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Gewapend met kennis achteraf is 
het niet moeilijk om voor iedere 
tijdsperiode van pakweg 5 a I 0 

jaar één titel aan te geven die als 
het ware de intellectuele agenda 
van zo'n periode heeft bepaald. 
Kuhn 's The structure cj scient!ftc re
volutions en Hofstädter's Gödel, 
Escher, Bach waren voor mij inder
tijd zulke boeken. Meer recente 
voorbeelden die ik in dit verband 
zou willen noemen zijn Nuss
baum 's The jragility if goodness en 
Toulmin's Cosmopolis. Hoe ideo
syncratisch dit lijstje er misschien 
ook uitziet, het gaat hier in ieder 
geval om een categorie paradig
matische werken, intellectuele 
mijlpalen waarvan je weet dat zij 
nog overeind zullen staan nadat de 
waan van de dag weer is vergeten. 

Hetnieuwe boek van HansAch
terhuis wordt door zijn uitgever 
met zoveel fanfare op de markt ge
bracht dat je allicht geneigd bent 
na te gaan of we hier ook niet met 
zo'n soort boek te doen hebben. 
'Na zijn inmiddels klassiek gewor
den Het rijk van de schaarste heeft 
Hans Achterhuis met De eifenis van 
de utopie opnieuw een baanbre
kend boek geschreven over een 
belangrijk maatschappelijk feno
meen', jubelt de flaptekst ons 
tegemoet. Wie zich zo laat aan
kondigen, wekt hoge verwachtin
gen. 

Feit is dat Achterhuis met deze 
publicatie een lijvige pil toevoegt 
aan zijn oeuvre (zie voor een op-
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gave daarvan de bibliografie in het 
besproken boek). In ieder geval is 
het ook een boek van deze tijd, 
waarin teksten niet meer worden 
geschreven, maar verwerkt. Geen 
enkel professoraal gedachtenspin
sel behoeft ons nog te worden ont
houden nu men beschikt over dat 
eindeloos geduldige apparaat dat 
tekstverwerker heet. Maar wel
licht heeft de auteur niet van na
ture zoveel woorden nodig, en zijn 
we eenvoudig getuige van de ver
derfelijke werking van de turfcul
tuur in het huidige universitaire 
wetenschapsland. In die turfcul
tuur telt elke pagina; hoe langer de 
zinnen, hoe meer pagina's. Pas 
met voldoende aantallen pagina's 
kun je de visitatiecommissie onder 
ogen komen. 

De utopische traditie ontleed 
Om zijn project te kunnen uitvoe
ren bakent Achterhuis eerst het 
onderwerp van zijn studie af ten
einde duidelijk te maken wat hij 
tot 'de utopische traditie' rekent 
en wat niet. Voor deze eerste stap 
hanteert hij twee methodologi
sche begrippen. Het post-moder
nisme levert hem de notie van een 
vertoog: specifieke standpunten en 
ideeën worden niet op zich be
schouwd maar moeten worden 
begrepen als uitingen van een of 
ander basisthema, in dit geval de 
utopische verbeelding. Ten tweede 
ontleent hij aan de latere Wittgen
stein de idee van een fami liegelijke
nis: niet alle exemplarische voor
beelden hebben alle karaktertrek
ken van het onderwerp van studie; 
maar door de cumulatie van ken
merkende eigenschappen komt 
toch een duidelijk gemeenschap
pelijk profiel naar voren in de fa
milie van utopisten. Achterhuis 

onderkent 1 o van dergelijke fami 
liekenmerken aan de utopische 
traditie, waaronder de volgende: 
• de onderschikking van het indi
vidu aan de gemeenschap; 
• de maakbaarheid van de samen
leving; 
• een omvattende panoptische 
visie op de samenleving wordt ge
combineerd met grote aandacht 
voor het miniemste detail; 

Aan de hand van dit instrumenta
rium zet Achterhuis zich aan de 
analyse van een aantal exemplari
sche teksten in de utopische tradi
tie. Een belangrijk onderscheid 
dat hij daarbij maakt is het onder
scheid in maatschappelijke en 
technische utopieën. Maatschap
pelijke utopieën zoals beschreven 
door Marx, Koestier en Orwell 
leiden slechts tot hun afschrik
wekkende tegendeel, de dystopie. 
Positiever staat Achterhuis tegen
over de categorie technische uto
pieën waarvoor met name Bacon's 
Het nieuwe Atlantis model staat. 
Ook het ontwerp voor een Panop
ticum door Jeremy Bentham, de 
grondlegger van het utilisme, 
vormt voor Achterhuis een trefze
kere illustratie van deze techni
sche utopische traditie. Zo ziet 
Bentham - kort samengevat - de 
onafwendbare positieve invloed 
van zijn modelgevangenis: 'Zede
lijk gedrag verbeterd - gezond
heid in stand gehouden - ijver 
verhoogd - onderricht verbreid 
gemene lasten verlicht - doelma
tigheid onwrikbaar verankerd -
dit alles door een eenvoudig 
bouwkundig idee.' (p. 2 8) 

De centrale stelling dieAchterhuis 
dan poneert is ontleend aan de 
provocerende en inspirererende 
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these van Toulmin in diens Cosma

po lis. Dit boek veroorzaakte een 
ware brainwave in ons denken over 
de verlichting en romantiek. Toul
min schetste de ons zo ver
trouwde moderniteit als reactie 
op een reeks onzekerheden die cu
muleerden in de I 7e eeuw. Hoe
wel Achterhuis op allerlei punten 
meent te moeten afdingen op de 
historische onderbouwing van 
Toulmin 's these, schroomt hij niet 
om het basisthema daarvan over te 
nemen. Hij vult Toulmin's these 
aan met de beschouwingen van 
Barbara Tuchman over het leven in 
middeleeuws Europa. In die zin 
zet hij deToulmin these in een bre
der perspectief. Waar Toulrnin 
wijst op de rol van de zekerheden 
van de nieuwe weten chap als con
stituerende factor in het Verlich
tingsproject, poneert Achterhuis 
de utopische traditie als zodanig 
als verklarende factor. 

In Achterhuis' eigen woorden: 
'het utopische denken [kan wor
den gezien] als een antwoord op 
het herfsttij der Middeleeuwen 
en het begin van de moderne tijd 
die door rampen, plagen, conflic
ten en onzekerheden gekenmerkt 
werden. De maatschappelijke 
orde die Toulrnin als de nieuwe 
kosmopolis omschrijft en die 
vanaf ongeveer I 6so de angsten 
verdreef: de chaos stabiliseerde en 
langzaam een tijdperk van mate
riële vooruitgang inaugureerde, 
lijkt in veel aspecten op de in 
de utopische traditie als een 
soort voorafschaduwing gepre
senteerde geordende samenle
ving. De utopische literaire ver
beelding liep vooruit op het streng 
filosofische antwoord op onzeker
heid en chaos dat, naast Descartes, 
vooral door Hobbes gegeven 
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werd. De belofte van de utopie 
was de eerste geslaagde poging 
om de dreiging van de nieuwe re
aliteit van de schaarste te overwin
nen. [ ... ]na een periode van onge
hoorde dreiging en chaos [bracht 
de utopische traditie] de idee van 
vooruitgang.' (p. 98) 

De actualiteit van de utopie 

Natuurlijk staat het iedereen vrij 
zijn eigen specifieke perspectief 
op de geschiedenis ten beste te 
geven. Maar ik zie toch nog niet zo 
snel wat Achterhuis' perspectief 
nu zo veel aantrekkelijker maakt 
dan de oorspronkelijke these van 
Toulrnin. Wat men verder ook 
moge afdingen op het verhaal van 
Toulmin, het boek had in ieder 
geval de charme van een radicaal 
nieuw perspectief op de Verlich
ting. Wie vervolgens op dat thema 
gaat variëren moet niet verwach
ten dat lezers iedere keer opnieuw 
in vervoering zullen geraken. Het 
radicaal nieuwe perspectief, de 
verrassing, is weg. Blijft over Ach
terhuis's poging om ruimte te 
creëren voor zijn onderwerp, de 
utopische traditie. Maar de ge
loofwaardigheid van een derge
lijke onderneming valt of staat 
met het intrinsieke belang van het 
onderwerp dat hij doorexerceert. 

In hoeverre vormt deze utopi
sche traditie voor ons eigenlijk 
nog steeds een behartenswaardig 
maatschappelijk fenomeen? Er 
zijn ongetwijfeld belanghebbende 
aspecten aan de utopische traditie 
te onderkennen. Het verschijnsel 

fellow traveilers bijvoorbeeld, waar-
bij mensen die anderszins intelli
gent zijn eH' een scherp oog heb
ben voor maatschappelijke om
standigheden, geheel blind blijken 
te kunnen zijn voor de wantoe-

standen inherent aan hun eigen 
droom, blijft natuurlijk een intri
gerend gegeven dat vragen op
roept bij iedere vorm van sociaal 
engagement. Hetzelfde geldt voor 
het feit dat veel geëngageerde we
tenschappers de critici van de uto
pie, zoals Achterhuis, kwalijk 
nemen dat zij van hun inspiratie
bron berooft worden. Deze vra
gen zijn op zichzelf zeker niet zon
der belang. Maar ze kunnen toch 
ook weer niet direct worden gere
kend tot de meest indringende 
kwesties waarvoor wij ons van
daag de dag gesteld zien. 

De grote theoretische en prak
tische vragen waarmee beleidma
kers en opinievormers vandaag de 
dag worden geconfronteerd, be
treffen eerder problemen als de 
ideologie van de 'terugtredende 
overheid' die ons stukje bij beetje 
steeds meer beheerst en - in het 
verlengde daarvan - de vraag hoe 
belangrijke maatschappelijke ta
ken op verantwoorde wijze kun
nen worden uitbesteed aan de 
markt. Wie zich in deze centrale 
vragen verdiept ziet in dat de uto
pische traditie nog slechts curiosi
teitswaarde vertegenwoordigt. 
Wanneer .programmamakers van 
politieke partijen zich de grootste 
moeite getroosten om zich nog te 
onderscheiden van wat ooit hun 
belangrijkste ideologische rivalen 
waren, lijkt het huidige consu
mentisme van de moderne kiezer 
beslist van grotere actualiteits
waarde dan de wetenswaardighe
den uit een lang vervlogen wereld 
van utopische denkers. Het is de 
taak van een auteur van een boek 
als dit dat hlj de relevantie van zijn 
onderwerp voor de huidige prak
tijk duidelijk weet te maken. Ach
terhuis slaagt daar niet in. 
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Ook het onderscheid dat hij aan
brengt tussen sociale en techni
sche utopieën blijft gekunsteld. 
Zij is goed te verklaren vanuit zijn 
belangstelling voor de relatie 
mens-techniek die inzichtelijk 
wordt tegen de achtergrond van 
de technische universiteit waar 
Achterhuis zijn leeropdracht 
heeft. Maar het onderwerp tech
niek kan niet automatisch aan
spraak maken op een bijzondere 
status. Voor Achterhuis is dit klaar
blijkelijk wel vanzelfsprekend 
want dit onderscheid, dat het be
langrijkste organiserend principe 
in het boek vormt, wordt verder 
nergens geproblematiseerd of 
zelfs maar ter dissussie gesteld. 

Techniek en ethiek: 
kunnen apparaten moraliseren? 

Verreweg het meest interessante 
onderdeel van het boek betreft de 
discussie over de 'moralisering van 
apparaten'. Aan de hand van een 
aantal praktijkvoorbeelden, zoals 
de met veiligheidsgordels uitge
ruste auto, die pas start wanneer 
de bestuurder deze gordel ook 
echt heeft omgedaan, beschouwt 
Achterhuis de rol die apparaten en 
techniek meer in het algemeen 
kunnen spelen in het bewerkstelli
gen van een betere sociale prak
tijk. Kenmerkend voor dit idee 
van moralisering van apparaten is 
dat wanneer je probeert het sys
teem te omzeilen, door bijvoor
beeld de gordel te sluiten zonder 
deze ook daadwerkelijk om te 
doen, de auto niet zal starten. Ver
gelijkbare voorbeelden, die men
sen als het ware tot moreel gedrag 
dwingen, zijn rotondes en ver
keersdrempels; of, om een be
rucht voorbeeld te nemen uit de 
praktijk van het hoofdstedelijk 
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openbaar vervoer, tourniquets bij 
de ingang van het metrostation. 
De interessante vraag die dit soort 
moraliserende apparaten opwerpt 
is in hoeverre het resulterende ge
drag nog als moreel aangemerkt 
kan worden. Volgens Kantiaans in
zicht zou men kunnen beweren 
dat naar mate het motief een min
der prominente rol speelt, demo
rele waarde van het gedrag nave
nant verminderd. Maar dit is in 
ieder geval niet Achterhuis' visie. 
Doorhordurend op een lezing, die 
eerder in Socialisme &.. Democratie 
(jrg . . P, nr. 1, 3- 1 2) werd gepubli
ceerd, werkt hij deze thematiek in 
een apart hoofdstuk uit. Kort sa
mengevat bepleit Achterhuis een 
zelfstandige plaats voor de tech
niek. We moeten artefacten niet 
zien als een verlengstuk van het 
menselijk handelen. De wereld 
der dingen verdient een eigen 
zelfstandige plaats. Materiële con
dities kunnen ons helpen te 
komen tot een betere samenle
ving. 

Dit is zeker een interessant on
derwerp omdat er een duidelijke 
parallel kan worden getrokken 
met andere recente publieke dis
cussies. Ik denk daarbij met name 
aan de vele, uiteenlopende be
schouwingen over de impact van 
kruisraketten en 'slimme bom
men' op het denken over de oor
logvoering ten tijde van de Kosovo 
crisis. Onder invloed van een hei
lig geloof in de mogelijkheden van 
de techniek zie je bepaalde tradi
tionele inzichten met betrekking 
tot oorlogvoering op de helling 
komen te staan. Voor de meeste 
commentatoren stond de inzet 
van de oorlog nimmer ter discus
sie. Toch voeren we het liefst een 
luchtoorlog geheel zonder slacht-

offers in eigen gelederen. De inzet 
van grondtroepen met het daar
bij behorende hogere risico van 
casua/ties in eigen gelederen kan 
misschien vermeden worden. 

Het hele idee van een oorlog 
zonder slachtoffers aan eigen zijde 
is natuurlijk een volstrekt novum 
in de wereld van de militair-strate
gische planning. Nooit eerder in 
de geschiedenis van gewapende 
conflicten tussen staten zagen we 
militaire strategen uitgaan van de 
mogelijkheid van een oorlog 
zonder eigen slachtoffers. Hoe
veel burgerslachtoffers en hoeveel 
schade aan civiele objecten bij de 
vijand kun je accepteren om je 
eigen strijdkrachten buiten schot 
te houden? Het is een morele af
weging die nooit eerder behoefde 
te worden gemaakt, eenvoudig 
omdat de mogelijkheid nog niet 
eerder bestond. Die mogelijkheid 
(en daarmee de morele implica
ties van de keuze) kan slechts ont
staan op basis van bepaalde nieuwe 
technologische ontwikkelingen. 

Slimme bommen conditione
ren de gedragsmogelijkheden van 
de mens uiteraard op geheel an
dere wijze dan tourniquets bij de 
ingang van de metro. Maar het 
voorbeeld maakt mijns inziens 
duidelijk dat alle technische arte
facten slechts morele betekenis 
kunnen krijgen in het licht van het 
gebruik dat ervan wordt gemaakt. 
Techniek creëert nieuwe moge
lijkheden die op hun beurt nieuwe 
morele dilemma's opwerpen. Zo
lang er nog geen reageerbuisba
by's mogelijk waren behoefden we 
ons ook niet druk te maken over 
de ethiek van de keuze van het ge
slacht van een baby. 

Achterhuis' obsessie met een 
aparte en zelfstandige plaats voor 
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de dingen valt slechts te begrijpen 
tegen de achtergrond van de tech
nische oriëntatie van de universi
teit waar hij zijn leerstoel be
kleedt. Het verhaal klinkt zeker 
niet onsympatiek, en ik geniet 
dan ook met volle teugen van 
het mooie gedicht van een dichte
res die haar bestek voor de laatste 
maal toespreekt bij gelegenheid 
van de aanschaf van een afwas
machine (p. 3 9 2). Maar relevanter 
dan een eigen plaats voor de 
techniek lijkt mij de analyse van 
de omstandigheden waarbinnen 
moreel gedrag überhaupt moge-
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lijk wordt. Het scherpe onder
scheid dat Achterhuis maakt tus
sen technische en sociale voor
waarden van de moraliteit lijkt 
daarbij slechts versluierend te 
werken. Tourniquets en afwasma
chines behoeven geen status 
aparte, wel is er dringend be
hoefte aan een beter inzicht in de 
invloed van bijvoorbeeld ]ree riders 
op de motivering van andere, 
goedwillende deelnemers aan het 
openbaar vervoer. En ook al be
hoeft er minder vaak te worden af
gewassen sinds de uitvinding van 
de afwasmachine, we moeten nog 

steeds afspreken wie ze in en uit 
zullen ruimen. 

Achterhuis maakt in zijn boek 
ruimte voor veel utopisch geïnspi
reerd gedachtengoed. Door die 
zeer uiteenlopende variëteit ver
lies je gemakkelijk het zicht op 
wat de erfenis van de utopie nu 
precies inhoudt, en belangrijker 
nog: waarom wij die erfenis eigen
lijk tot ons zouden willen nemen. 
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