
Het recht op vrije meningsuiting is fundamenteel en onaantastbaar in de moderne 
maatschappij. Terecht. Maar moet iedereen, op elk moment, tegen eender wie, om 
het even wat kunnen zeggen? Heb ik het recht om dwaze en gevaarlijke meningen 
te verkondigen? Mag ik ongeremd mijn misprijzen uiten, zaken zeggen die de ander 
kwetsen of beledigen? In dit boek houden we het moderne recht op vrije meningsui-
ting tegen het licht van de parrèsia in de Griekse cultuur. Parrèsia betekent: alles zeg-
gen, een samenstelling van pan (alles) en rhèma (woord). Parrèsia wordt gewoonlijk 
in het Latijn vertaald als libertas, later in het Engels als free speech, in het Frans als 
franc parler en in het Duits als Freimütigkeit. Die verschillende vertalingen focussen 
op belangrijke kenmerken van de parrèsia zoals vrijheid, durf (‘vrij en vrank spre-
ken’) en eerlijkheid. De parrèsiastès is de persoon die parrèsia beoefent, de waarheid-
spreker. Over die parrèsia hebben de Grieken een intense reflectie ontwikkeld. Zij 
stellen de volgende vragen: over welke onderwerpen is het relevant en belangrijk 
waarheid te spreken? Welke zijn de gunstige omstandigheden? Wie is in staat tot 
waarheidspreken? Welke intellectuele en ethische kwaliteiten zijn vereist? Hoe moet 
iemand zichzelf vormen om een parrèsiastès te worden? Hoe kan hij aanzien en in-
vloed verwerven? Welke gunstige effecten mogen de toehoorder en de samenleving 
verwachten van het waarheidspreken?

De parrèsia was een belangrijk onderzoeksthema in de laatste levensjaren van 
Michel Foucault (1926-1984). Eind 1983 gaf hij aan de universiteit van Berkeley 
zes lezingen over het waarheidspreken in het klassieke Griekenland en het Helle-
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nisme. De algemene thematiek van de lessenreeks was Vertoog en waarheid. In zijn 
cursussen aan het Collège de France besprak hij hetzelfde onderwerp. Zijn colleges 
van 1982-1983 hebben de titel: Le gouvernement de soi et des autres, en zijn laatste 
van 1983-1984: Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres. We ver-
ruimen hier de waarheidsproblematiek tot het centrale thema van Foucaults hele 
werk. Hij heeft zelf voorgesteld om zijn talrijke en uiteenlopende publicaties te le-
zen vanuit het thema van de subjectconstitutie. Hij onderscheidt in de vorming van 
subjectiviteit drie assen, namelijk weten, macht en ethiek. Zijn vraag luidt hoe wij, 
moderne westerlingen, ertoe gebracht worden onszelf te ervaren als subject van we-
ten en macht, en hoe wij onszelf vormen tot ethische subjecten. De literatuur over 
Foucault is hem in dat interpretatievoorstel meestal gevolgd1. Het is echter ook mo-
gelijk te focussen op de macht als centraal thema. Het weten en de ethiek zijn in die 
optiek deelaspecten van de macht. In een gesprek met Duccio Trombadori formu-
leert Foucault zelf dergelijk voorstel:

In de grond heb ik niets anders geprobeerd dan op te sporen hoe een aantal instel-
lingen die functioneerden in naam van de rede en de normaliteit, hun macht uit-
oefenden op groepen individuen in relatie met bepaalde gedragingen, zijnswijzen, 
vormen van handelen en spreken die geconstitueerd werden als anomalie, waanzin, 
ziekte, enz. In de grond heb ik niets anders gedaan dan een geschiedenis van de 
macht te schrijven. (1994d:82)

Als we Foucaults hele ‘oeuvre’ (een term die hij niet graag gebruikt) kunnen lezen 
vanuit elk deelaspect, m.a.w. elke as van de subjectconstitutie centraal stellen, dan 
kunnen we ook de waarheidsconstitutie beschouwen als zijn kernthema. Foucault 
spreekt van

een analyse van waarheidspelen, spelen van waar en onwaar waardoor het mense-
lijk wezen zich historisch constitueert als ervaring, d.w.z. als iets wat kan en moet 
gedacht worden. (1984a:12)

In die optiek is het waarheidsprobleem niet alleen zijn uitgangspunt (de jaren 1960) 
en zijn ultieme thema (de jaren 1980), maar veeleer zijn blijvende interesse vanaf 
Les mots et les choses tot Le courage de la vérité.

1 R. Devos, Macht en verzet. Het subject in het denken van Michel Foucault.
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1. Waarheid en archeologie

In de jaren 1960 zet Foucault zich af tegen het idee van een oorspronkelijk en 
funderend subject. Onze subjectiviteit is altijd gesitueerd, sterker nog: ze wordt 
geconstitueerd door het discours, door een netwerk van vertoogpraktijken. In dat 
licht bekritiseert hij het traditionele waarheidsconcept, waarbij de waarheid wordt 
opgevat als de talige weerspiegeling van de buitentalige werkelijkheid. Les mots 
et les choses laat zien dat elk waarheidspreken mogelijk gemaakt wordt door een 
bepaald kennisveld, de epistèmè. De archeologie graaft naar het a priori van een 
bepaalde periode. De epistèmè zet de werkelijkheid uiteen ‘vooraleer’ de subjecten 
hun eigen uitleg kunnen geven. Ze bepaalt de manier waarop wij de werkelijkheid 
waarnemen, ervaren en verwoorden. Tussen de verschillende epistèmè’s doen zich 
daarenboven grondige breuken voor, meer bepaald tussen de renaissance en de 
klassieke periode (het midden van de zeventiende eeuw), verder op de drempel 
van de moderne tijd en het verschijnen van de menswetenschappen (het begin van 
de negentiende eeuw), en ten slotte ‘de dood van de mens’ die de literatuur en het 
structuralisme aankondigen (het midden van de twintigste eeuw). Foucault ver-
werpt de ideeën van historische continuïteit en teleologie, wat gepaard gaat met 
zijn afwijzing van waarheid als de toenemende ontsluiering van de werkelijkheid 
door de wetenschappen.

Zijn vraag gaat niet over waar en vals, maar luidt: hoe komt het dat wetende 
subjecten sommige zaken als waar beschouwen? Wat komt in een bepaalde periode 
in aanmerking om waar of vals te zijn? De waarheid is in die zin geen eigenschap 
van een uitspraak, maar het effect van een bepaald discours. Elke tijd en cultuur 
hebben hun eigen waarheidsregime, maar ook hun epistemologische monsters die 
vallen buiten het heersende waarheidsregime, en om die reden noch waar noch vals 
zijn. De archeoloog leest teksten niet als documenten, waarvan hij de verborgen 
betekenis of de intentie van de auteur opspoort. Hij vraagt niet of ze authentiek 
dan wel vervalst, geïnformeerd dan wel onwetend, oprecht dan wel misleidend zijn, 
m.a.w. of ze de waarheid spreken en met welke reden. Hij benadert teksten in hun 
positiviteit als monumenten. Hij schraapt de grond af waarop ze staan, laag na laag. 
De waarheid is in die optiek duidelijk het effect van een bepaald discours. Zoals het 
transcendentaal subject, zo wordt ook een objectieve, boventijdelijke waarheid afge-
schreven. Sam IJsseling schrijft:

Een tekst benaderen als een monument betekent deze beschouwen als behorende 
tot de objectieve werkelijkheid. Er staat geschreven en wat er geschreven staat moet 
als feitelijkheid ernstig genomen worden. Niet de vraag naar de waarheid staat dan 
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op de voorgrond, maar wel de vraag naar de structuur en de opbouw van dit monu-
ment en naar de functie ervan.2

2. Waarheid en genealogie

In de jaren 1970 staat de machtsproblematiek op de voorgrond. Foucault bestempelt 
zijn onderzoek, in het spoor van Friedrich Nietzsche, als een genealogie. Hij is niet 
geïnteresseerd in het wat, maar in het hoe van de macht, d.w.z. niet in haar wezen, 
maar in haar werking3.

Surveiller et Punir analyseert de werking van de moderne macht als disciplinering 
van de lichamen. De waarheidsproblematiek verdwijnt daarmee niet uit het beeld. 
Integendeel, juist de samenhang van macht en weten, het savoir-pouvoir, is Foucaults 
kernthema. De macht is productief. Ze brengt gezonde en krachtige lichamen voort. 
Ze produceert ook kennis. De menswetenschappen ontstaan en ontwikkelen zich 
binnen disciplinerende machtsvormen. Ze oefenen op hun beurt macht uit, via de 
wetenschappelijk geschoolde deskundigen. La volonté de savoir toetst die productieve 
machtsopvatting op het terrein van de seksualiteit. Foucault betoogt dat de macht 
niet louter, en zelfs niet op de eerste plaats, werkzaam is als verbod en censuur. Ze 
wekt veeleer het verlangen op. Ze spoort aan tot vertoogvorming. De bekentenis-
dwang ligt aan de basis van de moderne scientia sexualis (cfr. infra). De moderne 
macht is bij uitstek een wil tot weten.

3. Waarheid en zelfpraktijken

In de jaren 1980 verschuift Foucaults aandacht naar de manier waarop de indivi-
duen zichzelf vormen tot subjecten. In L’usage des plaisirs, Le souci de soi en (het ge-
plande, maar niet gepubliceerde) Les aveux de la chair focust hij op de bestaanskun-
sten, d.w.z. de vormen waarin individuen nadenken over hun eigen gedrag en de 
praktijken waardoor zij hun bestaan stileren. Eerder dan geconstitueerd door een 
anonieme epistèmè of een machtsdispositief, wordt subjectvorming nu gedacht als 

2 S. IJsseling, Michel Foucault en de strategie van de macht, p.81.
3 R. Devos, Macht als disciplinering (hoofdstuk 3) en De productie van de seksualiteit (hoofd-

stuk 4), in o.c., p.26-56.
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het doel en de uitkomst van een actieve zelfconstitutie. Assujettissement is synoniem 
van zelfdisciplinering. De waarheid verdwijnt ook hier niet uit het beeld. Integen-
deel, Foucault laat zien hoe de zoektocht naar kennis een wezenlijk bestanddeel van 
de bestaanskunsten is, en hoe het weten qua betekenis, inzet en inhoud verandert 
vanaf de klassieke oudheid over het hellenisme naar het vroege christendom.

Foucault zet zich af tegen degenen die de waarheid losmaken van de macht en de 
zelfpraktijken, maar ook tegen degenen die de verschillen negeren en de ene dimen-
sie herleiden tot de andere. Hij wil precies hun veelvuldige en ingewikkelde relaties 
opsporen, wat hij ‘de logica van de connectie van het heterogene’ noemt (2004:44).

De voorstelling van dat onderzoek als een poging om het weten te herleiden tot 
macht, om het weten te maken tot het masker van de macht, in structuren waarin 
het subject geen plaats heeft, is een loutere en simpele karikatuur. Integendeel, het 
gaat om de analyse van de complexe verhoudingen tussen drie verschillende ele-
menten [weten, macht en subjectiviteit], die zich niet laten reduceren tot elkaar of 
opslorpen door elkaar, maar waarvan de verhoudingen constitutief zijn voor elkaar. 
(2009:10)

In een terugblik op zijn werk stelt Foucault dat hij op elk studiedomein een theo-
retische verschuiving bewerkstelligd heeft. Het weten heeft hij bestudeerd in zijn 
specifieke vorm van waarheidspreken (véridiction, 1994d:632). Verder heeft hij de 
machtsverhoudingen niet bestudeerd als de emanatie van een substantiële en over-
weldigende macht, maar als procedures van het handelen. De subjectconstitutie ten 
slotte heeft hij bestudeerd doorheen de zelfpraktijken.

4. Het waarheidspreken

Het subject is niet alleen een effect, maar een actor die een relatie met zichzelf op-
bouwt en actief betrokken is op andere factoren. De focus op subjecten als actoren 
brengt Foucault tot een nieuwe benadering van macht. Hij bepaalt macht niet langer 
als uitsluiting of disciplinering, maar als het sturen van gedragingen (conduire les 
conduites). Macht uitoefenen betekent: een actor stuurt, uiteraard binnen een be-
paald machtsdispositief, het feitelijke en mogelijke handelingsveld van een andere 
actor, of probeert diens gedrag te sturen. Vanuit die perspectiefverschuiving wordt 
het thema van het bestuur (la gouvernementalité) geïntroduceerd. Het bestuur is de 
machtsvorm waarin de politieke overheid macht uitoefent over de bevolking (collec-
tief en individueel), ‘de activiteit die het gedrag van mensen regisseert in het kader 
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en met instrumenten van de staat’ (1994c:819). Foucault onderscheidt het besturen 
van het strikte regeren, bevelen en wetgeving. Het gaat om de bestuurskunst, d.w.z. 
om de vormen en de bezigheden waarin degene die macht uitoefent, nadenkt over 
de feitelijke en ideale machtsuitoefening. Al besturend conceptualiseert hij het do-
mein, de regels, de praktijken en de doelstellingen van zijn bestuur. Het gaat om een 
reflectie binnen en over het bestuur, om ‘de rationalisering van de bestuurlijke prak-
tijk’ (2004:4). Het bestuur heeft zijn specifieke domein, zijn regels, zijn praktijken 
en zijn doelstellingen4.

Tegen die achtergrond, de zelfpraktijken en het bestuur, verschijnt het nieuwe 
thema van de parrèsia. Foucault analyseert de verschillende waarheidsregimes van-
uit de actoren, m.a.w. de verschillende waarheidsspelen vanuit de spelers. Hij gaat na 
hoe subjecten waarheid spreken tegenover andere subjecten, uiteraard binnen een 
bepaald macht-weten. Of beter: hij wil opsporen hoe het waarheidspreken doorheen 
de tijd op verschillende wijzen geproblematiseerd wordt (1989:84). Hij wil immers 
geen gedragingen uit het verleden beschrijven, maar problematiseringsvormen in 
kaart brengen, de verschillen en verschuivingen daarin opsporen. Problematisering 
(problématisation) is een belangrijk methodologisch begrip bij de latere Foucault. 
Een problematisering is geen verzameling vertogen of een reeks vragen. Ze betreft 
de constitutie van een probleemveld als een specifieke, historische ervaring. Proble-
matiseren betekent: de werkelijkheid benaderen met bepaalde concepten, schema’s, 
vragen, een bepaald vocabulaire. Een problematisering opent een blikveld, een be-
paalde manier om te kijken naar de dingen.

Problematiserering betekent niet de voorstelling van een vooraf bestaand object of 
de schepping door het vertoog van een niet-bestaand object. Ze is het geheel van 
discursieve en niet-discursieve praktijken dat iets binnenhaalt in het spel van waar 
en vals, en het constitueert tot object voor het denken (in de vorm van de morele 
reflectie, de wetenschappelijke kennis, de politieke analyse, enz.). (1994d:670)

Met welke ogen kijkt men bijvoorbeeld naar gekte, misdaad, tirannie, vleierij, dema-
gogie? Om welke redenen en op welke manieren gaat men bepaalde zaken (gedra-
gingen, verschijnselen, processen) tot probleem maken? Vanuit welke overwegingen 
worden bepaalde handelingen aangewezen, benoemd, gedefinieerd en geclassifi-
ceerd als waanzin, delinquentie of perversiteit, terwijl men dat vroeger niet deed 

4 We kunnen spreken van een ontologie, een deontologie, een ascese en een teleologie van 
het bestuur. We maken op die manier de parallel met de methodologische vierdeling die 
Foucault ontwerpt om de bestaanskunsten in kaart te brengen (ibidem, p.93).
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en zelfs gelijkaardige gedragingen op datzelfde moment negeert? Welke nieuwe om-
gangsvormen, eventueel instellingen, resulteren daaruit? (1989:85). Foucault geeft 
nog een ander voorbeeld: de problematisering van de lusten getuigt van een ethische 
bezorgdheid, die heel verschillende vormen en wisselende intensiteit vertoont. Wie 
daarop focust is geïnteresseerd in iets heel anders dan een eentonige geschiedenis 
van plichten en verboden betreffende ‘de seksualiteit’.

Een geschiedenis van problematiseringen is geen ideologiekritiek (1997:30) 
noch een mentaliteitsgeschiedenis (2003:14). Foucault beklemtoont ook het ver-
schil tussen de ideeëngeschiedenis en de geschiedenis van het denken die hij voor ogen 
heeft. De ideeëngeschiedenis onderzoekt wanneer een bepaalde notie juist opduikt. 
Ze identificeert dat moment met het verschijnen van een nieuw woord. De geschie-
denis van het denken echter analyseert op welke manier instellingen, praktijken, 
rituele gewoonten en alledaagse handelingen geproblematiseerd worden door men-
sen die zich op een bepaalde manier gedragen, bepaalde gewoonten erop nahouden, 
zich met bepaalde praktijken inlaten en bepaalde instellingen doen functioneren. De 
ideeëngeschiedenis zoekt naar de oorsprong en de evolutie van een concept, tegen 
de achtergrond van andere ideeën. De geschiedenis van het denken echter vraagt hoe 
een domein van ervaringen, of een geheel van vertogen en praktijken dat aanvanke-
lijk geaccepteerd was, stil en onbevraagd bleef, op een bepaald moment problema-
tisch wordt, discussies uitlokt, aanzet tot nieuwe reacties en een crisis teweegbrengt 
van voordien evidente gedragingen, gewoonten, zegswijzen, praktijken, instituties. 
Foucault stelt dat de geschiedenis van problematiseringen of van het denken gelijk 
staat met de geschiedenis van de wijzen waarop mensen zorgen voor iets, bezorgd 
worden over iets, bijvoorbeeld over waanzin, misdaad, seks, over zichzelf, of over de 
waarheid (1989:35).

Waarom deze ‘problematisering’? Het is tenslotte juist de taak van een geschiede-
nis van het denken, in tegenstelling tot een geschiedenis van de gedragingen of de 
voorstellingen, om de voorwaarden te bepalen waarin het menselijk wezen ‘proble-
matiseert’ wat het is, wat het doet, en de wereld waarin het leeft. (1984a:16)

Foucault onderzoekt in zijn colleges de geschiedenis van de problematisering betref-
fende de parrèsia. Hij stelt meer bepaald de vier volgende reeksen vragen. Ten eer-
ste, wie is het subject van het waarheidspreken? Hoe kan men een waarheidspreker 
herkennen? Hoe kan men hem onderscheiden van een leugenaar, een vleier? Aan 
welke voorwaarden moet een parrèsiastès voldoen? Welke sociale eigenschappen en 
ethische kwaliteiten moet hij bezitten? Welke opvoeding en vorming moet hij ge-
noten hebben? Welke activiteiten moet hij verrichten ten aanzien van zichzelf? Ten 
tweede, over welke onderwerpen acht men het relevant en belangrijk om waarheid 
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te spreken? Over de natuur? De wereld? De goden? De polis? Over de menselijke 
aard? Bepaalde gedragingen? Bepaalde voorstellingen? Daarmee hangt samen: wel-
ke zijn de omstandigheden waarbinnen waarheid kan, mag en moet gesproken wor-
den? Zijn er geprivilegieerde plaatsen en tijden? (2009:281) Ten derde, welke zijn de 
gevolgen van de parrèsia? Welke positieve effecten verwacht men voor de polis, de 
vriendschap, de verhouding tussen ouders en kinderen, leraar en leerling, verzorger 
en verzorgde? Wordt men gelukkig door waarheid te spreken of te aanhoren? Ten 
vierde, welke is de verhouding tussen het spreken van waarheid en het uitoefenen 
van macht? Moet het bestuur afgestemd worden op het waarheidspreken? Heb-
ben ze elkaar nodig? Of moet men ze integendeel juist zoveel mogelijk gescheiden 
houden? Hoe moet men in dat geval hun onafhankelijkheid waarborgen? Foucault 
vat zijn vraagstelling samen als volgt: Wie is in staat tot het spreken van waarheid? 
Waarover moet waarheid gesproken worden? Met welke gevolgen? Met welke relatie 
tot de macht? (1989:84)

In dit boek onderzoeken we in Foucaults spoor de problematisering van het waar-
heidspreken vanaf de klassieke Griekse cultuur tot in het vroege christendom. In 
een algemene benadering schetsen we eerst de band tussen de parrèsia en verwante 
begrippen, zoals openhartigheid, waarheid, moed, kritiek en plicht, en verder een 
reeks opposities, met de retoriek, het bewijs, de profetie en het onderwijs. In de vol-
gende drie hoofdstukken focussen we op de politieke parrèsia. Hoofdstuk 3 proble-
matiseert het waarheidspreken van de burger tegenover zijn gelijken in de Griekse 
polis. Hoofdstuk 4 handelt over de crisis van de democratische parrèsia. We stoten 
hier op de lastige tegenstelling tussen democratische gelijkheid en ethische differen-
tiatie. Hoofdstuk 5 gaat over de parrèsia van de raadgever ten aanzien van de vorst, 
een mindere ten aanzien van een meerdere. In hoofdstuk 6 analyseren we de belang-
rijke verschuiving van de politieke naar de ethische parrèsia. Het waarheidspreken is 
bij Socrates gebaseerd op de zelfzorg van de spreker en gericht op de zelfzorg van de 
toehoorder. Omdat de parrèsia losgemaakt wordt van haar onmiddellijke politieke 
functie, kan ze vervolgens ingezet worden in verschillende types van intermense-
lijke verhoudingen. Hoofdstuk 7 belicht het belang van het waarheidspreken in de 
zorg voor de ander, meer bepaald in de vriendschap, de school en de hulpverlening. 
Hoofdstuk 8 belicht de cynische parrèsia, en vooral haar samenhang met de hele 
cynische levenswijze. We wijzen ook op de grote invloed die het waarheidspreken 
in de vorm van het schandaal uitoefende op de christelijke traditie en het westerse 
denken. Hoofdstuk 9 analyseert verschillende technieken van zelfonderzoek bij de 
stoïcijnen. Hoofdstuk 10 spreekt over de parrèsia in het vroege christendom. De 
klassieke parrèsia leeft daar voort als geloofsgetuigenis. Het stoelt op het vertrou-
wen in God. Geleidelijk maakt die positieve betekenis plaats voor de negatieve. Uit 
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die dubbele houding ontspringen twee uiteenlopende tradities. De positieve parrè-
sia wordt verder gezet in de mystieke traditie, de negatieve in de ascetische traditie. 
In die laatste ondergaat het waarheidspreken een mutatie tot de bekentenis, het 
ontcijferen en wegcijferen van zichzelf, onder het oog van de pastorale macht. In 
het laatste hoofdstuk stellen we ten slotte de vraag wat de parrèsia vandaag kan 
betekenen.

Veel mensen hebben dit boek mee gedragen. Ik dank ze voor hun belangstelling, 
hun vragen en bedenkingen, in het bijzonder mijn thesisstudenten, de deelnemers 
aan het seminarie Cultuurfilosofie in Leuven en de organisatoren van de studiedagen 
Bijzondere Jeugdzorg. In het bijzonder bedank ik Huug Van Gompel en het team van 
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