs niet of hij iets vraagt. De schrijver schrijft om te weten te
komen wat de Ander vraagt – vooropgesteld dat hij iets vraagt – of om te kunnen
zeggen waarom hij niets vraagt… Deze vraag, die ook een stilte is, appelleert aan
de capaciteit om de taal iets te laten zeggen wat ze niet gezegd heeft, en ook niet
kan zeggen.’ (Lyotard in Bauman 1994, 780)

Deze omschrijving neigt naar het mystieke (‘het onzegbare zeggen’). Veel
houvast geeft ze niet, en juist dat vindt Bauman aantrekkelijk. Men moet
zichzelf namelijk niet wijsmaken dat men er ooit in zal slagen om iemand
echt, helemaal, voor honderd procent, te begrijpen. Ieder sprankje licht dat
men van iemand opvangt, is, als de sterren aan de hemel, omringd door een
onpeilbare duisternis. Wie de zekerheid van de duidelijkheid verkiest boven
het besef dat de ‘ander’ onvermijdelijk anders is en blijft, en dus nooit hele-
maal ontsloten, begrepen of gevat kan worden, vergist zich deerlijk. ‘De
ander valt niet toe te eigenen’. Dat is het enige wat vaststaat. Interpreteren
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(‘te weten komen wat de ander vraagt, zelfs al bewaart hij de stilte’) is minder
een ingreep dan een vorm van gelatenheid. Al is ook dat niet helemaal juist,
want interpreteren is, zoals Bauman van Heidegger heeft geleerd, méér dan
wachten. Je dient de ander te benaderen, erop af te gaan, zo dicht mogelijk in
zijn nabijheid te komen, en dan kan je hopen dat iets je toevalt (Heidegger
1979, 72-73). Er zijn geen kant-en-klare manieren om wat een ander zegt of
doet te interpreteren. Er is alleen de vage plicht ‘om uit te drukken wat
anders ongehoord zou blijven’, en dit in het besef dat ‘het belangrijkste
meestal ongezegd blijft.’

Het ‘primaat van de interpretatie’ is het zwakst denkbare primaat. Het
ontwijkt zekerheid, omhult zich met paradoxen (‘de stilte interpreteren’),
spreekt zich slechts negatief uit (‘gij kunt de ander niet interpreteren’), maar
doet zich wel voor als een plicht (‘het ongehoorde laten horen’). Dat alles lijkt
wel op een parodie van een ‘primaat’. En toch is voor Bauman interpreteren
de koninklijke, en enige, weg die toegang verleent tot de regio van het
bestaan die we ‘het sociale’ noemen.

In drie opzichten is ‘het primaat van de interpretatie’ voor Bauman essen-
tieel: in cognitief, in moreel, en in maatschappij-kritisch opzicht. We gaan
kort in op de eerste twee, en staan wat langer stil bij het laatste.

Interpreteren als een vorm van kennen

Ten eerste het cognitief opzicht. Wie menselijk gedrag wil verklaren, moet
het begrijpen. Dat is de kern van de methode die ‘verstehen’ wordt genoemd.
Die gaat terug tot de achttiende-eeuwer Giambattista Vico. Sindsdien is er
heel veel over die methode geschreven, maar weinig aan toegevoegd (zie
onder meer Berlin 1994, 53-70). Vico bedacht, naast de natuurwetenschappen,
een ‘scienza nuovo’. Die ‘nieuwe wetenschap’ ging niet over de natuur, maar
over de mens, of beter gezegd: over diens creaties (de wetten, de religie, de
taal, de instituties). Volgens Vico moest de nieuwe wetenschap niet onder-
doen voor de natuurwetenschap. Eigenlijk verwachtte hij dat de ‘mensweten-
schap’ al snel zou uittorenen boven de natuurwetenschap. Zijn argument
was simpel. De natuur kennen we alleen van buiten, de menselijke creaties
kennen we van binnenuit. De beweging van een vallende steen kunnen we
verklaren, zelfs haarfijn berekenen, door middel van de wet van de zwaarte-
kracht, maar waarom de zwaartekracht op die steen inwerkt, weten we niet.
We kunnen keer op keer vaststellen dat het zo is, en dat is dat. Dichter bij de
geheimen der natuur geraken we niet.1 De menselijke creaties daarentegen

1 ‘Als we de wetten van de fysica konden bewijzen dan zou dat betekenen dat we de fysica zelf
zouden schrijven’, schreef Vico (1995, 29).
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kennen we op een andere manier, veel intiemer. Taal, religie, wetten en insti-
tuties zijn namelijk niet veroorzaakt door blinde natuurkrachten. Ze werden
gecreëerd door mensen. En ook al heb ikzelf al die zaken niet gecreëerd, toch
kan ik ze zeer goed begrijpen, omdat ze in het leven werden geroepen door
mensen met een geest zoals de mijne. Ik had ze zelf kunnen bedenken. De
superioriteit van de menswetenschap berust dus op de geestelijke verwant-
schap tussen (alle) mensen. Zoals Goethe het ietwat later verwoordde: ‘Dem
Verwandten erschliesst sich das Verwandte.’

Bauman stemt in met Vico’s inzicht dat interpretatie de grondslag vormt
van de menswetenschap.2 Maar hij is minder optimistisch dan Vico. De
‘geestelijke verwantschap’ tussen mensen bestaat, maar ze is minder groot
dan Vico veronderstelde. Soms slagen mensen er zelfs met de beste bedoelin-
gen niet in om mekaar te verstaan. Soms denken ze dat ze elkaar verstaan.
Soms doen ze alsof. Het wederzijds onbegrip is groot. Bauman beseft goed
dat een ‘verstehende’ wetenschap maar kans op succes heeft als de menswe-
tenschappers dit onbegrip overwinnen. Maar hij beseft ook heel goed dat
‘elkaar verstaan’ geen sinecure is. Er zijn simpelweg geen sluitende methodes
voor. Zo stoot hij op een vervelende paradox. Interpreteren is in de menswe-
tenschap onmisbaar, maar biedt geen enkele garantie op betrouwbare kennis.
Reeds eeuwen pogen hermeneutici aan deze paradox te ontsnappen. Maar
het lukt niet. In Hermeneutics and Social Science bespreekt Bauman een lange
en merkwaardige stoet van auteurs – gaande van Schleiermacher, Dilthey,
Weber, Mannheim en Parsons, over Husserl, Heidegger en Schütz tot Lévi-
Strauss – die op de één of andere manier hebben geprobeerd om vorm te
geven aan Vico’s ‘nieuwe wetenschap’. Het is een erudiet boek over erudiete
auteurs. Maar ieder van hen is gedoemd om de ‘nieuwe wetenschap’
opnieuw uit te vinden. Hoe vernuftiger de pogingen om ‘de mens’, ‘de mens-
heid’, in zijn uitingen te ‘verstaan’, hoe groter de ontnuchtering. Aan het eind
van al die indringende analyses, schrijft Bauman (1978, 27), staan we even
ver: ‘het praktische probleem van het “verstaan” blijft wat het altijd geweest
is.’3 Namelijk onoplosbaar.

Interpreteren als moraal

Ten tweede het morele opzicht. Zonder het vermogen tot interpreteren kan
een mens geen morele vragen stellen. Sterker nog, de onzekerheid van de inter-
pretatie doet moraliteit pas ontstaan. Deze gedachte staat in het centrum van
Baumans denkwereld. Ze is vaak verkeerd begrepen, al heeft hij haar meer-

2 Vreemd genoeg wordt Vico zelf door Bauman nergens met naam genoemd.
3 Bauman heeft het met name over Alfred Schütz, maar de conclusie gaat op voor alle in het

boek behandelde auteurs.
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maals verwoord, en in het lang en breed uiteengezet in Postmodern Ethics, zijn
wellicht meest coherente boek. Bauman knoopt daar aan bij de niet altijd
even toegankelijke Levinas. We kunnen het ons gemakkelijker maken, want
Bauman heeft zijn visie ook toegelicht aan de hand van twee mythes die
iedereen kent: de mythe van Adam en Eva en de mythe van Mozes en de Ste-
nen Tafelen (Bauman 1996, 25-35).

In de Tuin van Eden, voor hun uitdrijving, waren Adam en Eva onwe-
tend. Ze hadden geen besef van goed en kwaad en glommen van onschuld.
Toen ze, tegen Gods verbod in, van de vrucht van de boom der kennis van
goed en kwaad hadden gegeten, veranderde alles. Niets ging nog vanzelf. Ze
werden uit het paradijs verjaagd, moesten werken ‘in het zweet huns aan-
schijns’ en bij al wat ze deden werden ze gepijnigd door de vraag of het nu
‘goed’ dan wel ‘kwaad’ was. De traumatische verdrijving uit het Paradijs
maakte hen tot morele wezens – ‘wezens aan wie de dingen zich goed of
slecht voordeden en die elk van deze konden kiezen’. De mythe van Adam
en Eva leert dus dat de ontdekking van morele vragen een straf is, een keuze-
dwang die zich als een juk bij iedere beslissing laat gevoelen. De kennis van
het verschil tussen goed en kwaad maakt Adam en Eva ‘aan God gelijk’ –
behalve dat ze Zijn alwetendheid en onfeilbaarheid missen, en dus door
wroeging en twijfel worden achtervolgd.

De tweede mythe vertelt een heel ander verhaal. Gehuld in een onheilspel-
lende zwarte wolk daalt God neer op de top van de berg Sinaï. Het volk sid-
dert en beeft. God roept Mozes bij zich en instrueert hem dagenlang en tot in
het kleinste detail wat het volk te doen staat. God spreekt niet enkel tot Mozes.
Om geen misverstanden te laten bestaan, schrijft Hij met Zijn vinger de gebo-
den neer op twee Stenen Tafelen. Daarna daalt Mozes neer van de Sinaï. Hij
ziet hoe zijn volk, zonder haar leider bandeloos geworden, zich te buiten gaat
aan liederlijke godslasteringen. Vertoornd werpt Mozes de Stenen Tafelen
stuk tegen de grond. De ondergang van het volk lijkt nabij. Maar God is in
een milde bui. Hij laat zich vermurwen om nogmaals de geboden in steen te
griffen. Het volk is gered. In deze mythe wordt moraliteit herleid tot ‘gehoor-
zaamheid aan regels’. Dat de regels geschreven zijn, is van groot belang. God
schrijft ze eigenhandig neer, tot twee keer toe. Iedereen kan ze nalezen, ieder-
een weet wat hem of haar te doen staat. Moreel handelen, leert deze mythe, is
correct de geboden toepassen, zonder dralen. Aan in steen gegrifte regels,
geschreven door de Allerhoogste Autoriteit, valt niet te tornen.

Bauman beweert dat alle theorieën over moraal varianten zijn van deze
beide mythen. Dat is een dichterlijke overdrijving, maar ze is goed gekozen
want ze maakt het hem mogelijk om zijn visie in scherp clair-obscur uit te
tekenen. Bauman, het zal niet verbazen, herkent zich helemaal in de eerste
mythe. Maar, zegt hij zelf, dat is een minderheidsstandpunt onder moralis-
ten. De meeste theorieën volgen het patroon van de tweede mythe. In die
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visie, waar Bauman zich fel tegen afzet, begint moraal met het onthullen van
de regels. Zonder regels heerst het kwade; hoe preciezer de regels hoe beter,
want des te minder ruimte is er voor interpretatie en geschil. Voor Bauman
eindigt het moreel besef daar. Wie precies weet wat hem te doen staat, wie
door geen greintje twijfel is bevangen, wie blindelings de wet, de regel, het
contract, de procedure volgt, zo iemand heeft een sterk normbewustzijn.
Maar normbesef is niet hetzelfde als moreel bewustzijn. Theorieën gebaseerd
op het stramien van de tweede mythe maken dat onderscheid evenwel niet.
Zolang normen coherent zijn en elkaar niet tegenspreken, worstelen morele
wezens in deze visie nooit met vragen. Ze kennen de regel, punt uit. Het
leven is eenvoudig en rimpelloos. Problemen doen zich enkel voor wanneer
ze moeten luisteren naar conflicterende normstelsels. Zoals in de Griekse tra-
gedies waar de gedragsnormen van de staat botsten met die van de familie of
de clan. Dan wordt moraal de inzet van een strijd en een verscheurende
keuze – zij het niet zozeer tussen handelingen, maar tussen normstelsels. De
keuze die dan gemaakt wordt, is er een van loyaliteit en gehoorzaamheid.
Welke norm primeert? Aan wie ben ik gehoorzaamheid verschuldigd? Op
zulke momenten komt het schrille, moreel onverschillige, karakter van deze
visie op moraal aan de oppervlakte. Want als het erop aankomt, worden
morele vragen herleid tot machtsvragen. Wie heeft het voor het zeggen – volg
ik de staat of mijn familie? Uit de mythe van Mozes en de Stenen Tafelen
blijkt dat het volk de geboden accepteert, niet om hun grote morele waarde,
maar omdat ze afkomstig zijn van God, de Heer der Heerscharen, waarvoor
ze doodsangsten uitstaan.

In schril contrast met deze visie, die moraal afschildert als een vorm van
onderwerping aan macht, als maatschappelijk conformisme en angst voor
sancties, staat de visie van Bauman. Hij ziet moraal als het steentje in de
schoen, als een eeuwig kwellende handelingsonzekerheid. Bauman wil dat
we ons hoofd de andere kant op draaien. We moeten onze fixatie op normen
en regels overwinnen als we echt willen begrijpen wat morele kwesties zijn.
Die hebben namelijk niets met regels te maken. We zijn zo gewend om
moraal in verband te brengen met normen, dat we tegenwoordig het woord
‘moraal’ dikwijls vervangen door ‘normen en waarden’. We snakken naar
een verloren gegane duidelijkheid, en hopen dat het ‘normen- en waardende-
bat’ die verschaft. We dromen van een nieuwe morele orde, goed en wel
gefundeerd op solide principes, en richten ethische commissies op met exper-
ten die het werk voor ons moeten klaren. Konden we het maar eens geraken
over een gemeenschappelijke gedragscode, dan zouden alle morele vraag-
stukken vanzelf opgelost zijn. Een nobele droom misschien, maar aartsge-
vaarlijk, vindt Bauman. Regelgeleid handelen staat haaks op moreel hande-
len. Morele vragen komen pas op als de regels ons in de steek laten, of als we
er moeite mee hebben om ze toe te passen. Niet de norm is de zetel van de



Het primaat van de interpretatie 201

moraal, maar ‘de ongeneeslijke onzekerheid en ambivalentie’ die ons te beurt
valt wanneer we geconfronteerd worden met een ander, wiens vragen en
noden we misschien maar half horen of begrijpen; een ander, waar we ons
niet snel vanaf kunnen maken omdat we niet goed weten hoe we op hem
moeten reageren; een ander, die we niet kunnen negeren omdat zijn woor-
denloze vraag ons blijft achtervolgen (Bauman 2001, 71-82). Niet de kloeke
zekerheid te weten wat je te doen staat, maakt van iemand een moreel wezen,
maar de kwellende onzekerheid niet te weten wat te doen. En, alsof die kwel-
ling nog niet pervers genoeg is, komt daar nog iets bij dat ieder wezen met
een fijn moreel gevoel heel goed beseft. Namelijk, dat wat hij ook doet, er
altijd een kwalijke keerzijde aan is. Moreel handelen is door en door ambiva-
lent. Simpelweg het goede doen is onmogelijk. Je helpt iemand. Goed zo.
Maar maakt jouw hulp hem niet afhankelijk? Help je hem niet verkeerd? Ves-
tig je geen machtsrelatie met de hulpbehoevende? Om wie draait het eigen-
lijk: de noden van de ander of het eigen welbevinden? Enzovoort, de twijfel,
ja de argwaan is eindeloos. Bauman stemt volmondig in met P.F. Strawson
die zei dat ‘scherpe kritiek en zelfverwijt de betrouwbaarste tekenen zijn van
een morele instelling’. Het gebied van de moraliteit is misschien het slechtst
gedefinieerde van alle werkelijkheidsdomeinen waar mensen weet van heb-
ben. Het is, schrijft Bauman (1996, 25-35), ‘vaag, onduidelijk, ondoorzichtig,
vergeven van ambivalentie’. Maar, in tegenstelling tot wetenschappelijke en
filosofische problemen, moeten morele vragen niet eerst tot het uiterste wor-
den gerationaliseerd en ontdaan van dubbelzinnigheden. Als men dat pro-
beert, lost de morele vraag letterlijk op in het niets – ze houdt op te bestaan.
Het ongewisse van de ‘woordenloze vraag’, de eeuwige onzekerheid en de
niet te vermijden ambivalentie zijn de voorwaarden waaronder moraliteit –
‘de noodzaak en onmogelijkheid om moreel te leven’ – eerst kan oprijzen.

Interpreteren als maatschappijkritiek

Ten derde de interpretatie als maatschappijkritiek. Marx, de stamvader der
maatschappijcritici, stelde – zoals we zagen – voor om het interpreteren aan
kamergeleerden te laten, en over te gaan tot de orde van de dag: maatschap-
pelijke verandering. Het summum van maatschappijkritiek was de revolutie.
Liefst één grote, alles met zich meesleurende, permanente revolutie die zou
duren tot ‘de oude vormen en gewaden’ voorgoed in de coulissen van de
geschiedenis waren opgeborgen. De negentiende-eeuwse ziener die Marx
was, voorvoelde dat de moderne samenleving turbulente tijden tegemoet
ging, dat zij van haar leden een permanente veranderingsbereidheid zou vra-
gen. Hij vergiste zich alleen in de aard van de verandering die plaatsvond.
Het was een vreselijke ironie dat in de landen waar de ‘communistische revo-
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lutie’ plaatsvond, het leven van miljoenen mensen werd stilgezet – in de
dood, in gevangeniskampen of in een bestaan vol uitzichtloze routine – ter-
wijl daarbuiten, in de kapitalistische landen, de veranderingen in een geacce-
lereerd tempo doorgingen. In de landen waar de revolutie plaatsvond, ver-
starde de tijd. Elders, waar het communisme tot vijand nummer één was ver-
klaard, holde de tijd voort als bezeten. Alleen heette verandering hier niet
‘revolutie’ maar ‘innovatie’. Of ‘flexibiliteit’.

Wie zich, zoals Marx, tegen de huidige samenleving verzet in naam van
‘verandering’, maakt zich belachelijk. Onze, mondiale, kapitalistische, laat-
moderne, samenleving bestaat uit verandering. Zodanig heeft zij het verande-
ren tot haar bestaansmodus gemaakt, dat zij verandering niet aan iets anders
– een doel – ondergeschikt maakt. De verandering dient niet tot iets, zij heerst
en maakt alles en iedereen aan zich ondergeschikt. De gestelde doelen – meer
winst, rentabiliteit, hogere flexibiliteit, innovatie, efficiëntie – zijn slechts de
instrumenten van een alomvattende beweeglijkheid. Als een doel wordt
bereikt, wordt het ogenblikkelijk afgeschreven en vervangen door andere, net
iets verder liggende, doelstellingen die iedereen aanvuren. Wie erin slaagt
om een doel te bereiken, blijft ontevreden, zoals honkbalspelers die van honk
naar honk hollen, telkens reikhalzend uitkijkend naar de volgende. Wie dacht
dat problemen er waren om opgelost te worden, vergist zich. Ze zijn slechts
de welkome aanleiding om bestaande gewoonten, praktijken, wetten, institu-
ties, organisaties, relaties, afspraken, contracten als onaangepast te bestempe-
len. De nooit geziene lust waarmee op maatschappelijke, organisationele,
relationele en individuele problemen wordt gejaagd, zoekt geen bevrediging
in een deugdelijke oplossing, maar in het aan het licht brengen van de proble-
men zelf. Of die problemen importantie hebben, doet er niet eens toe, ze zijn
er, dat is wat telt, want ieder probleem – klein of groot – herinnert aan de
noodzaak om de dingen te veranderen. ‘Wat het probleem ook is’, schrijft de
Duitse socioloog Thomas Lemke (2005, 120), ‘flexibilisering is steeds de
oplossing. Zij verschijnt minder als middel om bepaalde doelen te bereiken
dan als een doel op zichzelf, als ultieme waarde die niet meer beargumen-
teerd hoeft te worden’.

Het streven naar ‘verandering’, achter welk modewoord het zich ook ver-
schuilt, is in onze samenleving het conformisme bij uitstek geworden. Maar
het is een paradoxaal conformisme – één dat zichzelf ontkent. Men wil
immers vernieuwend zijn… De best aangepasten in de immer veranderende
maatschappij zijn zij die zich het minst aangepast voelen, die niet tevreden
zijn op de plaats waar ze zitten, die twijfels hebben bij hun job, hun woon-
plaats en hun relatie, zij die zich niets ergers kunnen voorstellen dan duur-
zaamheid en herhaling, kortom, zij die niet de verandering schuwen, maar
de fixatie. Niet omdat ze hopen dat het elders beter is, maar omdat voor hen
‘blijven’ synoniem is van ‘verliezen’. Als ze al aan iets willen vasthouden,
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dan is het aan het vermogen om zich ‘permanent en onmiddellijk in te stellen
op veranderingen’ – aan de ‘ongebonden potentialiteit van verandering’,
zoals Gregory Bateson flexibiliteit omschrijft.

Het vermogen om zich aan te passen, niet aan iets in het bijzonder maar
aan het veranderen op zichzelf, komt het best tot uitdrukking in het woord
‘fitness’. Bauman (1992, 120) heeft er, in zijn ten onrechte minder bekende stu-
die over sterven en onsterfelijkheid, op gewezen dat dit woord de geesteshou-
ding van de flexibele mens het best uitdrukt. ‘Fitness’ moet je zien tegenover
‘gezondheid’. Gezondheid is iets voor oudjes. Als ze gezond zijn, willen ze het
blijven; als ze ziek zijn, willen ze terug naar de tijd voordien, toen ze gezond
waren. Gezondheid is een door en door conservatieve eigenschap: als je het
hebt, wil je het houden, liefst zoals het is, zonder dat er iets aan hoeft te veran-
deren. Met een boutade kan je zeggen: ‘gezondheid is niet aangepast aan de
flexibele tijden’. Fitness is dat wel. Aan fitness moet gewerkt worden, en je
bent maar zo fit als je laatste ‘work-out’. Fitness glipt je voortdurend door je
vingers, want als je niets onderneemt, ben je al snel niet fit meer. Bovendien is
fitness, in tegenstelling tot gezondheid, geen doel op zich. Fit zijn noopt tot
ondernemen, aanpakken, initiatieven nemen. Het is, zegt Bauman, een soort
van ‘meta-inspanning’. Je spant je in om fit te blijven opdat je je beter zou kun-
nen inspannen. Fitness houdt je lenig, flexibel, veranderingsbereid.

Bauman vindt ‘flexibiliteit’ zelfs een nog te zwak woord. Het wijst op rek-
baarheid, plooibaarheid, elasticiteit, maar ook op volharding en continuïteit.
Grashalmen zijn flexibel. Ze plooien mee met de wind, maar richten zich
terug op als de wind is gaan liggen. De meeste veranderingen die mensen en
sociale arrangementen ondergaan, zijn van een ander kaliber. Ze zijn onom-
keerbaar. Ze gaan gepaard met een deconstructie van het oude, zonder hoop
op restauratie. Er is geen ‘basiskamp’ waarnaar we, na een vermoeiend wan-
del- of klimavontuur, kunnen terugkeren. We leven dus eigenlijk niet in een
flexibele samenleving, maar in een liquide samenleving, zoals Bauman het ver-
kiest te noemen.

Onze samenleving is als de rivier van Herakleitos. We kunnen niet twee-
maal baden in dezelfde rivier, zei de wijze Griek, want de tweede keer is het
water van de eerste keer allemaal weggestroomd, en ook wijzelf zijn veran-
derd. Wat ten tijde van Herakleitos een inzicht was dat door filosofische
reflectie moest worden verworven, is voor mensen van de eenentwintigste
eeuw een banale alledaagse ervaring. Hun sociale omgeving is één grote werf.
Er wordt ononderbroken gebouwd en getimmerd. Hun sociale netwerken,
identiteiten, relaties zijn permanent ‘under construction’. Al is ‘con’-structie al
te veel gezegd. Het gaat namelijk meer om de koortsachtige activiteit van het
bezig-zijn-iets-te-bouwen, het ‘strueren’ zelf, dan om het eindresultaat. (‘De
steigers zijn mooier dan de gevel’, vond de futurist Marinetti al). Er wordt
niet enkel samengevoegd en bijeengebracht (‘con-structie’), maar evenveel
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herschikt en uiteengehaald (‘de-structie’). Gezinnen, bedrijven, organisaties,
ja zelfs staten, worden uiteengehaald en ‘weder samengesteld’ – voor zolang
het duurt. Beide aspecten zijn even essentieel. Dat samenkomen en ontbin-
den, in een- en hetzelfde ogenblik, is volgens Bauman het meest kenmer-
kende van onze samenleving. Voor zover je het menselijk samenleven al kan
vergelijken met een fysische aggregatietoestand, lijkt dat minder op een vaste
stof, waar de atomen en moleculen in stabiele patronen gerangschikt liggen,
dan op een vloeistof, waar de moleculen elkaar even aanraken, over en langs
elkaar heen schuiven, en hun weg verderzetten, wellicht zonder dat ze elkaar
ooit nog tegenkomen in die oceaan van druppels. De liquide maatschappij dus.4

‘Liquiditeit’ is nog radicaler dan ‘stroom’. In een ‘stroom’ kan je een rich-
ting onderscheiden. Het water komt van de bron en stroomt naar de mon-
ding. In een stroom kan je je oriënteren. In een pure vloeistof valt er niets of
weinig te oriënteren. Links en rechts, boven en onder, voor en achter, ja zelfs
voor en na, gaan in elkaar over. Wie zich, bij wijze van gedachte-experiment,
probeert voor te stellen hoe een watermolecuul in een grote vijver zich
‘voelt’, komt volgens Bauman aardig in de buurt van de geestestoestand van
mensen in een liquide maatschappij. Zij hebben geen flauw idee van de woon-
plaats, de job, de relatie die ze morgen zullen hebben, ze weten dus ook niet
wie ze zullen zijn, en daarom nemen ze (half tegen, half met hun zin) genoe-
gen met de inrichting van hun leven in losse tijdsfragmenten, episodes, die
wellicht niet lang duren (even lang als een arbeidscontract of een relatie) en
die elkaar opvolgen in een lukrake volgorde. In een episodisch leven zijn er
eigenlijk geen levensfasen, geen etappes die op elkaar aansluiten, er zijn
slechts abrupte herschikkingen.

Dat het vooral de individuen zijn die de snelle, richtingloze verandering
in de liquide maatschappij aan den lijve ondervinden, staat buiten kijf. Zij
ervaren de immer wisselende omstandigheden als evenveel ‘opties’ waartus-
sen ze, niet mogen, maar: moeten kiezen. De wereld doet zich voor als een
optionele wereld. Ze moeten voortdurend beslissingen nemen, maar niets is
ooit ‘beslist’.

Zygmunt Bauman heeft jarenlang gezocht naar een manier om de onze-
kerheid en de ambivalentie van mensen in de liquide samenleving te begrij-
pen, verklaren en bekritiseren. Hij stelde hoge eisen aan zichzelf. De onzeker-
heid en ambivalentie die mensen ervaarden moest au sérieux genomen wor-
den. Ze mocht niet worden wegverklaard of betweterig ontmaskerd als
illusie of zelfbedrog. Zijn analyse moest dus vertrekken van het aanvoelen en
het perspectief van de betrokkenen. Maar ze moest tegelijk een verheldering
brengen die in het alledaagse handelen veelal ontbreekt. De analyse moest

4 In Baumans recente werk is het woord ‘liquid’ het meest prominente begrip. Zie Liquid Moder-
nity (2000), Liquid Love (2003), Liquid Life (2005), alle uitgegeven bij Polity Press, Cambridge.
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mensen tonen zoals ze zichzelf ervaarden en zagen, maar dan scherper en
genadelozer. Het beeld dat hij schetste, mocht gerust een tikje overdreven
zijn. Een karikatuur brengt soms zaken aan het licht die in een realistisch por-
tret onbelicht blijven. Het mocht zelfs satirische kwaliteiten hebben. Want de
satire doet meer dan onthullen – zij ontdoet het leven van zijn gravitas, zijn
ernst, en kent er iets waardevollers aan toe: het kinderlijke vermogen tot spe-
len. Wie zichzelf in een satirisch portret herkent, en erom kan lachen, heeft
daarmee niet enkel zichzelf begrepen, maar herwonnen. Het leven is hem
teruggegeven, misschien niet in zijn ongerepte toestand, maar als een bron
van mogelijkheden.

Dit is maatschappijkritiek, maar dan één zonder illusies en zonder hoog-
moed. Bauman weet niet méér dan zijn lezers. De richtingloosheid, de ambi-
valentie en de onzekerheden in het leven gelden ook voor hem. Alleen gaat
hij niet op de vlucht voor die ongewisheid. Ze staan hem helder voor de
geest, bij alles wat hij denkt en schrijft. De nadruk op de broosheid en ont-
bindbaarheid van al wat menselijk en maatschappelijk is, doen soms profe-
tisch aan. Maar Bauman is een profeet zonder boodschap. Behalve de kleine,
haast onhoorbare boodschap van de ambivalentie. Iedere daad, iedere sociale
situatie draagt een dubbele kiem in zich. De ene is de kiem van de wanhoop
en onmenselijkheid, de ander is de kiem van de hoop en de humaniteit.
Onophoudelijk metamorfoseren en vermenigvuldigen die kiemen zich, haast
onmerkbaar gaat de ene over in de ander, zodat men nooit helemaal zeker
weet wat men in z’n hand heeft. Hoe complexer en ambivalenter de wereld
rondom ons – en hoe complexer onze innerlijke wereld – hoe moeilijk het kie-
zen wordt. Want in het ‘algemene vloeien en bewegen’ van de ‘liquide
moderniteit’ worden vaste grenzen en onderscheidingen keer op keer uitge-
vaagd. Het nemen van beslissingen, zowel individueel als collectief, vraagt
om een subtiel onderscheidingsvermogen dat ambivalenties en paradoxen
niet negeert, maar die herkent waar en wanneer ze zich voordoen. Het
vraagt, kortom, minder om daadkracht dan om interpretatie, minder om het
zetten en bereiken van doelen dan om het beoordelen van de wenselijkheid
van die doelen.

In een immer veranderende wereld is het voorzichtig en onophoudelijk
interpreteren van wat zich aan ons voordoet, misschien wel de meest urgente
vorm van handelen – de eigenlijke verandering.
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Sociale vraagstukken van recht 
en orde1

Zygmunt Bauman

Er bestaan talloze manieren om mens te zijn, en elke samenleving maakt
daarin haar keuzes. Wanneer we een bepaalde verzameling mensen een
‘samenleving’ noemen, wat impliceert dat deze mensen ‘samen horen’, een
‘totaliteit’ vormen, dan is dit omwille van die keuze: een selectie die tezelf-
dertijd een beperking inhoudt die opgelegd wordt aan het toelaatbare. Het is
die keuze die de ene verzameling van mensen doet verschillen van de andere
– dat verschil waarnaar we verwijzen als we spreken van verschillende
samenlevingen. Of een bepaalde verzameling al dan niet een ‘samenleving’ is
en waar haar grenzen lopen, en wie al of niet behoort tot de samenleving die
die verzameling van individuen vormt – dat hangt allemaal af van de kracht
waarmee de keuze gemaakt en bevorderd wordt en van de volgzaamheid
waarmee ze gehoorzaamd wordt. De keuze komt neer op twee opleggingen
(of eerder één oplegging met een dubbel effect): die van een orde en een norm.

Milan Kundera, de grote romanschrijver en filosoof van onze tijd,
omschreef het ‘verlangen naar orde’, zichtbaar in alle gekende samenlevin-
gen (in La Valse aux Adieux, hier geciteerd in Peter Kussi’s vertaling (1993, 85)
– The Farewell Party), als

‘a desire to turn the human world into an inorganic one, where everything would
function perfectly and work on schedule, subordinated to a suprapersonal system.
The longing for order is at the same time a longing for death, because life is an
incessant disruption of order. Or to put it the other way around: the desire for
order is a virtuous pretext, an excuse for violent misanthropy.’

Het verlangen naar orde vloeit natuurlijk niet noodzakelijk voort uit misan-
tropie – en toch kan het niet anders dan misantropie uitlokken, net zoals het

1 Nederlandse vertaling van een publicatie die in 2000 verscheen als ‘Social issues of law and
order’ in British Journal of Criminology, 40, 205-221.
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een excuus biedt voor gelijk welke handelingen die dat sentiment volgen.
Uiteindelijk is elke orde een wanhopige poging om uniformiteit, regelmaat
en voorspelbaarheid aan de mensenwereld op te leggen, het soort wereld dat
endemisch gediversifieerd, veranderlijk en onvoorspelbaar is. Gezien de
mens, zoals Cornelius Castoriadis (1997, 103-104) het stelde, ‘one type of
being [is] that creates something else, that is a source of alterity, and thereby
itself alters itself’, is het onmogelijk dat de wereld waar dan ook (behalve dan
op begraafplaatsen) ooit zal ophouden gediversifieerd, veranderlijk en
onvoorspelbaar te zijn. Mens zijn betekent onafgebroken kiezen. Het verlan-
gen naar orde valt enkel te begrijpen vanuit die zijnskwaliteit: eender welk
model van orde is zelf een keuze – hoewel het een soort keuze is die boven
alle andere keuzes wil staan en een einde wil maken aan elk toekomstig kie-
zen. Gezien dergelijk einddoel niet tot de mogelijkheden behoort, volgt
misantropie – al dan niet gewild. Het ware object van de argwaan, afkeer en
haat die samenkomen in misantropie is de koppige, ingewortelde en onge-
neesbare excentriciteit van mensen, die onuitputtelijke bron van wanorde.

De andere oplegging is die van de norm. De norm is de reflectie van het
ordemodel zoals dat op menselijk gedrag wordt geprojecteerd. De norm ver-
telt mensen wat het betekent om zich op een ordelijke manier te gedragen in
een goed geordende samenleving – de norm vertaalt bij wijze van spreken
het concept van orde in de taal van menselijke keuzes. Elke orde is een keuze,
en dat geldt eveneens voor de norm. Maar de keuze voor bepaalde soorten
van orde begrenst de waaier van tolereerbare gedragspatronen en privile-
gieert bepaalde soorten gedragingen als normaal, terwijl alle andere als
abnormaal beschouwd worden. ‘Abnormaal’ staat dan voor elke afwijking
van het gewenste patroon. Het wordt een ‘deviatie’, een extreme vorm van
abnormaliteit, een gedraging die om een therapeutische of penale interventie
vraagt, indien het gedrag in kwestie niet enkel ietwat verschilt van het verko-
zen patroon, maar ook de grens van tolereerbare keuzes overschrijdt. Het
onderscheid tussen loutere ‘abnormaliteit’ – welke een zaak is voor aandacht,
behandeling en herstel – en de veel sinistere ‘deviatie’, wordt nooit duidelijk
gemaakt en wanneer het gemaakt wordt, heeft het de neiging het voorwerp
uit te maken van beladen discussie; net zoals de vraag naar de grenzen van
tolerantie, die houding die het verschil maakt tussen beiden.

Bezorgdheid om orde en norm signaleert in principe dat niet alles is zoals
het zou moeten zijn, en dat niet alles wat is in de huidige staat gelaten kan
worden. De ideeën van orde en norm vloeien zelf voort uit dat gevoel van
(rechtzetbare) imperfectie, en uit de drang om er wat aan te doen. Beide
ideeën zijn daarom beperkend – diversifiërend en selectief: de ‘zou’ die zij
impliceren, snijdt in het ‘is’, waardoor grote brokken van de menselijke reali-
teit buiten beschouwing blijven. Indien beide ideeën alomvattend zouden
zijn en aan iedereen en alles wat mensen doen een plaats zouden geven, dan
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zouden ze geen enkele zin hebben. Bij ‘orde’ en ‘norm’ gaat het net om het
tegenovergestelde: de empathische verklaring dat niet alles wat nu bestaat
een plek kan krijgen in de gepostuleerde, correct functionerende verzameling
en dat niet elke keuze er gehuisvest kan worden. ‘Orde’ en ‘norm’ zijn
scherpe messen die gedrukt worden tegen de samenleving zoals ze is: het
draait bij hen eerst en vooral om afscheiding, amputatie, uitsnijding, uitschei-
ding, uitsluiting. Ze promoten het ‘gepaste’ door de blikken op het ongepaste
aan te scherpen. Zij onderscheiden, omschrijven en stigmatiseren delen van
de realiteit die bestaansrecht geweigerd worden – gedoemd tot isolatie, uit-
banning of uitroeiing.

‘Orde’ volbrengt de taak van uitsluiting op directe wijze: door speciale
regimes op te leggen aan zij die uitgesloten moeten worden, door hen uit te
sluiten via onderwerping aan het speciale regime. De ‘norm’ handelt indirect
– door de uitsluiting meer te doen gelijken op zelfmarginalisering. In het eer-
ste geval worden zij die ‘de orde breken’ uitgesloten en verbannen. In het
tweede geval gaat het om zij die ‘niet aan de norm voldoen’. In beide geval-
len zijn het echter de uitgeslotenen zelf die beladen worden met de schuld
voor hun uitsluiting; de perspectieven van orde en norm wijzen allebei voor-
afgaandelijk de schuldige aan door a priori te beslissen over de verantwoor-
delijkheid en schuld in het nadeel van de uitgeslotenen. Het zijn hun hande-
lingen – verkeerde handelingen – die hen in de situatie van uitsluiting brach-
ten.

In het uitsluitingsproces worden de uitgeslotenen zelf afgeschilderd als de
voornaamste, misschien de enige, actoren. Uitsluiting wordt voorgesteld als
een resultaat van sociale zelfmoord, niet als een sociale executie. Het is de fout
van de uitgeslotenen dat ze niets of onvoldoende deden om aan hun uitslui-
ting te ontsnappen. Misschien werkten ze zelfs dat lot in de hand, waardoor
ze de uitsluiting tot een uitgemaakte zaak maakten. Hun uitsluiting is een
handeling van gezond verstand en rechtvaardigheid. Zij die de uitsluiting
bewerkstelligen, kunnen zich verstandig en rechtschapen voelen, zoals de
verdedigers van recht en orde en de bewakers van waarden en fatsoenstan-
daarden.

De uitgeslotenen zijn niet geschikt om vrij te zijn, quod erat demonstrandum.
Verschrikkelijke zaken zouden gebeuren indien zij vrijgelaten zouden wor-
den. Zij zouden zichzelf en alle anderen in het ongeluk storten. En zo wordt
het ontnemen van de handelingsvrijheid van de uitgeslotenen – een vrijheid
die gedoemd is misbruikt of verspild te worden, buiten het feit dat ze nood-
zakelijk is voor de bescherming van recht en orde – ook in het belang van de
uitgeslotenen gezien. Politietoezicht, controle en supervisie van het gedrag
van de uitgeslotenen is ook een handeling van menselijke zorg en hulpvaar-
digheid, een diepgaande morele verplichting.
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Wat dit perspectief buiten beschouwing laat en belemmert in rekening te
nemen, is de mogelijkheid dat – ver van het dragen van verantwoordelijk-
heid voor hun betreurenswaardig lot – de uitgeslotenen de speelbal zijn van
krachten die ze geenszins het hoofd kunnen bieden, laat staan dat ze deze
zouden kunnen controleren. Dat sommigen onder hen misschien de ‘orde
breken’ omdat ze gemarkeerd zijn voor uitsluiting omwille van dat wat ze
zijn, omwille van de kenmerken die ze bezitten, maar die ze zelf niet gekozen
hebben, niet omwille van hetgeen ze gedaan hebben. Dat ze uitgesloten zijn
omdat ‘mensen zoals zij’ niet pasten in een orde van iemand anders, niet een
orde van hun eigen keuze. En bovenal, dat sommige uitgeslotenen niet ‘aan
de norm’ voldoen, niet omdat ze niet proberen en niet omwille van slechte
bedoelingen, maar door het gebrek aan middelen waarmee ze ‘volgens de
norm’ zouden kunnen leven – de middelen waarover anderen beschikken en
zij niet; middelen die schaars zijn en daarom niet door iedereen bezit kunnen
worden, althans niet in voldoende mate.

Deze twee aspecten – bescherming van de orde tegen diegenen die zich-
zelf hebben uitgesloten en bescherming van de uitgeslotenen tegen de harde
gevolgen van hun zelfuitsluiting – strengelen in elkaar en komen samen in de
drang ‘iets te doen’ aan het uitgesloten deel van de populatie – de impuls die
haar stimulans en kracht put uit de bekommernis om de vestiging en het
behoud van orde. Om orde te bewaren moeten de krachten van wanorde hun
kracht ontnomen worden. Om de naleving van de norm te ondersteunen,
moet getoond worden dat de overtreders ervan gestraft worden. Idealiter
moet getoond worden dat ze uitgesloten worden.

Het uitsluitingsparadigma

Pierre Bourdieu wijst erop dat de staat Californië, door sommige Europese
sociologen gevierd als het ware paradijs van de vrijheid, aan de bouw en
werking van gevangenissen een budget wijdt dat het totale overheidsbudget
bestemd voor alle instellingen van hoger onderwijs ver overstijgt. Opsluiting
is de ultieme en meest radicale vorm van overheidsaandacht door een poli-
tieke elite die zich in het voorfront van de hedendaagse ‘time/space compres-
sion’ bevindt.

Ruimtelijke begrenzing, opsluiting in verschillende graden van beperking
en hardheid was altijd de voornaamste methode van omgang met dat deel
van de bevolking dat niet te assimileren en moeilijk te controleren valt en dat
altijd voor problemen zorgt. Slaven werden opgesloten in slavenkwartieren.
Hetzelfde gebeurde met lepralijders, gekken, etnische of religieuze vreemde-
lingen en verstotelingen. Als ze zich buiten de grenzen van de hen toegewe-
zen ruimtes mochten begeven, dan werden ze verplicht om tekens van hun
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ruimtelijke bestemming te dragen – zodat elke voorbijganger zich bewust
zou zijn dat ze tot een andere ruimte behoorden. Ruimtelijke afzondering die
leidde tot gedwongen opsluiting was in de loop van de eeuwen bijna een vis-
cerale, instinctieve manier om te reageren op elk verschil en in het bijzonder
zulk verschil dat niet kon, of dat niet gewenst werd, gehuisvest te worden in
het web van habituele sociale omgang. De diepste betekenis van ruimtelijke
afzondering was de verbanning of opschorting van communicatie, en dus de
gedwongen voortzetting van vervreemding.

Vervreemding is de kernfunctie van ruimtelijke afzondering. Vervreem-
ding reduceert, vernauwt en comprimeert het beeld van de ander: indivi-
duele kenmerken en omstandigheden die de neiging hebben levendig in
zicht gebracht te worden dankzij de geaccumuleerde ervaring van dagelijkse
omgang, komen zelden in beeld wanneer de omgang uitgehold of geheel ver-
boden wordt: typering komt dan in de plaats van persoonlijke vertrouwd-
heid en wettelijke categorieën die bedoeld zijn om de variatie te reduceren en
die toelaten deze te negeren, maken de uniciteit van personen en gevallen
irrelevant.

Zoals Nils Christie (s.d.) aantoonde, wanneer persoonlijke vertrouwdheid
de boventoon voert in het dagdagelijkse leven, dan weegt het gewicht van
compensatie voor aangedane schade zwaarder dan de roep om vergelding en
bestraffing van de schuldige. Hoe kwaad we ook mogen zijn op de verant-
woordelijke persoon, we zouden de categorieën van het strafrecht (we zou-
den zelfs niet eens over de zaak denken in termen van de alomtegenwoor-
dige onpersoonlijke categorieën van misdrijf en straf, waarop paragrafen van
de wet toegepast kunnen worden) niet toepassen op de zaak ‘because we
know too much […] In that totality of knowledge a legal category is too nar-
row’. Vandaag leven we echter te midden van mensen die we niet kennen en
de meeste van hen zullen we waarschijnlijk nooit kennen. Het was een van-
zelfsprekendheid om af te zien van de koude letter van de wet indien de han-
deling die onze wraak ontlokte, gezien werd voor wat ze was – niet echt
zoals andere handelingen ‘van dezelfde categorie’. ‘But this is not necessarily
true of the strange kid who just moved in across the street.’ En dus, zo stelt
Christie, is het niet geheel onverwacht (indien het zelfs al niet onvermijdelijk
is) dat de consistente trend in onze moderne samenleving erin bestaat om de
‘betekenis van criminaliteit’ toe te wijzen aan ‘more and more of what is seen
as unwanted or at least dubious acts’, en dat ‘more and more of these crimes
are met with imprisonment’.

Men zou kunnen stellen dat de tendens om de variëteit te reduceren met
behulp van juridisch gedefinieerde categorieën en de daarop geënte ruimte-
lijke segregatie van verschil, waarschijnlijk een must zal worden en wellicht
aan vraagzijde zal toenemen, gezien met de komst van moderne condities de
fysieke densiteit van de bevolking aanzienlijk groter dan haar morele densi-
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teit neigt te worden; en dus de tendens vertoont om de absorptiecapaciteit
van menselijke intimiteit en het bereik van het netwerk van persoonlijke rela-
ties te overstijgen. Maar men kan het verband ook omkeren en concluderen
dat de ruimtelijke afscheiding die die reductie kracht bijzet, zelf een belang-
rijke bron vormt die aangeboord wordt om de wederzijdse vervreemding
voort te zetten en te bestendigen waarbinnen de reducerende werkzaamhe-
den, evenals de reducerende impact van strafrecht, een must wordt. De ten-
dens om zijn toevlucht te nemen tot de droge en onpersoonlijke letter van de
wet in plaats van te buigen op de interpersoonlijke onderhandeling van een
gemeenschappelijke modus vivendi, is een gevolg van de stapsgewijze doch
meedogenloze verschrompeling van wat Richard Sennett ‘the multiplicity of
contact points’ noemde – ooit het belangrijkste kenmerk van het stadsleven.
Wanneer men in een toestand van gedwongen onvertrouwdheid geplaatst
wordt, die bewaakt en gecultiveerd wordt door de nauwkeurig gesupervi-
seerde ruimtelijke grenzen, op afstand gehouden en uitgesloten van regelma-
tige of sporadische communicatieve toegang – dan wordt de Ander een
Vreemde en blijft permanent gevangen en verzegeld in die toestand. Hij is
effectief ‘uitgewist’: ontdaan van de individuele, persoonlijke uniciteit die op
zich het stereotyperen zou kunnen voorkomen en daardoor de reducerende
impact van het recht – ook het strafrecht – kan overstijgen of verzachten.

Als een tot hiertoe ver ideaal van communicatieve afscheiding, lonkt een
totale isolering, één die de Ander tot een pure incarnatie van de straffende
kracht van de wet zou reduceren. Dergelijk ideaal wordt benaderd door
Amerikaanse state of the art gevangenissen, zoals Pelican Bay in Californië, de
rijkste van de Amerikaanse staten die ook – om Nils Christie’s krachtige
omschrijving aan te halen (Christie, 1993) – ‘favours growth and vivacity’ en
daarmee vooropstelt acht gevangenen per duizend inwoners te hebben tegen
het einde van deze eeuw [twintigste eeuw, red.]. Volgens een enthousiaste
reportage die op 1 mei 1990 in de Los Angeles Times verscheen, is Pelican Bay-
gevangenis ‘entirely automated and designed so that inmates have virtually
no face-to-face contact with guards or other inmates’. Het leeuwendeel van
de tijd zitten de gevangenen er in ‘windowless cells, built of solid blocks of
concrete and stainless steel […]. They don’t work in prison industries; they
don’t have access to recreation; they don’t mingle with other inmates.’ Zelfs
de bewakers ‘are locked away in glass-enclosed control booths and commu-
nicate with prisoners through a speaker system’ en worden dus zelden of
nooit door de gevangenen gezien. De enige opdracht die de bewaarders nog
toekomt, is zich ervan vergewissen dat gevangenen in hun cellen opgesloten
blijven – dat wil zeggen, niet-gezien en niet-ziend, in eenzaamheid opgeslo-
ten. Buiten het feit dat de gevangenen nog eten en hun behoefte doen,
zouden hun cellen voor doodskisten kunnen doorgaan.
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Op het eerste zicht lijkt het Pelican Bay-ontwerp op een geüpdate, state of
the art, super hoogtechnologische versie van het Panopticon; de ultieme
incarnatie van Benthams droom van totale controle door totaal toezicht. Een
tweede kijk reveleert echter de oppervlakkigheid van de eerste indruk.

Panoptische controle had een belangrijke functie te vervullen. Panopti-
sche instituties waren bovenal bedoeld als huizen van verbetering. Het zoge-
naamde doel van verbetering bestond erin om de gedetineerden terug te
brengen van de weg die leidde naar morele ondergang waarop zij zich vanuit
eigen keuze hadden begeven of waarop zij buiten hun eigen wil om terecht
gekomen waren; om hen aan te porren om gewoonten te ontwikkelen die na
verloop van tijd de terugkeer van de tijdelijk uitgeslotenen naar de ‘gewone
samenleving’ zouden toelaten; om ‘de morele verrotting te stoppen’, om
terug te vechten en luiheid, dwaasheid en respectloosheid of onverschillig-
heid ten aanzien van sociale normen te overwinnen – al die aandoeningen
die de gevangenen ongeschikt maakten voor het ‘normale leven’. De visie
van het Panopticon kwam tot stand ten tijde van de werkethiek – toen zware
en onafgebroken arbeid tegelijkertijd als het recept voor een godvruchtig en
verdienstelijk leven en als basisregel van de sociale orde gezien werd. Dat
waren tevens de tijden dat de aantallen kleine boeren en ambachtslui die niet
langer de eindjes aan elkaar konden knopen, onophoudelijk toenamen – ter-
wijl de machines die hen hun kostwinning ontnamen tevergeefs wachtten op
de meegaande en volgzame handen om hen te dienen. In de praktijk stond
het verbeteringsidee voor de intentie om gevangenen aan het werk te zetten –
hen te drillen voor een leven van nuttig en winstgevend werk. In zijn opvat-
ting van het Panopticon veralgemeende Bentham de ervaring van wijdver-
spreide eigentijdse inspanningen om de oprechte, vervelende en kwellende
problemen op te lossen die de pioniers van het routineuze, monotone,
mechanische ritme van moderne industriële arbeid het hoofd moesten bie-
den.

Op het moment dat het Panopticon-project werd uitgetekend, werd het
tekort aan bereidwillige arbeidskrachten algemeen gezien als het voornaam-
ste obstakel voor sociale vooruitgang. De vroegere ondernemers betreurden
het verzet en de onwil van potentiële werkkrachten om zich over te geven
aan het ritme van het fabriekswerk; in die omstandigheden betekende ‘verbe-
tering’ dat verzet overwinnen en de overgave meer plausibel maken.

Samengevat: ongeacht hun andere onmiddellijke bestemmingen waren
alle soorten panoptische verbeteringshuizen eerst en vooral fabrieken van dis-
cipline – meer precies, fabrieken van gedisciplineerde arbeid. Vaak waren het ook
snelle oplossingen voor die ultieme taak – ze zetten de gevangenen meteen
aan het werk, in het bijzonder werk dat het minst door ‘vrije arbeiders’
gewenst werd en dat wellicht nauwelijks uit vrije wil verricht zou worden,
hoe verleidelijk de beloofde voordelen voor het afstompend werk ook waren.
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Ongeacht hun verklaarde langetermijndoelstelling waren de meeste panopti-
sche instituties meteen werkhuizen.

De ontwerpers en voorstanders van het ‘Huis van Verbetering’, gebouwd
in Amsterdam in de vroege zeventiende eeuw, richtten zich op het voortbren-
gen van ‘healthy, temperate eaters, used to labour, desirous of holding a good
job, capable of standing on their own feet, and God-fearing’ en vermeldden
een lange lijst van manuele beroepen die de toekomstige gevangenen zouden
moeten uitoefenen om dergelijke kwaliteiten te ontwikkelen – zoals schoen-
makerij, boekdrukken, vervaardiging van handschoenen en tassen, boorden
voor kragen en mantels, het weven van fusteinen en sajetten, breien, hout-
snijden, schrijnwerkerij, glasblazen, manden vlechten, enzovoort. In de prak-
tijk werd de productieve activiteit van het Huis al snel, na enkele halfbakken
pogingen om aan de oorspronkelijke opdracht te voldoen, beperkt tot het ras-
pen van Braziliaans hout, wat oorspronkelijk enkel bedoeld was als straf –
een bijzonder wreed en uitputtend werk waarvoor buiten het dwangmatige
regime van het Verbeteringshuis waarschijnlijk geen gewillige arbeiders
gevonden konden worden (Sellin 1944).

Of de verbeteringshuizen, in welke vorm dan ook, hun gestelde doel van
‘rehabilitatie’, ‘morele verbetering’, ‘de gevangenen opnieuw sociaal compe-
tent maken’, ooit vervuld hebben, was van bij aanvang zeer omstreden en
blijft tot op vandaag een betwistbare vraag. De heersende opinie van onder-
zoekers is dat, tegengesteld aan de goede bedoelingen, de condities die ende-
misch waren aan de nauw gesuperviseerde opsluitingsinstellingen tegen
‘rehabilitatie’ werkten. De onverbloemde vooronderstellingen van de werk-
ethiek lieten zich nooit goed verzoenen met het dwingende regime van
gevangenissen, wat hun naam ook was.

In de grondige, nauwkeurig beargumenteerde en met diepgaand omvat-
tend onderzoek onderbouwde mening van Thomas Mathiesen – ‘throughout
its history, the prison has actually never rehabilitated people in practice. It
has never led to the people’s return to “competence”‘ (Mathiesen 1990). De
gevangenis zorgde daarentegen wel voor de prisonisering van de gevangenen
(het begrip is van Donald Clemmer) – dat wil zeggen, ze moedigde hen aan
of dwong hen om gewoonten en gebruiken te absorberen en aan te nemen die
typisch zijn voor de penitentiaire omgeving en enkel voor die omgeving, en
dus scherp onderscheiden van de gedragspatronen die door de gezagheb-
bende culturele normen in de wereld buiten de muren aangemoedigd wor-
den. ‘Prisonisering’ was tegengesteld aan ‘rehabilitatie’. In feite was het zelf
een belangrijk obstakel dat opgeworpen werd op de ‘road back to competence’
(Clemmer 1940).

Het punt is echter dat, in tegenstelling tot vroeger toen de opening van het
Verbeteringshuis in Amsterdam op applaus van de geïnformeerde opinie
werd onthaald, de vraag van ‘rehabilitatie’ vandaag minder omwille van
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haar controverse dan om haar toenemende irrelevantie aan de orde is. Vele
criminologen zullen waarschijnlijk nog enige tijd doorgaan met het herhalen
van de traditionele maar nooit opgeloste querelles van de penale ideologie –
maar de meest rudimentaire afwijking is net het opgeven van waarachtige of
dubbelhartige verklaringen van ‘rehabilitatieve bedoelingen’ in het denken
van hedendaagse practici van het strafsysteem.

Inspanningen om gedetineerden terug aan het werk te krijgen kunnen al
dan niet effectief zijn, maar ze hebben slechts zin voor zover werk beschik-
baar is, en ze putten hun animus en geloofwaardigheid uit het feit dat het
werk ongeduldig aan het wachten is. Aan de eerste voorwaarde wordt van-
daag nog amper tegemoetgekomen, de tweede voorwaarde is geheel afwe-
zig. Ooit zo ijverig om almaar toenemende hoeveelheden arbeid te absorbe-
ren, reageert het kapitaal vandaag nerveus op het nieuws van dalende werk-
loosheid; door haar beursgenoteerde gevolmachtigden beloont het bedrijven
voor afvloeiing van personeel en inkrimping van arbeidsplaatsen. In deze
omstandigheden vormt opsluiting noch een school voor tewerkstelling, noch
een op één na beste, dwangmatige methode om de rangen van productieve
arbeid uit te breiden wanneer de gewone en verkozen ‘vrijwillige’ methodes
falen – om de bijzonder terughoudende en onhandelbare categorieën van de
‘masterless men’ binnen de industriële sfeer te brengen of om de bijzonder ver-
foeilijke en verwerpelijke vacatures in te vullen. Veeleer dient het, onder de
gegeven omstandigheden, als een alternatief voor tewerkstelling; een manier
om zich van een aanzienlijk deel van de bevolking, dat niet nodig is als pro-
ducenten en waarvoor er geen werk is ‘om terug naartoe geleid te worden’, te
ontdoen, om hen onschadelijk te maken of hen uit het zicht te verwijderen.

Gans tegengesteld aan de geboden van de werkethiek situeert de druk
zich vandaag in het ontmantelen van de gewoontes van permanent, rond-de-
klok, vast en regelmatig werk. Wat zou de modieuze slogan van ‘flexibele
arbeid’ anders kunnen betekenen? De aangeraden strategie is er vandaag net
in gelegen om de arbeiders te doen vergeten, niet om hen te leren, wat de
arbeidsethiek hen in de dagen van de opkomst van de moderne industrie
moest aanleren.

Arbeid kan slechts echt ‘flexibel’ worden indien de hedendaagse en toe-
komstige werknemers hun aangeleerde gewoontes van dagdagelijks werk,
dagelijkse ploegen, een vaste werkplaats en het gezelschap van dezelfde
werkmakkers verliezen; indien zij niet gewend geraken aan een bepaalde
baan en bovenal indien zij ervan afzien om (of voorkomen worden om) werk-
gewoontes te ontwikkelen ten aanzien van de job die ze momenteel uitvoeren
en indien ze de morbide neiging opgeven om over de eigendomsrechten en
verantwoordelijkheden betreffende een arbeidsplaats te fantaseren, laat staan
deze te vooronderstellen.
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Tijdens hun laatste jaarlijkse bijeenkomst in september 1997 in Hong
Kong, namen de managers van het Internationaal Monetair Fonds en de
Wereldbank de Duitse en Franse methodes om meer mensen opnieuw aan
het werk te krijgen zwaar op de korrel. Voor hen waren dergelijke inspannin-
gen moeilijk te rijmen met de ‘flexibiliteit van de arbeidsmarkt’. Wat die laat-
ste nodig heeft, zo stelden zij, is de intrekking van ‘te gunstige’ arbeids- en
loonbeschermingswetten, de ontmanteling van alle ‘storende invloeden’ die
een ongehinderde competitiviteit in de weg staan, en het breken van het ver-
zet van arbeiders tegen de terugtrekking van hun verworven ‘privileges’ (cf.
Marti 1997), dat wil zeggen van de regels die de stabiliteit van hun tewerk-
stelling, banen en inkomens beschermen. Met andere woorden: wat nodig is,
zijn nieuwe voorwaarden die gewoonten en attitudes zouden aanmoedigen
die diametraal tegengesteld zijn aan diegene die de werkethiek verkondigde
en welke de panoptische instellingen, die verondersteld werden die werk-
ethiek te implementeren, dienden te promoten. Volgens de managers van de
wereldfinanciën moeten arbeiders de hard getrainde toewijding om te wer-
ken afleren en de moeizaam gewonnen emotionele band met de werkplaats
evenals de persoonlijke betrokkenheid bij haar welbevinden, opgeven.

Tegen deze achtergrond lijkt het idee dat de Pelican Bay-gevangenis de
voortzetting en een hoogtechnologische versie van de vroegere industriële
werkhuizen is wiens ervaring, ambities en onopgeloste problemen in het pro-
ject van het Panopticon gereflecteerd werden, veel minder overtuigend. Er
wordt geen productief werk verricht binnen de betonnen muren van de Peli-
can Bay-gevangenis. Er is evenmin ruimte voor het aanleren van een beroep –
er is niets in het ontwerp van de gevangenis dat ruimte opent voor zo’n acti-
viteit. Inderdaad, voor haar gevangenen is Pelican Bay geen school van wat
dan ook – zelfs niet van een puur formele discipline. Het ganse punt van het
Panopticon, de belangrijkste betrachting van het onafgebroken toezicht,
bestond er net in om te verzekeren dat de gevangenen bepaalde bewegingen
doorlopen, bepaalde routines volgen, bepaalde zaken doen. Maar wat de
gevangenen van de Pelican Bay-gevangenis doen in hun solitaire cellen doet er
helemaal niet toe. Wat wel van belang is, is dat zij daar blijven. De Pelican Bay-
gevangenis werd niet ontworpen als een fabriek van discipline of gediscipli-
neerde arbeid. Ze werd ontworpen als een fabriek van uitsluiting voor mensen
die gewend zijn aan hun status van uitgeslotene. En aangezien het kenteken
van de uitgeslotenen in het tijdperk van de samendrukbaarheid van tijd en
ruimte gedwongen immobiliteit is – wat de Pelican Bay gevangenis de perfectie
doet benaderen is de techniek van immobilisatie.

Indien de concentratiekampen dienst deden als laboratoria van een totali-
taire samenleving, waarin de grenzen van menselijke onderwerping en
slaafsheid geëxploreerd werden, en indien de panoptische werkhuizen als
laboratoria van de industriële samenleving dienden, waar geëxperimenteerd
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werd met de grenzen van de routinisering van menselijk handelen, dan is de
Pelican Bay-gevangenis het laboratorium van de ‘geglobaliseerde’ (of ‘plane-
taire’, in de terminologie van Alberto Melucci) samenleving, waar de technie-
ken van ruimtelijke begrenzing van de verwerpelingen en het afval van glo-
balisering getest, en hun limieten verkend, worden.

Gevangenissen in het post-verbeteringstijdperk

Naast de rehabilitatieve functie onderzoekt Thomas Mathiesen, in het eerder
geciteerde boek, nauwgezet andere wijdverspreide beweringen die bedoeld
zijn om het gebruik van opsluiting te rechtvaardigen als een methode om
acute en schadelijke sociale problemen op te lossen, zoals de theorieën over
de preventieve rol van gevangenissen (zowel in de algemene als in de indivi-
duele betekenis), onschadelijkmaking en afschrikking, retributie – om uitein-
delijk tot de conclusie te komen dat ze allemaal, zonder uitzondering, logi-
sche fouten bevatten en empirisch onhoudbaar zijn. Geen enkel bewijs, van
welke aard ook, werd tot dusver gevonden en verzameld om de assumpties
te ondersteunen, laat staan om te staven, dat gevangenissen de rollen vervul-
len die hen in theorie worden toegeschreven en dat ze enige mate van succes
boeken indien ze hen proberen te vervullen. En dit terwijl de vooronder-
stelde rechtvaardigheid van de meeste specifieke maatregelen die zulke theo-
rieën voorstellen of impliceren, de eenvoudigste toetsen van ethische deug-
delijkheid en juistheid niet doorstaan (bijvoorbeeld: ‘what is the moral basis
for punishing someone, perhaps hard, in order to prevent entirely different
people from committing equivalent acts?’; deze vraag is vanuit ethisch oog-
punt des te meer treffend en verontrustend gezien het feit dat ‘those we
punish to a large extent are poor and highly stigmatized people in need of
assistance rather than punishment’ (Mathiesen 1990, 70)).

Het aantal mensen in de gevangenis of dat een gevangenisstraf zal
oplopen, neemt in bijna elk land zeer snel toe. In de Verenigde Staten over-
stijgt hun totale aantal reeds het aantal studenten in alle instellingen van
hoger onderwijs. Bijna overal geniet het gevangenisnetwerk van een bouw-
woede. De uitgaven van overheidsbudgetten aan de ‘krachten van recht en
orde’, vooral het actieve politiekorps en het gevangeniswezen, nemen
wereldwijd toe. Belangrijker nog, het aandeel van de bevolking dat de wet
overtreedt en onderworpen wordt aan de gevangenisstraf neemt snel toe,
wat meer signaleert dan een louter kwantitatieve stijging; het suggereert een
‘greatly increased significance of the institutional solution as a component in
criminal policy’. Bovendien geeft het aan dat er een vooronderstelling leeft bij
verschillende overheden die brede steun geniet van de publieke opinie: dat
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‘there is an increased need for disciplining of important population segments
and groups’ (Mathiesen 1990, 13).

De sterke versnelling van bestraffing-door-opsluiting suggereert met
andere woorden dat bepaalde nieuwe en grote delen van de bevolking om
één of andere reden als een bedreiging voor de sociale orde geïdentificeerd
worden en dat hun gedwongen uitsluiting van sociale interactie door middel
van opsluiting gezien wordt als een effectieve methode om de bedreiging te
neutraliseren, of ten minste om de publieke ongerustheid die uitgaat van die
bedreiging te kalmeren.

Het aandeel van de bevolking dat gevangenisstraffen uitzit, verschilt van
land tot land, maar de snelle aangroei lijkt een universeel fenomeen te zijn in
het ‘meest ontwikkelde’ deel van de wereld. Zoals algemeen bekend hebben
de Verenigde Staten de leiding en liggen ver voorop ten aanzien van de rest –
tussen 1979 en 1993 steeg het aantal gevangenen van 230 tot 532 per 100.000
inwoners (in sommige streken ligt deze graad veel hoger – in het district van
Anacostia, waar het leeuwendeel van de armen van Washington wonen,
dient de helft van de mannelijke bewoners tussen 16-35 jaar ofwel voor de
rechter te komen, ofwel zit men al in de gevangenis of werd men op probatie
gesteld (Zucchini 1997)). Maar de toename kan ook elders vastgesteld wor-
den: gedurende dezelfde periode stegen de cijfers in Canada van 100 naar
125, in Groot-Brittannië van 85 naar 95, in Noorwegen van 44 naar 62 en in
Nederland van 23 naar 52 (Christie 1994).

Gezien de groei niet beperkt blijft tot een selecte groep landen, maar vrij-
wel universeel plaatsvindt, zou het waarschijnlijk misleidend – en zelfs futiel
– zijn om een verklaring te zoeken in beleidsmaatregelen die op staatsniveau
genomen worden of in de ideologieën en praktijken van deze of gene poli-
tieke partij (zelfs al is het tegelijkertijd fout om de modificerende impact van
dergelijke beleidsmaatregelen op de versnelling of vertraging van de groei te
negeren). Bovendien is er geen aanwijzing dat het vertrouwen in de gevange-
nis als het voornaamste instrument in de strijd tegen wat als irriterende en
angstuitlokkende problemen gedefinieerd worden, ergens een serieus, laat
staan een controversieel thema geworden is in de verkiezingsstrijd. Zelfs
indien de strijdende partijen mijlenver van elkaar verwijderd zijn op het vlak
van andere actuele thema’s, lijken ze het op dit punt volledig eens te zijn. De
enige publiek geuite zorg van elke partij is het kiespubliek overtuigen dat ze
‘hard optreden tegen criminaliteit’ en dat ze met meer vastberadenheid en
meedogenloosheid de opsluiting van misdrijfplegers zal nastreven dan haar
politieke tegenstanders dat gedaan hebben of zullen doen. Men is daarom
geneigd te besluiten dat de oorzaken van de besproken groei partij- en staats-
grenzen overstijgen. Inderdaad, dat ze eerder een globaal dan een lokaal
(zowel in territoriale als culturele betekenis) karakter hebben. Naar alle waar-
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schijnlijkheid zijn deze oorzaken meer dan toevallig verbonden aan het brede
schrikbeeld van veranderingen dat onder de naam globalisering plaatsgrijpt.

Eén duidelijke oorzaak van de besproken toename is de spectaculair
gegroeide publieke belangstelling voor thema’s die onder de noemer ‘recht
en orde’ geclassificeerd worden. Vooral de wijze waarop zulke bezorgdheden
weerspiegeld worden in geleerde en gezaghebbende interpretaties van
sociale problemen en in de politieke programma’s die beloven hen op te los-
sen, is daarbij van belang. In mijn boek Postmodernity and Its Discontents
(1997) stelde ik dat – los van het feit of Sigmund Freud het al dan niet bij het
rechte eind had toen hij suggereerde dat het inruilen van een aanzienlijk deel
van persoonlijke vrijheid voor een mate van collectief gegarandeerde zeker-
heid de belangrijkste oorzaak was van psychische aandoeningen en lijden,
onbehagen en zorgen in de ‘klassieke’ periode van de moderne beschaving –
vandaag, in het laat- of postmoderne stadium van de moderniteit de omge-
keerde tendens zich manifesteert: de neiging om een groot deel van onze
zekerheid in te ruilen voor de verwijdering van meer en meer beperkingen
die de uitoefening van vrije wil begrenzen, wat de wijdverspreide gevoelens
van angst en bezorgdheid genereert. Het zijn net deze gevoelens die een uit-
laatklep zoeken (of gekanaliseerd worden) in bezorgdheden om recht en
orde.

Om deze opvallende ‘angsttransfer’ ten volle te begrijpen, moet men
terug samenbrengen wat de taal, in haar soms excessieve toewijding om te
onderscheiden en te omschrijven, uit elkaar heeft gehaald. De eenheid van
emoties en houdingen die onder de vermeend onderscheiden, want linguïs-
tisch uiteen getrokken, ervaringen van welbevinden [security], veiligheid
[safety] en zekerheid [certainty] aanwezig is, kan maar moeilijk opgemerkt
worden door een Engelstalige. Het wordt echter veel beter gevat door Duits-
taligen dankzij de anders ongewoon zeldzame soberheid van hun taal: het
Duitse woord Sicherheit omvat de drie ervaringen (van welbevinden, veilig-
heid en zekerheid) en weigert hun wederzijdse autonomie te aanvaarden –
een autonomie die Engelstaligen linguïstisch als een vanzelfsprekendheid
aanleren.

Freud schreef over Freiheit en Sicherheit, niet over ‘freedom’ en ‘security’.
Indien Freiheit in een kwetsbare positie kwam onder invloed van de vroeg-
moderne zoektocht naar Sicherheit – de driezijdige verzameling van veilig-
heid, welbehagen en zekerheid van orde -, wordt diezelfde Sicherheit het eer-
ste slachtoffer van de laatmoderne carrière van individuele vrijheid. Gezien
het amper mogelijk is om de drie soorten (of drie ingrediënten) van ongemak
te onderscheiden, ware het niet dat er drie verschillende woorden bestaan die
het bestaan van drie onderscheiden semantische velden suggereren, is het
niet verwonderlijk dat het gebrek aan risicoloze zekere [secure] keuzes en de
toenemende onduidelijkheid over de spelregels die het merendeel van de
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spelbewegingen en vooral de uitkomsten ervan onzeker maken, de neiging
hebben om terug te kaatsen als percepties van bedreigingen voor veiligheid –
eerst de veiligheid van het lichaam, en daarna van eigendom, die ruimtelijke-
lichamelijke extensie. In een steeds meer onbehaaglijke en onzekere wereld
wordt de terugtrekking in het veilige toevluchtsoord van territorialiteit een
intense verleiding. En daarmee ook de verdediging van het territorium – een
‘veilig thuis’ wordt de loper voor alle deuren waarvan men aanvoelt dat ze
gesloten en afgegrendeld moeten worden om de drievoudige bedreiging van
spiritueel en materieel comfort af te wenden.

Heel wat spanning stapelt zich daardoor op rond de zoektocht naar vei-
ligheid – het overstijgt de draagkracht van veiligheid. En waar spanning is,
zullen schrandere investeerders en handige beursbeleggers zeker politiek
kapitaal identificeren. Het is geen verrassing dat de oproepen ten aanzien
van de veiligheidsgebonden angsten klasse- en partijgrenzen overstijgen, net
zoals de angsten zelf. Misschien is het voor de politieke actoren en kandida-
ten wel een gelukkig toeval dat de echte problemen van onbehagen en onze-
kerheid gecondenseerd zijn in angst over veiligheid. Men kan veronderstel-
len dat politici iets doen aan de eerste twee louter op basis van luidruchtig-
heid, hard taalgebruik en bedrijvigheid betreffende de laatste.

Een gelukkig toeval, inderdaad, omdat de eerste twee problemen in feite
hardnekkig zijn. Als overheden zichzelf ernstig nemen dan kunnen ze enkel
maar meer ‘arbeidsflexibiliteit’ beloven – dat wil zeggen, uiteindelijk meer
onbehagen en een steeds pijnlijkere en verlammende onzekerheid. Ernstige
overheden kunnen evenmin zekerheid bieden. Dat zij vrijheid moeten over-
laten aan beruchte grillige en onvoorspelbare ‘marktkrachten’ die door hun
exterritorialiteit ver uit de greep blijven van wat de hopeloos ‘lokale’ territo-
riumgebonden overheden ook maar kunnen doen, wordt bijna universeel als
een uitgemaakte zaak gezien. Voor de steeds meer impotente overheden is
het gelukkig een realistische optie om iets te doen, of de indruk te wekken
iets te doen, aan criminaliteit die de persoonlijke veiligheid bedreigt – en het
vormt een optie met heel wat electoraal potentieel. Sicherheit zal hier weinig
baat bij hebben, maar de aantallen kiezers zouden wel kunnen aanzwellen.

Veiligheid: het tastbare middel voor een ongrijpbaar doel

De complexiteit van Sicherheit toespitsen op persoonlijke veiligheid heeft nog
andere politieke voordelen. Wat men ook doet aan veiligheid vormt een bin-
nenweg naar de beruchte ‘feel good factor’ omdat het onvergelijkbaar meer
spectaculair, bekijkbaar en ‘uitzendbaar op tv’ is dan eender welk initiatief
dat zich richt op de diepere, maar veel minder tastbare en schijnbaar meer
abstracte lagen van de malaise. De strijd tegen criminaliteit zorgt – net zoals
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criminaliteit zelf trouwens, in het bijzonder persoons- en eigendomsdelicten
– voor een uitstekende, opwindende, eminent bekijkbare show. De producen-
ten en scriptschrijvers van de massamedia zijn zich daar ten volle van
bewust. Als men de toestand van de samenleving zou beoordelen aan de
hand van haar gedramatiseerde voorstellingen (zoals de meesten onder ons
doen, of we dat nu aan anderen en onszelf toegeven of niet) dan zou niet
enkel het aandeel van criminelen ten opzichte van het ‘gewone volk’ veel
groter blijken dan het deel van de bevolking dat achter tralies zit en dan zou
niet enkel de wereld als een geheel verdeeld lijken in criminelen aan de ene
kant en ordehandhavers aan de andere kant, maar het zou lijken alsof de
ganse mensheid schippert tussen de bedreiging van fysieke aanranding en de
strijd tegen potentiële aanvallers.

Het uiteindelijke gevolg van dit alles is een angst die zichzelf voortbrengt.
De bezorgdheid over persoonlijke veiligheid, opgeblazen en door de schat-
plichtigen van existentieel onbehagen en psychologische onzekerheid overla-
den met betekenissen die buiten haar bereik liggen, torent steeds hoger
boven alle andere gearticuleerde angsten uit en werpt een steeds grotere
schaduw op alle andere oorzaken van angst. Overheden mogen zich opge-
lucht voelen: niemand of bijna niemand zou hen dwingen om iets te doen
aan zaken waarvoor hun handen te kort en te zwak zijn om ze te grijpen en
vast te houden. Noch zou iemand hen ervan beschuldigen dat ze lui zijn en
niets relevants doen aan menselijk lijden en angst – bij het bekijken van dage-
lijkse documentaires, drama’s, docudrama’s en met veel zorg vertoonde
drama’s die als documentaire worden vermomd, waarbij het verhaal
gebracht wordt van nieuwe en betere politiewapens, hoogtechnologische
gevangenissloten en inbraak- en autodiefstalalarmen, kortstondige en
scherpe tikken die aan de criminelen uitgedeeld worden en dappere veilig-
heidsagenten en speurders die hun leven op het spel zetten zodat de rest van
ons vredig mag slapen.

Nieuwe gevangenissen bouwen, nieuwe wetten produceren die het aantal
mogelijke wetsinbreuken waarop gevangenisstraffen staan, verhogen en het
verlengen van de gevangenisduur, al deze maatregelen verhogen de popula-
riteit van regeringen; ze tonen aan dat regeringen streng zijn, vermogend en
zeker en vooral ‘dat ze er iets aan doen’, niet alleen voor de bescherming van
de persoonlijke veiligheid van hun onderdanen, maar ook voor hun eigen
veiligheid en zekerheid; en dat doen ze op een in hoge mate dramatische,
tastbare en zichtbare – en dus overtuigende – manier.

Het spektakelkarakter van bestraffing – haar veelzijdigheid, hardheid en
onmiddellijkheid – is belangrijker dan haar effectiviteit, die – gelet op de
wijdverspreide slapte van publieke aandacht en de korte termijn van het
publieke geheugen – toch zelden getest wordt. Het is zelfs belangrijker dan
het feitelijk aantal gedetecteerde en gerapporteerde misdrijven. Natuurlijk
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helpt het wanneer keer op keer een nieuwe vorm van criminaliteit onder de
publieke aandacht gebracht wordt en wanneer die bijzonder verwerpelijk,
schrikwekkend en alomtegenwoordig blijkt te zijn, en wanneer een nieuwe
opsporings-/bestraffingscampagne gelanceerd wordt. Dergelijk occasioneel
aansporen van een angstgevoelige verbeelding helpt de publieke geest om
zich te focussen op de gevaren die in criminaliteit en criminelen gelegen zijn
en belet het na te denken over de reden(en) waarom, ondanks al die orde-
handhaving, die beloofde de verlangde Sicherheit te bezorgen, men zich nog
steeds zoals tevoren onzeker, verloren en bevreesd voelt.

Er bestaat meer dan een gelukkig toeval tussen de tendens om de proble-
men van het intrinsieke onbehagen en onzekerheid van het laatmoderne/
postmoderne zijn samen te smelten in een enkelvoudige, overweldigende
bezorgdheid over persoonlijke veiligheid – en de nieuwe realiteiten van de
politiek in natiestaten, in het bijzonder van de ingekrompen versie van staats-
soevereiniteit die kenmerkend is voor het tijdperk van de globalisering.

Zich lokaal richten op de ‘veilige omgeving’ en alles wat dit waarachtig of
vermeend kan omvatten, is net wat de ‘marktkrachten’, die nu globaal en dus
exterritoriaal zijn, willen dat de overheden van natiestaten doen (wat hen ook
effectief verhindert iets anders te ondernemen). In de wereld van globale
financiën krijgen staatsoverheden weinig meer dan de rol van overgrote poli-
tiezones; de kwantiteit en kwaliteit van het blauw op straat, de efficiëntie die
getoond wordt in het schoonvegen van de straten door bedelaars, lastigaards
en dieven op te pakken, en de waterdichtheid van de gevangenismuren
wegen door bij de bepaling van het ‘vertrouwen van investeerders’ en horen
dus bij de zaken die berekend worden wanneer investerings- of besparings-
beslissingen genomen worden. Uitblinken in het werk van politieman is het
beste (misschien het enige) wat staatsoverheden kunnen doen om het noma-
disch kapitaal te verleiden te investeren in het welzijn van haar onderdanen.
De kortste wegen naar economische welvaart van het land en daarmee hope-
lijk ook tot de ‘goed gevoel’-sentimenten van de kiezers, lopen via het
publieke vertoon van ordehandhavingstalenten en de kundigheid van de
staat.

De zorg van de ‘ordelijke staat’, ooit een complexe en ingewikkelde taak,
op hetzelfde niveau van de talrijke ambities en de brede en meervoudige soe-
vereiniteit van de staat, lijkt te versmallen tot de strijd tegen criminaliteit.
Binnen die opdracht wordt in toenemende mate een geprivilegieerde, zelfs
een leidende, rol toebedeeld aan het opsluitingsbeleid. De centrale plaats van
de strijd tegen criminaliteit verklaart op zichzelf de gevangenisboom niet; er
bestaan immers ook andere manieren om de echte of vermeende bedreigin-
gen van de persoonlijke veiligheid van burgers te bestrijden. Bovendien heeft
meer en langer opsluiten tot hiertoe niet bewezen het meest effectieve van
deze manieren te zijn. Men zou daarom kunnen vermoeden dat enkele
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andere factoren de gevangenisoptie verkiezen als het meest overtuigende
bewijs dat er inderdaad ‘iets gedaan wordt’, dat de woorden vlees en beende-
ren hebben: de gevangenisstraf naar voor schuiven als de cruciale strategie in
het gevecht om veiligheid, komt neer op het aanpakken van de zaak in
hedendaagse taal, een taal die meteen begrepen wordt en gemeenschappelijk
gekende ervaringen oproept.

De hedendaagse existentiële mogelijkheden en keuzes strekken zich uit
langs de hiërarchie van het globale en het lokale, waarbij globale bewegings-
vrijheid staat voor sociale bevordering, vooruitgang en succes, terwijl immo-
biliteit de verwerpelijke geur afscheidt van verslagenheid, een gefaald leven,
van ‘achtergelaten worden’. Globaliteit en lokaliteit krijgen in toenemende
mate het karakter van tegengestelde waarden – en daarmee ook de hoogste
waarden, waarden die het felst verlangd of verworpen worden en die een
plaats krijgen in het hart van dromen, nachtmerries en inspanningen. Ambi-
ties worden vaker uitgedrukt in termen van mobiliteit, vrije keuze van woon-
plaats, reizen, de wereld zien. Over angsten wordt daarentegen gesproken in
termen van een plaats waaraan men vastzit, een gebrek aan verandering, het
uitgesloten worden uit plaatsen die anderen moeiteloos doorkruisen, ontdek-
ken en plezieren. ‘Het goede leven’ is het leven in beweging. Meer precies: de
luxe om te kunnen vertrouwen op de mogelijkheid om elders naartoe te gaan
wanneer blijven niet langer voldoening geeft. Vrijheid betekent nu bovenal
keuzevrijheid, en kiezen heeft duidelijk een ruimtelijke dimensie gekregen.

In het tijdperk van ‘time/space compression’ wenken zovele wonderlijke en
ongekende sensaties van veraf dat ‘thuis’ – hoewel zoals steeds aantrekkelijk
als idee – het meest geapprecieerd wordt in de bitterzoete ervaring van heim-
wee. In haar solide, steen-en-mortel belichaming roept ‘thuis’ wrevel en rebel-
lie op. Indien men langs buiten opgesloten zit en buiten raken een verafstaand
vooruitzicht of geen haalbare kaart is, wordt het (t)huis een gevangenis.
Gedwongen immobiliteit, dat wil zeggen wanneer je aan een plaats gebonden
bent en deze niet mag verlaten, lijkt een zeer afschuwelijke, wrede en verwer-
pelijke toestand. Het absolute verbod om zich te verplaatsen maakt die toe-
stand bijzonder onaangenaam. Het verbod om zich te verplaatsen is een zeer
krachtig symbool van onmacht en incapacitatie – en de meest acute pijn.

Het verbaast dan ook niet dat de idee van de gevangenisstraf als gelijktij-
dig de meest effectieve methode om potentieel schadelijke mensen uit te
schakelen en een uiterste pijnlijke retributie voor kwaadaardige handelingen,
resoneert met de hedendaagse ervaring en zo logisch en redelijk lijkt. Mensen
die schrik hebben voor hun eigen immobilisatie wensen en vragen als van-
zelfsprekend dat immobilisatie het lot is van diegenen waarvoor ze angst
hebben. Andere vormen van afschrikking en retributie lijken in vergelijking
eerder mild, ontoereikend en ineffectief – pijnloos.
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De gevangenis betekent nochtans niet alleen immobilisatie, maar ook uit-
sluiting. Dit draagt verder bij tot haar populaire aantrekkingskracht en goed-
keuring als het effectieve middel om ‘uit te halen naar de wortels van het
gevaar’. De gevangenisstraf betekent een lange, misschien permanente uit-
sluiting (met de doodstraf die het ideale vergelijkingspunt biedt waartegen de
lengte van alle andere straffen afgemeten kan worden). Deze betekenis raakt
ook een gevoelige snaar. De slogan stelt ‘make our streets safe again’ – en wat
belooft die slogan ons los van de verwijdering van gevaarlijken naar ruimtes
buiten het zicht en bereik – ruimtes waaruit zij niet kunnen ontsnappen?

De omvattende Unsicherheit richt zich op de angst voor persoonlijke veilig-
heid, die zich op haar beurt verder toespitst op de ambivalente, onvoorspel-
bare figuur van de Vreemdeling. Een Vreemdeling in de straat, een zwerver
rond het huis… inbraakalarmen, woonbuurten met camera’s en patrouilles,
bewaakte appartementsingangen – ze dienen allemaal hetzelfde doel: vreem-
delingen weghouden. De gevangenis is slechts de meest radicale van vele
maatregelen: ze verschilt enkel van de rest in de veronderstelde graad van
effectiviteit, niet in de aard. Mensen die opgroeien in een cultuur van inbraak-
alarmen en antidiefstalsystemen hebben de neiging om natuurlijke enthousias-
telingen te zijn voor gevangenisstraffen, en voor steeds langere straffen. Het
komt allemaal mooi bij elkaar – de logica lijkt hersteld te zijn tot de chaos van
het bestaan.

Het buitenordelijke

‘Today we know’, zo schrijft Thomas Mathiesen, ‘that the penal system stri-
kes at the “bottom” rather than at the “top” of society.’ (Mathiesen 1990, 70-
72) Sociologen van het recht en bestraffing hebben uitvoerig verklaard
waarom dit zo is. Verscheidene oorzaken werden herhaaldelijk besproken.

Een eerste oorzaak situeert zich in de selectieve bedoelingen van wetge-
vers, bezorgd als ze zijn, niet om het behoud van ‘de orde op zich’, maar om
een bepaalde specifieke soort van orde. De handelingen die worden gecriminali-
seerd en waarvoor die orde geen ruimte laat, worden het meest waarschijn-
lijk begaan door mensen in een underdogpositie, de verworpenen en uitge-
slotenen. Aan de andere kant wordt het beroven van ganse naties van hun
grondstoffen als ‘bevordering van de vrijhandel’ geduid, het beroven van
ganse families en gemeenschappen van hun levenskansen als ‘downsizing’ of
gewoon ‘rationalisering’. Geen van beide werd ooit opgenomen in de lijst
van criminele en bestrafbare daden.

Bovendien, zoals elke politie-eenheid die zich toelegt op ‘serieuze crimi-
naliteit’ dat zou vaststellen, zijn de illegale feiten die aan de ‘top’ gepleegd
worden buitengewoon moeilijk los te weken uit het dichte netwerk van dage-
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lijkse en ‘gewone’ bedrijfszaken. In de activiteiten die openlijk persoonlijk
gewin ten koste van anderen nastreven, is de grens tussen toegelaten en ver-
boden handelingen noodzakelijkerwijs slecht gedefinieerd en altijd contro-
versieel – in niets te vergelijken met de comfortabele ondubbelzinnigheid van
het kraken van een brandkast of het forceren van een slot. Geen wonder dat,
zoals Mathiesen vaststelt, gevangenissen ‘are above all filled by people from
the lower strata of the working class who had committed theft and other “tra-
ditional” crimes’.

Omwille van hun slechte definiëring zijn misdrijven ‘aan de top’ daaren-
boven enorm moeilijk detecteerbaar en nog moeilijker vervolgbaar. Ze wor-
den gepleegd binnen een kleine kring mensen die verenigd zijn door weder-
zijdse medeplichtigheid, loyaliteit aan de organisatie en een esprit de corps –
het gaat om mensen die doorgaans effectieve maatregelen nemen om poten-
tiële klokkenluiders te identificeren, de mond te snoeren of te elimineren. Ze
vereisen een niveau van juridische en financiële gesofisticeerdheid dat virtu-
eel onmogelijk door buitenstaanders binnengedrongen, laat staan toege-
eigend, kan worden – in het bijzonder door leken en ongetrainde buiten-
staanders. En ze bezitten ‘geen lichaam’, geen fysieke substantie, ze ‘bestaan’
in de ongrijpbare, imaginaire ruimte van pure abstractie: ze zijn letterlijk
onzichtbaar – het vraagt een verbeelding die op dezelfde hoogte staat als de
verbeelding van de daders om de moeilijk te vatten substantie op het spoor te
komen. Via intuïtief aanvoelen en gezond verstand kan het publiek veronder-
stellen dat een diefstal meespeelde in de geschiedenis van fortuinen, maar er
met de vinger naar wijzen blijft een bijzonder moeilijke zaak.

Bovendien verschijnen ‘ondernemingsmisdrijven’ slechts zelden en in
extreme gevallen voor een rechtbank en in de publieke kijker. Verduisteraars
en belastingontduikers hebben oneindig meer mogelijkheden voor een rege-
ling buiten de rechtbank dan gauwdieven of inbrekers. Los van alles zijn de
handhavers van de lokale orde zich al te bewust van de superioriteit van glo-
bale krachten en zouden het dan ook als een succes beschouwen als ze al
zover raken.

Op dit terrein is de waakzaamheid van het publiek op zijn best wispel-
turig en sporadisch, op zijn slechtst onbestaand en legt in die zin weinig in de
weg van de ‘misdaad aan de top’. Het vereist een echt spectaculaire fraude-
zaak, een fraude met ‘a human touch’, waarbij de slachtoffers – gepensioneer-
den of kleine spaarders – persoonlijk genoemd kunnen worden (en zelfs dan
vraagt het nog alle talenten van verbeelding en overtuiging van een klein of
niet zo klein deel van de populaire mediajournalisten) om de publieke aan-
dacht op te wekken en voor langer dan een dag of twee te prikkelen. Wat zich
afspeelt tijdens de processen van topfraudeurs daagt de intellectuele capaci-
teiten van de gewone nieuwslezers en tv-kijkers uit; tevens mist het in grote
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mate het drama dat processen van eenvoudige dieven en moordenaars tot
zulk een fascinerend spektakel maakt.

Veel belangrijker nog, de ‘misdaad aan de top’ (doorgaans een extraterri-
toriale ‘top’) kan uiteindelijk een hoofd- of nevenoorzaak zijn van existentieel
onbehagen en dus rechtstreeks relevant voor de endemische Unsicherheit die
de bewoners van de laatmoderne samenleving plaagt en hen zo geobsedeerd
maakt door persoonlijke veiligheid – maar verbeelding schiet tekort om dit
als een bedreiging voor die veiligheid te zien. Het gevaar dat gevoeld of ver-
moed wordt bij de ‘criminaliteit aan de top’ is van een gans andere orde. Het
zou zeer moeilijk voor te stellen zijn hoe hun berechting de dagdagelijkse
angsten zou verzachten die toegeschreven worden aan de meer tastbare
gevaren die zich schuilhouden in de ruwe districten en gevaarlijke straten
van de eigen stad. Er is dus maar weinig electoraal kapitaal dat geperst kan
worden uit het ‘gezien worden iets te doen’ aan de ‘criminaliteit aan de top’.
En er bestaat weinig politieke druk op wetgevers en ordehandhavers om hun
hersenen te pijnigen en hun spierballen te rollen om de strijd tegen dat soort
criminaliteit meer effectief te maken. Dit is in niets vergelijkbaar met het
luide publieke protest tegen autodieven, overvallers en verkrachters, evenals
tegen diegenen verantwoordelijk voor recht en orde die ervan verdacht wor-
den te laks of lui te zijn om hen naar de gevangenis over te brengen, waar zij
thuishoren.

Als laatste punt geniet de nieuwe globale elite een ongelooflijk voordeel
wanneer zij tegenover de ordehandhavers staat: orde is lokaal, terwijl de elite
en de wetten van de vrije markt die ze gehoorzaamt, het lokale niveau over-
stijgen. Indien de bewaarders van een lokale orde te opdringerig en aanstoot-
gevend worden, beschikt ze altijd over de mogelijkheid om te vertrekken
wanneer de lokale grond onder de voeten te heet wordt. ‘Globaliteit’ van de
elite betekent mobiliteit, en mobiliteit betekent de mogelijkheid om te ont-
snappen en te ontkomen. Er zijn altijd plaatsen waar lokale ordes niet botsen
met globale marktgebruiken of waar de lokale ordehandhavers graag en wel-
willend de andere richting uitkijken wanneer er toch een botsing gebeurt.

Al deze factoren bijeen genomen hebben een gemeenschappelijk effect: de
identificatie van criminaliteit met de (altijd lokale) ‘onderklasse’ – of, wat
grotendeels op hetzelfde neerkomt, de criminalisering van armoede. De
types criminelen die het vaakst in de publieke kijker verschijnen, komen
bijna allemaal uit de ‘onderkant’ van de samenleving. Stadsgetto’s en no go
areas worden gezien als de broeihaarden van criminaliteit en criminelen. En
omgekeerd – de bronnen van criminaliteit (van die criminaliteit die echt telt –
criminaliteit als de bedreiging van de persoonlijke veiligheid) lijken ondub-
belzinnig lokaal en gelokaliseerd te zijn.

Donald Clemmer bedacht in 1940 de term ‘prisonisering’ om de echte
effecten van opsluiting te omschrijven, die scherp verschilden van de ‘her-
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opvoedende’ en ‘rehabilitatieve’ impact die aan de gevangenis werd toege-
schreven door haar theoretici en voorstanders. Clemmer stelde vast dat de
gedetineerden werden geassimileerd in een zeer ideosyncratische ‘gevange-
niscultuur’, die hen zelfs minder geschikt dan ooit maakte voor het leven
buiten de muren, en minder capabel om de regels en gebruiken van het
‘gewone’ bestaan te volgen. Zoals alle culturen had de gevangeniscultuur de
capaciteit zichzelf in stand te houden. De gevangenis was en blijft, in Clem-
mers opinie, een school voor criminaliteit.

Veertien jaar later publiceerden Lloyd W. McCorkle en Richard R. Korn
(1954) een andere reeks van bevindingen die een licht wierpen op het mecha-
nisme dat gevangenissen tot scholen voor criminaliteit maken. Volgens hun
gegevens is het ganse politionele en judiciële proces dat uitmondt in de
gevangenisstraf één lang en strak gestructureerd ritueel van symbolische ver-
werping en fysieke uitsluiting. Verwerping en uitsluiting zijn vernederend en
als zodanig bedoeld. Ze zijn erop gericht om de aanvaarding door de verwor-
penen/uitgeslotenen te bewerkstelligen van hun sociale imperfectie en min-
derwaardigheid. Het hoeft niet te verwonderen dat de slachtoffers in verde-
diging gaan. Veeleer dan mak hun verwerping te aanvaarden en de officiële
verwerping in zelfverwerping om te zetten, verkiezen ze hun verwerpers te
verwerpen.

Om dit te doen zoeken de verwerpelingen/uitgeslotenen hun toevlucht
tot de middelen waarover ze beschikken. Die middelen bevatten allemaal een
zekere mate van geweld. De enige bron die ze kunnen vergroten is hun ‘sto-
ringskracht’, de enige kracht die ze tegenover de overdonderende macht van
hun verwerpers/uitsluiters kunnen plaatsen. De strategie van ‘het verwer-
pen van de verwerpers’ verzinkt al snel in het stereotype van de verworpene,
waardoor een inherente neiging tot recidivisme toegevoegd wordt aan het
beeld van criminaliteit. En uiteindelijk verschijnen gevangenissen als de
belangrijkste instrumenten van een zichzelf-vervullende voorspelling.

Dit betekent niet dat er geen andere oorzaken van criminaliteit zijn, noch
dat er geen echte criminelen zijn. Het betekent wel dat de verwerping/uit-
sluiting zoals die door het gevangenissysteem bewerkstelligd wordt, inte-
graal deel uitmaakt van de sociale productie van criminaliteit, en dat haar
invloed niet netjes ontward kan worden van de algemene criminaliteitsstatis-
tieken. Het betekent ook dat, van zo gauw gevangenissen geïdentificeerd zijn
als afvoerkanalen voor veelal de lagere klasse van ‘onderklasse’-elementen,
men de zelfbevestigende en zelfvoortzettende effecten als vanzelfsprekend
mag verwachten – en dus ook dat criminaliteit het ‘meest evident’ zal zijn –
aan de ‘onderkant’ van de samenleving.
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Gevangenissen als laboratoria voor ordehandhaving

Clemmer en McCorkle en Korn deden hun onderzoek bij gevangenen en
schreven hun bevindingen neer in termen van de effecten van de gevangenis-
straf. Men kan nochtans veronderstellen dat wat zij zochten en vonden niet
zozeer de effecten van de gevangenis als dusdanig waren, maar wel die van
de veel ruimere fenomenen van opsluiting, verwerping en uitsluiting. Dat in
andere woorden gevangenissen dienst deden als laboratoria waarin trends
die alomtegenwoordig (maar in een wat meer afgezwakte vorm) aanwezig
zijn in het ‘normale’ leven, kunnen worden waargenomen in hun geconden-
seerde en uitgezuiverde vorm (Dick Hebdidge’s briljante studie Hiding in the
Light bevestigt deze gissing). Als deze veronderstelling juist zou zijn, dan zou
het effect van ‘prisonisering’ en de wijdverspreide keuze om de ‘verwerpers
te verwerpen’ – met al haar zelfvoortdrijvende capaciteit – een grote stap
voorwaarts zijn in de ontcijfering van de mysterieuze logica van de heden-
daagse obsessie met recht en orde. Ook zou het een stap vooruit zijn in de
verklaring van het schijnbare succes van de list om die obsessie in de plaats te
stellen van een serieuze poging om de uitdaging van de toenemende existen-
tiële onzekerheid in de ogen te kijken.

 Het zou ons ook kunnen helpen begrijpen waarom de verwerping door
globale vrijheden lijkt terug te kaatsen in de hedendaagse tendens naar zelf-
afsluiting [self-enclosure] en versterking van lokaliteiten. Verwerping spoort
aan om lokaliteiten te begrenzen naar het model van concentratiekampen.
Verwerping van de verwerpers zet aan om lokaliteit in een burcht om te bou-
wen. Beide versterken elkaars effecten en samen verzekeren zij dat fragmen-
tatie en vervreemding ‘aan de onderkant’ de tegenvoeter blijft van globalise-
ring ‘aan de top’.

De versterkingen die door de beter bemiddelde meerderheid opgetrokken
worden en de zelfverdediging-via-agressie die gepraktiseerd wordt door
degenen die buiten de muren blijven, hebben een wederzijds versterkend
effect dat goed voorspeld wordt door Gregory Batesons theorie van de ‘schis-
mogenetische kettingen’. Volgens dat theoretisch model treedt een schisma
waarschijnlijk op en wordt dieper wanneer een situatie tot stand komt
waarin:

‘The behaviour x, y, z is the standard reply to x, y, z […] If, for example, the pat-
terns x, y, z include boasting, we shall see that there is a likelihood, if boasting is
the reply to boasting, that each group will drive the other into excessive emphasis
of the pattern, a process which if not restrained can only lead to more and more
extreme rivalry and ultimately to hostility and the breakdown of the whole sys-
tem.’ (Bateson 1973, 41-42)
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Het bovenstaande is het patroon van ‘symmetrische differentiatie’. Wat is
haar alternatief? Wat gebeurt er indien groep B er niet in slaagt op de ‘x, y, z’-
uitdaging van groep A te antwoorden met een ‘x, y, z’-type van gedrag? Het
verbreekt de schismogenetische ketting niet – ze neemt enkel het patroon aan
van ‘complementaire’, in plaats van symmetrische, differentiatie. Indien bij-
voorbeeld assertief gedrag niet met assertief gedrag beantwoord wordt, maar
wel met onderdanigheid, ‘it is likely that this submissiveness will promote
further assertiveness which in turn will promote further submissiveness’. De
‘breakdown of the system’ zal ook hier volgen (Bateson 1973).

Het algemene effect van de keuze tussen beide patronen is minimaal,
maar voor de partijen die door de schismogenetische ketting met elkaar ver-
bonden zijn, is het verschil tussen de patronen er één tussen waardigheid en
vernedering, menselijkheid en haar verlies. Men kan gerust stellen dat de
strategie van symmetrische differentiatie altijd de voorkeur geniet op die van
complementaire differentiatie. Die laatste is een strategie voor de verliezers
of voor diegene die de onafwendbaarheid van de nederlaag aanvaarden. Wat
de waarde van deze hypothese ook moge zijn, men kan gerust verwachten
dat bepaalde zaken als zegevierend zullen opduiken, welke strategie ook
gekozen wordt: de nieuwe fragmentatie van stedelijke ruimte, de inkrimping
en verdwijning van publieke ruimtes, de verbrokkeling van stedelijke
gemeenschappen, afscheiding en segregatie – en bovenal: de exterritorialiteit
van de nieuwe globale elite en de gedwongen territorialiteit van de rest.

Terwijl de nieuwe exterritorialiteit van de elite als een bedwelmende vrij-
heid aanvoelt, voelt de territorialiteit van de rest minder aan als een thuis, en
in toenemende mate als een gevangenis. De hedendaagse trends in gevange-
nisbeleid weerspiegelen die laatste ervaring en verleggen haar horizonten. Er
kan nu gesteld worden dat wat Silicon Valley deed voor ons hoog communi-
catietechnologisch en gecomputeriseerd bestaan, de Pelican Bay-gevangenis
gedaan kan hebben voor de toekomstige leefomstandigheden van de massa’s
die er niet in slaagden om op de snel bewegende trein van globalisering te
springen of die eruit geduwd werden.
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