Propos over symbolische vrijheid
Roland Breeur*

1. Paradoxen
In zijn werk wijst Herman De Dijn geregeld op paradoxen en contradicties eigen aan
bepaalde tendensen in onze samenleving, en meer bepaald zij die de uitdrukking zijn
van de idealen van onze postmoderne cultuur en individualistisch liberalisme.1 Deze
idealen behelzen onder ander een voluntaristisch beeld en de gedachte van autonomie.
Zo zegt Herman De Dijn: ‘Het enorme belang dat in onze maatschappij gehecht
wordt aan autonomie of zelfbeschikking leidt vaak tot het omgekeerde van autonomie
of in elk geval tot zeer paradoxale toestanden.’ 2 Ik geef enkele voorbeelden, ontleend
aan zijn werk: Er is de paradox tussen enerzijds de ophemeling en het promoten van
zelfbeschikking en anderzijds de alomtegenwoordige slachtoffercultus. Deze paradox
wordt zelf sterk geconditioneerd en in stand gehouden door de algemene ‘therapeutisering’ van de samenleving. ‘Onder het mom van hulp worden allerlei maatschappelijke groepen in een toestand van afhankelijkheid en lethargie gehouden.’ 3 Deze
contradictie doet wat denken aan het model waarin zou worden beweerd dat we
zelfstandig moeten kunnen beschikken over het vermogen om in slaap te vallen en
daardoor precies verslaafd raken aan slaappillen.
Een andere paradox bestaat in het ophemelen van zelfbeschikking enerzijds versus
het in vraag stellen of zelfs verwaarlozen van de verantwoordelijkheidszin anderzijds:
het lijkt doeltreffender en succesvoller om via sensibiliseringscampagnes ‘met gebruik
van allerlei psychologische beïnvloedingsmechanismen’ het gedrag van burgers te
disciplineren dan via methodes die wijzen op hun verantwoordelijkheid.4 Of verder:
de tegenstelling tussen de idee van zelfrealisatie (‘self-fashioning’) en een veralgemeend conformisme: de waarde van de zelfrealisatie wordt immers niet gemeten aan
de waarde van wat je doet, maar aan het vermogen om mee te doen. Individualisme, zo
toont De Dijn, is dus perfect verenigbaar met massacultuur. Of erger, het ophemelen
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van de autonomie versus de drang tot verstikkende controle, beheersing en beregeling van elke handeling.
‘Eigenlijk leven wij’, aldus Herman De Dijn, ‘ondanks alle vooruitgang, in een
buitengewoon behoudsgezinde tijd.’ 5 We zitten ‘collectief vast in een bepaalde mentaliteit’, beheerst door een verlies van stabiliteit en het overheersend neoliberalisme
(met diens dictaat van de marktwaarde). Dit wil zeggen dat we in een model leven
waarin het denken gedomineerd wordt door criteria en idealen die ten aanzien van
waarden en van datgene waar het er echt toe doet in het leven volledig extern blijft.
Dat systeem, om met Paul Verhaeghe te spreken, is flexibel, efficiënt… en gestoord.6
Of nog: het heeft het satanische dat Baudelaire begin vorige eeuw toeschreef aan de
koopmansgeest.
2. Vrijheid en bureaucratie
In wat volgt zou ik in eerste instantie een aantal reflecties willen maken rond één van
de net genoemde paradoxen: die tussen het ideaal van zelfbeschikking en verantwoordelijkheid enerzijds tegenover de alsmaar verstikkende druk van controlemechanismen
anderzijds (in de zin van snelheidscontroles, alcoholcontroles, onderwijscontroles –
‘visitaties’ en ‘evaluaties’ –, enzovoort).
Wat opvalt is dat die mechanismen minder betrokken zijn op het verbeteren van
datgene wat ze controleren: bijvoorbeeld van onderwijsinstellingen, of vaardigheden
van individuen. Gezien de druk en de proliferatie van die mechanismen zouden we
inmiddels allen een limiet moeten hebben bereikt van bereikbare volmaaktheid…
Wat die mechanismen bereiken is veeleer het perfectioneren van hun eigen controlemechanismen. Het ‘verfijnen van de parameters’ geschiedt in een verkramping om
het absurde karakter van de hele opzet te bezweren en weg te moffelen achter wat
niet meer is dan een illusie van vooruitgang. Nogmaals: we zitten collectief en conservatief
vast in een bepaalde mentaliteit.
Al die disciplinerende maatregelen en de mentaliteit die ermee gepaard gaat beginnen door te draven en op hol te slaan als een zichzelf opwindend automaat (automaton, dit wil zeggen een zielloos mechaniekje dat de bewegingsprincipes in zichzelf
heeft). En dat sociaal automaat moet zichzelf in stand houden, aangezien het zelf niets
vitaals heeft om op te teren. Descartes had nog de ambitie om via het model van
de automaat de vitale functies op mechanische wijze voor te stellen en te reproduceren.7 Maar als het automaat niets meer voorstelt en niets meer ambieert dan de eigen
vervolmaking en reproductie van zichzelf (in een ander domein) dreigt het zijn
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modelwaarde te verliezen en elke verwijzing naar het externe (het vitale) op te slorpen en te verdringen. Het wordt totalitair in zoverre het zelf het origineel begint te
creëren waar het als model voor zou moeten fungeren.
Laten we als model voor de tirannie van dergelijk automaat dat van de ‘bureaucratie’
nemen. Het bureaucratische verwijst oorspronkelijk naar een bestuursverschijnsel,
ooit treffend geanalyseerd door Max Weber, dat model stond voor de organisatiestructuur van de ambtenarij.8 Dit model heeft zich verzelfstandigd tot een onpersoonlijke machine waarin de individuele vrijheid van de ambtenaren verloren gaat.
Bedoeld als uitdrukking van de scheiding tussen besluitvorming (politiek) en uitvoerders, is die machine zelf zo machtig geworden dat ze de politieke en sociale vitaliteit
en creativiteit heeft lam gelegd. Ik denk hierbij aan de verkramping van het regime
in de toenmalige DDR net voor zijn totale ineenstorting.9 Er was geen politieke
vooruitgang meer mogelijk in een systeem dat alle energie begon te verspillen aan het
afluisteren, registreren, rapporteren en klasseren van de evenementen in het leven
van de bios politikos. En omgekeerd: precies omdat de controlemechanismen zich rond
de leegte verzelfstandigden, riepen ze eigen noden en aanpassingen in het leven.
De vraag die ik in deze context wil stellen is de volgende: Welke rol of welke functie
vervult de permanente claim op (het nemen van) verantwoordelijkheid binnen die
welbepaalde vorm van tirannie, met name de bureaucratie?
In het traditioneel politieke denken wordt tirannie beschouwd als een bewind dat
zichzelf niet hoeft te verantwoorden. Welnu, zo zei Hannah Arendt decennia terug
in haar boek Over geweld, bureaucratie is zo’n regime: het bewind ‘van een complex
systeem van burelen waarin geen enkel mens […] verantwoordelijkheid draagt’. Ze
noemt dergelijk stelsel een ‘niemandsbewind’. In dit kafkaiaanse bestel resteert er
niemand die ter verantwoording kan worden geroepen voor wat er gedaan wordt. Je
wordt altijd doorverwezen. En als bureaucraat vind je altijd een wet en een regel die
je beschermt.10
Maar, zo zou men zich kunnen afvragen, klopt datgene wat Arendt in 1969 suggereerde ook nog vandaag? Ik denk niet dat we veel moeite hebben om het gewicht,
de impact en de verstikkende draagwijdte van het bureaucratische vandaag de dag te
onderkennen: maar geldt vandaag niet ‘het principe van verantwoordelijkheid’? Er
gaat geen dag voorbij of we horen iemand claimen of klagen dat ‘X zijn verantwoordelijkheid moet nemen’?11
Ja, en zelfs (of vooral?) in de politiek. Je zou geneigd zijn hieruit af te leiden dat
die ‘verantwoordelijkheidszin’ (die voor sommigen rijmt op ‘burgerzin’) getuigt van
een groeiend verzet tegen die tirannie. De burger (bijvoorbeeld de student) ‘laat zijn
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stem horen’, neemt deel aan ‘symbolische acties’, ‘durft zelfstandig te denken’, of te
‘zijn’; kortom, hij/zij is vrij. En wie vrij is laat zich niet doen, onderwerpt zich niet,
roept anderen ter verantwoording op, kortom, is kritisch en autonoom. We hebben
te maken met een verlichte en geëngageerde geest.
Maar het – op het eerste gezicht – bevreemdende is nu juist dat ondanks de
nadruk die onze maatschappij graag legt op het belang van die vrijheid en verantwoordelijkheid (in het onderwijs, in de politiek, in de media …) het bureaucratische niet lijkt te wijken of te verminderen, maar – ‘zo blijkt uit heel wat empirisch
onderzoek’ – eerder toeneemt. Bestaat er misschien een nauwe band tussen die
twee tegengestelde principes of dimensies: de tirannie van de onderwerping (bureaucratie) versus de zin voor autonomie en verantwoordelijkheid? Het bureaucratische is
op sociaal en maatschappelijk vlak zo robuust precies omdat in dit systeem niemand
ter verantwoording kan worden geroepen: elk individu schuilt achter zijn bureau
en wijst vragende (of klagende) partijen op ‘procedures’, ‘decreten’, ‘formulieren’,
‘wetten’, enzovoort. Het tweede – de vrijheid en de autonomie – zou de uiting
moeten zijn van de moed om niet de olie maar het zand te zijn in de machine of
de fabriek van de wereld.12
Welnu, in de lijn van wat Herman De Dijn zelf suggereert in zijn laatste boek,
lijkt het mij dat de twee polen van die tegenstellingen vandaag zonder meer in
elkaar vloeien. Hoe? In de mate namelijk dat de zin van de vrijheid zelf vervlakt
en dat de betekenis ervan of diens bestaansvorm gedicteerd wordt door die tirannie. Niet louter omdat vrijheid en de noodzaak om keuzes te maken zelf tirannieke
vormen kunnen aannemen, zoals Renata Salecl recent nog op een erg overtuigende
en inspirerende wijze aantoonde,13 maar omdat de bureaucratie als het paradigma
van de tirannie van inschikkelijkheid en onderwerping het model van vrijheid creëert dat wij
hanteren. De vrijheid is ‘symbolisch’, naar het model van wat vandaag ‘symbolische
actie’ wordt genoemd.14
3. De tirannie van symbolische acties
Wat zijn dat voor acties? Ze heten ‘symbolisch’ omwille van hun ‘demonstratieve’
waarde. Ze willen iets ‘tonen’, ze ‘afficheren’, ze willen onze aandacht trekken of ze
moeten ons bewustzijn treffen.
Nemen we bij wijze van voorbeeld onze (inmiddels) traditionele ‘dikke-truiendag’:
het ‘verhaal’ begon exact tien jaar geleden. Zoals op de website van de Vlaamse
milieuadministratie te lezen staat, is de actie gestart op 16 februari 2005.15 Op die dag
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trad het Kyotoverdrag in werking. Welnu, zo werd er ons toen meegedeeld: ‘Op die
bewuste woensdag geven 470 Vlaamse en Brusselse scholen een signaal om het
Kyotoverdrag ernstig te nemen. Ze zetten de verwarming minstens een graad lager.
Om die dag symbolisch in de verf te zetten, zullen de leerlingen en leerkrachten extra
warme kleren aantrekken. Hiermee bewijzen ze dat ze hun steentje willen bijdragen aan
de Kyoto-overeenkomst’ (cursivering van de auteur).
In 2008, waarschijnlijk onder impuls van de linguïsten werkzaam binnen het
MOS (Milieuzorg op de hogescholen en universiteiten) en EcoCampus, die hun
verantwoordelijkheid nemen in het organiseren van het evenement, veranderde de
naam van ‘Dikke-truiendag’ met een liggend streepje naar de meer correcte vorm
‘Dikketruiendag’. Dit jaar, zo werd op de website aangekondigd, gingen onze jongeren op zoek naar mogelijke CO2-verdachten of CO2-boosdoeners. De organisatoren
zitten overigens niet stil. Op de site staat al te lezen dat ‘ze’ het thema van 2015 aan
het uitwerken zijn (we zijn gewaarschuwd).
Naast de inmiddels klassieke en wat ‘uitgelebberde’ acties als ‘we zetten de verwarming enkele graden minder’ en ‘de kinderen trekken een dikke trui aan in de klas’,
kwamen heel wat nieuwe initiatieven aan het licht, die uiteraard getuigen van het
enorme enthousiasme en de onuitputtelijke creativiteit van de tot dergelijke acties
aangemoedigde jongeren. Ik citeer graag een keuze uit het resultaat van deze initiatieven en van hun onderzoek:
- We hangen een superdikke trui en sjaal in de inkomhal.
- We zingen een zelfgemaakt dikketruienlied.
- We doen ’s morgens bij het belteken de dikketruiendans.
- We houden een verkiezing van de ‘meest Siberische leerkracht van het jaar’.
- Door middel van een fiets persen de kinderen zelf fruit tot een fruitsapje (sapje
trapje).
- Verkiezing ‘Miss’ en ‘Mister Dikke trui’
Risum teneatis, amici? Het – volgens mij – meest originele voorstel lijkt me dit: ‘wij
vragen de leerlingen naar voorstellen voor leuke acties…’
En daarmee is vreemd genoeg de cirkel rond. We staan weer aan het beginpunt:
het organiseren van acties wordt, na 10 jaar traditie, een doel op zich. Wat valt er nu
op bij de hele opzet van dit ‘traditioneel evenement’?
Ten eerste rijst de vraag op naar de verhouding tussen de ‘demonstratieve’ aard
van deze acties en de doelstellingen van het verdrag van Kyoto. Voor zover ik weet
is het ‘uitzenden van signalen’ niet direct waar het verdrag om vraagt. Er lijkt me
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vooral een spanning, zelfs een contrast op te treden tussen het karakter van de activiteiten waarmee dit signaal wordt uitgezonden (‘sapje trapje’) en de ernst van wat ons expliciet
gevraagd wordt ernstig te nemen. Zoals zo vaak wanneer het gaat om ‘symbolische
acties’ lijkt de waarde van de activiteit die wordt georganiseerd noch kwalitatief noch
inhoudelijk afgestemd op de waarde van wat je zogezegd wil bereiken. In het licht
van de ernst van de situatie waarop ze willen wijzen, zijn deze acties ronduit pueriel en
misplaatst. En hoe kan het anders: gezien hun opzet als ‘symbolische waarde’ moeten
die acties vooral aandacht trekken (over hun schijnbaar ‘educatieve waarde’ durf ik mij
niet uit te spreken). Maar wat nog meer opvalt is dat het hele evenement als activiteit
een doel op zich wordt: het initiatief ligt in handen van een organisatie met eigen
administratie, planning, waarschijnlijk een jaarlijks budget, ‘campagnemateriaal’16,
brochures, eigen website, enzovoort. Dit houdt zichzelf ook in stand (al tien jaar) los
van de vraag of het überhaupt iets uithaalt: wat startte als symbolische actie, zo wordt
ons meegedeeld, is inmiddels uitgegroeid tot (weliswaar met lichte zelfoverschatting)
een ‘vaste waarde’.
Wanneer een actie op zichzelf begint te draaien en in eerste plaats een ‘symbolische’
functie moet vervullen (een signaalfunctie), krijg je de volgende onvermijdelijke
neveneffecten: Ten eerste leiden dergelijke acties tot een bedroevend conformisme.
Zo worden leerlingen en scholen opgelegd met de paradoxale pretentie dat ze via die
weg inderdaad aan die Kyoto-accoorden willen ‘hun steentje bijdragen’. Je wordt opgeroepen (gedwongen) om (vrij) iets te willen. En je kan niet weigeren er op in te gaan: die
acties zijn nu eenmaal ludiek (je moet bijzonder tegendraads, asociaal en eventueel
contrair doen om niet mee te willen spelen; kortom een moppersmurf). Bovendien leiden
dergelijke acties tot het doorschuiven van elke verantwoordelijkheid: aangezien het
er vooral om gaat een signaal te geven en mensen bewust te maken, lijkt het doel
vooral gericht op het verwezenlijken van een impact op het denken van andere mensen
(een doel dat overigens in de ogen van revolutionairen ooit als reactionair gold). En
dit vanuit het gerust geweten dat zij op grond van hun inzichten en van die signalen
‘hun verantwoordelijkheid’ zullen nemen als autonome wezens. Die acties dienen dus
om andere burgers iets te doen willen… dus ook daar is de cirkel rond. Een organisatie
wordt opgericht om jongeren bewust te maken van zaken die ze bewust moeten
maken, etc…
Kortom, het gaat om acties waarvan elk mogelijk reëel effect (het aanpakken van
de echte oorzaken van de CO2-uitstoot) per definitie wordt geneutraliseerd: ze zijn immers
symbolisch. In die zin beogen ze geen echte verandering (zelfs niet van ‘mentaliteit’):
ze zijn dus niet enkel conformistisch, maar behoudsgezind.
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4. Symbolische vrijheid
Wat geldt voor acties, zo wil ik betogen, geldt ook voor wat we vrijheid noemen. Dat
er vandaag zo veel over verantwoordelijkheid en vrijheid wordt gesproken in een
maatschappelijk systeem dat onder de tirannie van het bureaucratische lijdt, is dus
geen toeval. Zoals vele andere zaken die te maken hebben met onze onmiddellijke
beleving, wordt ook het model van de vrijheid zelf door het bureaucratische gemodelleerd.
In een vroege tekst over Baudelaire (een van zijn eerste toepassingen van zijn
existentiële psychoanalyse) voert J.-P. Sartre de treffende term in van ‘Liberté à responsabilité limitée’ 17: de vrijheid en de verantwoordelijkheid worden a priori ingeperkt
tot wat het individu zelfstandig heeft vastgelegd en afgelijnd. Hoe? Door zijn vrijheid
te beperken tot zijn wil. Ik ben vrij in wat ik wil. Daarmee toont Sartre overigens dat
die notie van het individu zelf berust op een verwarring tussen en een limitering van
het bewustzijn tot de wil.18 Wat aan mijn wil ontsnapt zou ik niet alleen niet hebben
gewild maar ook niet hebben geweten. Het gebeurde ‘onbewust’.19
Verantwoordelijkheid betekent oorspronkelijk: het vermogen om antwoord te bieden aan de eisen van de werkelijkheid (‘responsabilité’ is ‘répondre à’). Maar gezien
de limitering en inkrimping van het bewustzijn naar het vermogen van de wil, waar
ben ik dan voor verantwoordelijk? Voor datgene waar ik me bewust van ben. Dat
betekent in dit model: voor wat ik echt heb gewild. Als piloot van een bommenwerper
heb ik enkel de militaire orders willen uitvoeren, en de bom droppen. Ik ben niet
‘aansprakelijk’ voor de gevolgen van mijn handeling. Die heb ik niet gewild (al kan
ik vaak niet ontkennen dat ze mij in mijn bewustzijn blijven achtervolgen).
Het valt op dat de notie van verantwoordelijkheid dus erg negatief of restrictief is:
het komt erop aan mij juridisch, mentaal, maatschappelijk te dekken. Het is effectief
ook zo dat bijvoorbeeld een lesgever, een geneesheer, een bouwvakker etc. onderworpen wordt aan de soms absurde bureaucratische regels en afspraken die hem
tegen lastige vormen van aansprakelijkheden kunnen beschermen en die hem tegen
eventuele klachten kunnen dekken (via verzekeringen).
Maar positief? Wat blijft er van die ‘verantwoordelijkheid’ over? Wie juridisch wat
handig is kan die laten verschuiven of er zich via contractuele overeenkomsten en
mandaten aan onttrekken. Maar hij kan ook pech hebben en gezien zijn functie en
rol binnen een of andere instelling, is het niet uitgesloten dat die persoon de collectieve verantwoordelijkheid van een hele ploeg zal moeten ‘vertegenwoordigen’ en op
zich zal moeten nemen. De waarde van de verantwoordelijkheid hangt dus niet af
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van het vermogen om waardig of laag, gepast of ongepast op de eisen van werkelijkheid te reageren: 20 het nemen van verantwoordelijkheid krijgt een teken-waarde, een
signaal (‘het aftreden’ uit zijn functie) die op symbolische wijze ons bewust moet maken van
de realiteit dat er zoiets zou bestaan als vrijheid. Maar die vrijheid zelf is niets meer dan
schijn (louter ‘symbolisch’): we worden immers met de illusie grootgebracht dat alles
wat we doen en alles wat we verlangen een uitdrukking is van een keuze. Die illusie
wordt opgedrongen en in stand gehouden door allerhande maatschappelijke praktijken
en retorisch goed ingeklede boodschappen.
Zo kocht ik recent noodgedwongen een nieuwe bril. Ik wou er zo snel en zo
goedkoop mogelijk van af zijn. Op de rekening en de folder krijg je dan: ‘proficiat
met uw keuze’! Alsof die firma het nodig achtte mij te complimenteren om iets waar
ik op dat ogenblik liefst niet mee wilde worden geconfronteerd, of erger, dat ze mij
extra moest overtuigen van het feit dat ik in de aankoop van dat ding gehandeld heb
als een vrij en ‘bewust’ wezen. Die drang om ons eraan te herinneren hoe vrij we
allemaal wel zijn, is opmerkelijk en bij momenten ergerlijk. We zouden er zonder die
aandrang inderdaad aan beginnen twijfelen.
Kinderen worden zodoende dus opgevoed met de opdracht – illusie – te handelen
als volwassen, autonome en vrije individuen. Wat opvalt in die processen is dat het
er hoegenaamd niet om gaat de jongeren zaken aan te prijzen die op zich interessant
en inhoudelijk verrijkend zouden zijn, zaken waardoor ze zodanig zouden kunnen
worden aangesproken dat ze er überhaupt zelfs niet meer voor zouden hoeven te
kiezen. De hele retoriek rond het evoceren van onze vrijheid is inhoudelijk neutraal
(of triviaal, wat nog erger is) en leeg. In de opvoeding tot volwassenheid lijkt men
vooral gericht op het creëren van een (vals) bewustzijn dat we moeten leren ‘keuzes’
maken, en dat we dat inderdaad ook kunnen (met een beetje goede wil). Of het nu
gaat om het kiezen van beddengoed, van hogere studies of van politieke voorkeuren:
je leert je profileren en gedragen als iemand die zogezegd bewuste keuzes maakt. En
je leert bovendien hoe je die vrijheid openlijk en symbolisch kan manifesteren of
afficheren. Tegendraads, non-conformistisch, ja, rebels is wie vandaag zegt dat hij er
de voorkeur aan geeft zich liefst niet tot een keuze te bekennen. ‘Pure passivité patiente’ zou
Blanchot zeggen.21
5. Besluit
De paradox waar we op hebben willen wijzen is de volgende: we leven sinds
de moderniteit met de idee dat de maatschappij en het individu naar vorm en
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inhoud door projecten en vrije keuzes worden bepaald. We kiezen vandaag zelf
hoe we wensen te leven en te sterven. We kiezen zelf wat voor werk en wat voor
bezigheden we in onze samenleving wensen te verwezenlijken. Maar in werkelijkheid is het andersom: de maatschappij en een welbepaald model van individualiteit gaan zelf bepalen wat we onder vrijheid moeten verstaan. Het beeld dat we
van de vrijheid hebben is zelf gesmeed door allerhande maatschappelijke discoursen die opduiken in de media, in de politiek of in onderwijsprogramma’s. Het is
het model van de vrijheid ‘met beperkte verantwoordelijkheid’ (liberté à responsabilité limitée) dat zoals een ‘société à responsabilité limitée’ zich begint te gedragen
als een vzw.
De relatie tussen vrijheid en verantwoordelijkheid wordt daardoor op zijn kop
gezet: in plaats van verantwoordelijkheid te zien als de uitdrukking zelf van vrijheid
(ik ben vrij en maak keuzes die het domein van datgene waar ik verantwoordelijk
voor ben bepalen22) wordt de vrijheid nu voorgeschoteld als de uitdrukking van verantwoordelijkheid: je wordt verantwoordelijk gemaakt en ertoe gedwongen elke
betrokkenheid op dingen in de wereld en de maatschappij te zien als een uitdrukking
van een keuze.
En die keuzes zijn geen uitdrukking meer van een vrijheid, ze zijn louter symbolisch.
Ze wijzen überhaupt niet op een echt engagement, maar hebben een louter demonstratieve waarde: ze dienen als signaal om anderen en onszelf te overtuigen van een
vrijheid die van zijn reële dimensie is beroofd of geamputeerd. De vrijheid is vrijblijvend en zuiver imaginair.
Bureaucratie en vrijheid
In hoofdstuk drie van mijn boek ‘Vloeibare waarden’ bespreek ik de paradoxale verhouding in
onze maatschappij tussen het geloof in zelfbeschikking enerzijds en allerlei vormen van disciplinering
via controle- en beïnvloedingsmechanismen anderzijds.1 Die paradox heeft ongetwijfeld te maken met
de aanwezigheid van een enorme beheersingsdrift die leidt tot een tirannieke wil tot controleren en
beregelen. Onder meer in de inleiding van mijn boek vermeld ik ook het opmerkelijke gegeven dat
het huidige individualisme in feite een product is van socialisering. Roland Breeur bespreekt de
verbinding tussen beide thema’s in zijn onderzoek naar het fenomeen van bureaucratisering, zo
kenmerkend voor onze maatschappij. De laatmoderne bureaucratie impliceert een eigen vrijheid- en
verantwoordelijkheidsbegrip dat het aan de individuen die in haar sfeer leven opdringt. Ik vind zijn
suggestieve analyses bijzonder interessant en wil graag even met hem meedenken over dat belangrijke
thema.
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Typisch voor de bureaucratie is dat ze zelf aan niemand verantwoording verschuldigd is; het
bureaucratische systeem dient als het ware om te ontsnappen aan reële verantwoordelijkheid en dus
ook aan de realiteit. Aanvankelijk staat een bureaucratie met haar regels en organisatievormen in
dienst van een echt doel. Maar geleidelijk worden die regels en vormen die eigenlijk middelen zijn
doelen op zich, die altijd maar meer geperfectioneerd worden. Het eigenlijke doel verdwijnt intussen
op de achtergrond en kan in die evolutie zelfs helemaal in het gedrang komen. Het kan een hele
tijd duren voor dat voor iedereen duidelijk wordt. Zo bleek enige tijd geleden in Groot-Brittannië
dat de poging van diverse ziekenhuizen van de National Health Service om aan financiële
‘constraints’ te beantwoorden gedurende verschillende jaren (tussen 2005 en 2009) ondanks allerlei
controlemechanismen en kwaliteitsregels leidde tot vreselijke mistoestanden vooral voor zieken en
bejaarden zonder regelmatig bezoek. Officieel leek alles in orde; alleen het hardnekkige aanklagen
van de mistoestanden door familieleden en gewone werknemers kon uiteindelijk aan die erbarmelijke
situatie een halt toeroepen.
Volgens Breeur dringt het bureaucratisch regime de individuen die in zijn sfeer leven een welbepaalde idee en beleving van vrijheid en verantwoordelijkheid op: een schijnvrijheid en schijnverantwoordelijkheid die eigenlijk ook de relatie van het individu tot de realiteit hypothekeren. Laat ons
eerst ter contrast kort het regime van ‘echte’ vrijheid en verantwoordelijkheid beschrijven. Wie in de
reële wereld leeft kan niet niet handelen; ook niet kiezen is toch kiezen (vraag dat maar aan ouders
die tegenwoordig een baby verwachten en geconfronteerd worden met medische zwangerschapsbegeleiding). In de reële wereld hebben onze keuzes (voor een partner, voor het hebben van kinderen)
gevolgen die wij onmogelijk kunnen voorzien. Toch zijn we verantwoordelijk voor wat in de onvoorspelbare toekomst uit onze keuzes zal voortkomen. We zijn dus ook verantwoordelijk voor wat we
niet konden weten (voorzien) en in zekere zin dus niet ‘wilden’. Reële verantwoordelijkheid betreft
dus een zelf en een werkelijkheid die niet als bewuste wil of als een welbepaalde, omschrijfbare
voorstelling van zaken gedefinieerd kunnen worden. Echte vrijheid en verantwoordelijkheid zijn dus,
paradoxaal genoeg, ten diepste gekenmerkt door onbeheersbaarheid en onvoorstelbaarheid; dat zijn,
in plaats van negaties van vrijheid en verantwoordelijkheid, voorwaarden en/of implicaties ervan.
Heel anders gaat het er volgens Breeur aan toe in de wereld van de bureaucratie. Ook hier
moeten de individuen voortdurend hun vrijheid en verantwoordelijkheid uitoefenen; en dat dit gebeurt
moet voortdurend gedemonstreerd of aangetoond worden. Maar het gaat om een schijnvrijheid, om
een verantwoordelijkheid die louter ‘symbolisch’ is. Demonstraties van vrijheid en verantwoordelijkheid zijn hier niet echt betrokken op de realiteit, maar zijn er vooral op uit om zichzelf te bevestigen
of te tonen (en zo het systeem te bevestigen). Het zelf heeft hier geen diepte of substantie, het is
loutere wil (die zich van alles kan distantiëren). De referentie naar de figuur van Melvilles Bartleby
is niet toevallig:2 Bartleby is het individu gereduceerd tot vrije keuze, de keuze om (niet) te handelen,
en dat in een (bureaucratisch!) systeem zonder extern doel en door een zelf dat tot die pure keuze
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gereduceerd is. Het kan niet toevallig zijn dat – zoals regelmatig opgemerkt wordt – bureaucratische
organisaties trekken vertonen van hoe het er in het ‘reële’ socialisme (van het vroegere Oost-Duitsland
bijvoorbeeld) aan toe ging: obsessionele aandacht voor het behoud van het systeem in plaats van voor
de realiteit; minachting voor de nefaste gevolgen van het systeem; controle van de individuen om de
controle.
Laat me proberen meer concreet de band te tonen tussen de bureaucratie en de lege vrijheid.
Vóór de universiteiten van instellingen in organisaties veranderden,3 bestond de academische vrijheid van professoren erin zich te engageren in dienst van de intellectuele vorming van hun studenten. Dat veronderstelde (idealiter) dat men ze liet delen in de eigen interesse in iets dat nooit
scherp af te lijnen en over te dragen is: zelf reflecteren in contact met de grote geesten van de (een)
cultuur, intreden in een zoektocht naar begrijpen hoe de dingen in elkaar zitten, en hoe wetenschappelijk begrijpen zich verhoudt tot andere vormen van denken. De vrijheid daarmee verbonden om te doceren wat en hoe men wilde was groot. De verantwoordelijkheid natuurlijk evenzeer:
niet zozeer tegenover de academische overheid, maar tegenover zichzelf en de studenten. Was men
echt op niveau bezig; slaagde men er in studenten echt te bezielen? Uiteraard waren er mistoestanden en misbruiken in dat regime van vrijheid. Dat wist iedere betrokkene. Maar dat was
de prijs voor de academische vrijheid van het hele professorencorps en van zijn leden: geen vrijheid
zonder tekortschieten hier of daar.
In een bureaucratisch georganiseerde universiteit wordt elke docent geacht zich vrij te engageren
in het systeem: hij/zij aanvaardt contractueel zich te houden aan de regels ervan en wil alleen verantwoordelijk zijn voor wat in en door het contract bepaald wordt (zoveel procent/uren onderwijs,
onderzoek, administratie, dienstverlening). Academische vrijheid bestaat er vooral in dat men eventueel bepaalde contractuele parameters kan heronderhandelen, of zijn competenties elders kan gaan
inzetten. De manier waarop het systeem de academische vrijheid verstaat, impliceert tegelijk een
voortdurende oproep tot het nemen en demonstreren van de eigen verantwoordelijkheid. Alle taken
dienen voortdurend door de docent zelf aan explicitatie en motivering onderworpen te worden. Er is
een voortdurende sollicitatie om zichzelf en het groepspresteren te evalueren aan de hand van allerlei
(zelf-)evaluaties, visitaties, SWOT-analyses, enzovoort. De vrijheid van de docent is echter schijnvrijheid. Het is de vrijheid om daden te stellen (te doceren, te publiceren) waarvan de betekenis door het
systeem bepaald wordt (‘scoren’ inzake diploma’s, aantal publicaties in de juiste tijdschriften, etc.)
en niet door de realiteit (de vorming, het inzicht, de reële bijdrage tot het weten). Docenten zijn niet
langer verantwoordelijk tegenover hun studenten, maar tegenover het systeem en enkel in zoverre hun
contract stipuleert. Ze worden daarom ook verzekerd voor eventuele schadeclaims vanwege de studenten. Docenten zijn tevens niet langer verantwoordelijk tegenover het hogere doel van reflectie, weten
of wetenschap, maar tegenover de administratie: bepaalde cijfers dienen gerealiseerd; waarmee die
verband houden is secundair.
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In het kader van deze analyse kan men enig inzicht verwerven in bepaalde fenomenen die de
academische wereld vandaag speciaal kenmerken en beroeren, bijvoorbeeld de toename (of zo lijkt
het er toch op) van soms verregaande vormen van academische fraude. In het vroegere systeem zou
de ontdekking van fraude gepaard zijn gegaan met schaamte bij de betrokkene, die de eer van het
beroep, van de instelling en van zichzelf in het gedrang bracht. Vandaag leidt de ontdekking tot de
op het eerste gezicht vreemde klacht van sommige fraudeurs dat zij dit wel moesten doen omdat zij
anders niet aan de vereisten konden voldoen. Soms is er zelfs irritatie bij de betrokkene voor al het
‘misbaar’ van de wetenschappelijke gemeenschap en het publiek. En inderdaad, het ging toch alleen
maar om het enigszins slinks verwerven van een hogere score? Men wilde ‘eigenlijk’ geen fraude
plegen, men wilde ‘eigenlijk’ iets anders, succes.
Hoe is ontsnapping aan dit systeem mogelijk? 4 Kritiek, bijvoorbeeld op de mallemolen van de
bibliometrie, wordt door het systeem typisch gecounterd met de vraag: wil je soms terug naar vroeger
en indien niet, stel dan alternatieven of amenderingen voor, anders heb je geen recht van spreken,
neem je eigenlijk niet je verantwoordelijkheid. Wat van de criticus gevraagd wordt, is natuurlijk iets
dat het systeem alleen maar kan bevestigen of versterken. We worden geconfronteerd met een diep
probleem: hoe kan er terug ruimte komen voor echte vrijheid en verantwoordelijkheid in een maatschappij die tot op europees niveau gekarakteriseerd is door de beheersingsmentaliteit? Is de situatie
niet om te wanhopen? Hoop kan er echter zijn zonder dat men duidelijke garanties van slagen ziet;
dat is juist hoop. Hoop gaat samen met weerstand op de plaats waar men staat en waar men denkt
te moeten doen wat juist is. Weerstand bieden betekent onvermoeibaar absurditeit aan de kaak te
stellen, ook al kan dat zuur opbreken (denk aan de dissident Vaclav Havel in het vroegere TsjechoSlowakije). Weerstand gaat samen met het uitproberen van alternatieve vormen van academisch
werken, ook al is het op heel beperkte schaal. Dat is de onvoorspelbare toekomst voorbereiden.
Herman De Dijn
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