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Inleiding
Jan Weerdenburg

Het is snel gegaan. In enkele jaren is het communisme als ideologie in
diskrediet geraakt. Dat was het natuurlijk al voor figuren.als Reagan c.s.,
maar is het inmiddels ook voor de zich vroeger communistisch noemende
partijen. Fascisme is al langer taboe en dient bestreden to worden. Het
anarchisme wordt als ideologie zelden serieus genomen en de term anar-
chist wordt meestal in negatieve zin gebruikt. Is er sprake van het einde
van de grote ideologieen? Dit leek ons een aardige vraagstelling om dit
programma in de serie In Grote Li jnen, waarin de grote ideologieen stuk
voor stuk de revue passeerden, mee of to sluiten.

De term ideologie is rond 1800 geintroduceerd door de Franse filosoof
Destutt de Tracy voor een nieuwe wetenschap die de menselijke ideeen
en hun waarheidsgehalte tot object heeft. Spoedig kreeg de term de
betekenis die hij nu nog heeft: een min of meer afgerond denkraam dat
een programme voor praktische activiteiten in de politieke sfeer oplevert,
inclusief sociaal-economische doelstellingen.
Onder de titel 'Modern Socio-Economic Doctrines and Reform Move-
ments' wordt in de Encyclopaedia Brittanica een grove indeling gemaakt
in de belangrijkste `moderne' ideologieen: socialisme, communisme,
anarchisme, fascisme, nationalisme, liberalisme en conservatisme. In dit
programma werd deze (voor de hand liggende) indeling gevolgd, zij het
met een enkele wijziging. Socialisme en communisme werden samen
genomen in een enkele lezing, omdat de scheidslijnen niet altijd even
gemakkelijk to trekken zijn. Het nationalisme neemt in het rijtje een wat
aparte plaats in omdat het samen kan gaan met de andere ideologieen. De
vraag kan ook gesteld worden of het 'einde van de ideologieen' samen-
hangt met de huidige revival van het nationalisme overal op deze wereld.
De vraag of er inderdaad sprake is van het einde van de grote ideologieen
was dus het thema van de laatste lezing, maar al eerder in het programme
werden er opmerkingen over gemaakt (zie met name de lezing van Dick
Pels over het fascisme).
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De lezing over het fascisme zou worden gehouden door prof.dr. Wim van
Dooren, een graag geziene spreker in vele eerdere Studium Generale
programma's. Wim van Dooren was ziek, maar hij was heel optimistisch
over zijn herstel. Enkele dagen voordat hij zijn lezing zou houden moest
hij echter acuut in het ziekenhuis worden opgenomen en is niet lang
daarna gestorven. Hans Ramaer bleek, met slechts een dag voorberei-
dingstijd, bereid de lezing over het anarchisme voor zijn rekening to
nemen. Een fantastische prestatie. Hoewel geimproviseerd, werd het een
zeer boeiende en leerzame avond; zoals overigens ook de andere lezingen
in het programma. U kunt het in deze bundel nog eens rustig nalezen.
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Socialisme en communisme
G.E. Lock

Dit korte paper heeft twee thema's: enerzijds het begrip van ideologie
(wat is ideologie?); anderzijds de ideologieen van socialisme en commu-
nisme. In andere woorden: ons gecombineerd thema is het socialisme en
het communisme beschouwd als ideologieen.
In een bepaald opzicht is het een logische stap om deze reeks over ideo-
logieen to beginnen met het socialisme en het communisme: want de notie
zelf van 'ideologie', in de min of meer hedendaagse betekenis, is groten-
deels een produkt van de socialistische, in het bijzonder van de marxis-
tische theorie.
Hoezo? Op een niveau is deze vraag vrij makkelijk to beantwoorden. Het
socialisme is (onder andere) een theorie van de massa: in het bijzonder,
in de meeste versies, van de massa van werkers of arbeiders, van de ar-
beidersklasse of (zoals het ook werd genoemd) het proletariaat: de klasse
van mensen die niets anders bezitten dan hun eigen kinderen, hun nako-
melingen, hun proles. Deze arbeidersklasse zou de macht overnemen
- moeten overnemen - omdat zij een sleutelrol, de sleutelrol speelt in
het moderne economisch systeem en in de moderne samenleving; maar
ook omdat zij numeriek een grote klasse is, soms maar niet altijd een
meerderheid van de bevolking.
Niettemin moesten de vroege - overigens ook de latere - socialisten
toegeven dat de meeste arbeiders (nog) Been socialisten waren geworden.
Hoe was dat mogelijk? Hoe kon het zijn dat deze onderdrukte en uit-
gebuite klasse niet in haar geheel voor haar eigen belangen opkwam?
Het antwoord luidde dan ongeveer. vanwege het valse bewustzijn.
Wij komen straks terug op de inhoud van de socialistische boodschap.
Maar eerst nog een paar woorden over dit idee van vals bewustzijn.
Waarom zouden mensen ooit de onwaarheid geloven? Daar zijn verschil-
lende denkbare redenen voor. Een is dat die mensen leugens worden ver-
teld, en dat ze die geloven. Waarom zouden anderen leugens willen ver-
tellen? Men kan leugens zomaar vertellen, voor de lol. Men kan leugens
vertellen - en dit is het meer interessante geval - uit eigenbelang. (U
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vraagt mij om u f 50,-- to lenen; ik zeg dat het me spijt, dat ik geen
f 50,-- heb, ik ben aan lager wal, ik kan u niet helpen. Dit is misschien
een leugen, die ik uit eigenbelang vertel. Het is per slot van rekening
minder pijnlijk dan het antwoord dat ik het geld wel heb, maar niet wil
lenen.) Of - een meer direct politiek voorbeeld - u bent een lid van de
onderdrukte massa, ik ben uw heer en meester. U dreigt in opstand to
komen; ik laat u weten dat dit u misschien lukt, maar dat u voor uw daad
gestraft zal worden, door God, in het hiernamaals. Dit heb ik misschien
verzonnen; maar als het een leugen is, is het wel een effectieve leugen.
In ieder geval, vele historici beweren dat de christelijke religie historisch
op deze manier heeft gefunctioneerd.
Overigens doet de theorie van de 'nuttige leugen' at heel vroeg haar
entree in de geschiedenis van de filosofie: bij Plato, meer dan tweedui-
zend jaar geleden. In zijn Republiek beveelt Plato aan, iedereen (ieder lid
van de massa) het verhaal to vertellen dat hij of zij van goud of zilver of
brons is - aangeboren, als het ware. Sommige mensen, die van goud, zijn
voorbestemd om to heersen; anderen, die van zilver, om de heersers bij
to staan; de rest, die van brons, om het handwerk to verrichten en to
gehoorzamen. Deze boodschap noemt Plato een edele leugen, verteld om-
wille van de gerechtigheid, van de goede zaak.
Volgens de vroege socialisten vertelden de kapitalisten - de uitbuiters -
ook leugens aan de massa van de bevolking, maar in dit geval omwille
van een slechte zaak, omwille van het eigenbelang van de kapitalisten
zelf, dus van het voortzetten van de onderdrukking en van de uitbuiting.
Maar ook deze notie van de ideologie als leugen, een leugen verteld door
de heersende klasse uit beweegredenen van eigen belang, is oorspronke-
lijk noch essentieel een socialistisch idee. Zij stamt uit de periode van de
Verlichting, dus uit de achttiende eeuw. Toen was het idee dat de heer-
sende klasse - een soort bondgenootschap tussen adel en kerkelijke
hierarchie - de massa had geindoctrineerd met en in de christelijke leer,
om daarmee de onderdrukte massa in toom to houden. Een cynische theo-
rie, natuurlijk: de heerser als bedrieger. Maar een theorie die afkomstig
was, vreemd genoeg, van denkers van diezelfde heersende klasse. Van
Plato, een aristocraat; maar ook van Machiavelli, een diplomaat van de
stadsstaat Florence, die in de zestiende eeuw had geschreven: de vorst
moet weten to liegen. Alleen de vorsten die dit konden, hebben grote
dingen bereikt, schrijft Machiavelli in zijn boek De Vorst (11 principe).
Men moet zijn rot goed spelen, men moet knap zijn in het veinzen en
verbergen. Want wie bedriegt, vindt altijd wel iemand die to bedriegen
is. Of, zoals een twintigste-eeuwse schrijver het heeft geformuleerd: de
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grootste hulpbron in het leven is eerlijkheid; wie eerlijkheid op een
overtuigende wijze weet to imiteren, heeft zijn fortuin al gemaakt.
De ideologie als systematische leugen is een rationalistische theorie, een
theorie (zoals gezegd) die een typische uitdrukking is van het verlich-
tingsdenken, hoewel men het idee ook bij vroegere auteurs tegenkomt.
Het leeft in onze tijd voort, onder andere in socialistische kringen. Deze
laatste klagen niet zozeer over de Kerk als bron van leugens alswel over
de massa-media, die in handen zouden zijn van de rijke persbaronnen.
Volgens deze 'samenzweringstheorie' werkt dit proces vrij goed. Proble-
men doen zich alleen voor wanneer de massa de boodschap al to serieus
neemt - zoals bij voorbeeld in de elfde eeuw, toen grote aantallen kleine
boeren op een to vrome manier in de christelijke leer gingen geloven, met
als resultant dat de Kerk een inquisitie moest instellen om dit enthousias-
me to controleren. Historici vertellen dat de inquisiteurs de ketters (af-
komstig van cathari - de zuiveren) zonder probleem konden identificeren:
de ketters waren diegenen die zich onderscheidden door hun deugdzaam
gedrag; de losbandigen waren dan de trouwe christenen. Veel later, in de
zeventiende eeuw, schreef de befaamde kardinaal De Retz: "na zes dagen
nadenken, heb ik besloten om opzettelijk het kwade to doen" - to liegen
en to bedriegen - "zonder twijfel het meest criminele in Gods ogen, maar
het verstandigste in deze wereld".
Deze theorie van 'de grote leugen' is echter niet alleen cynisch maar ook
grof en - als algemene theorie beschouwd - niet erg geloofwaardig. Zij
vooronderstelt bij voorbeeld dat de heersers zelf steeds in bezit zijn van
de waarheid, zodat zij anderen kunnen misleiden; alsof zij, de heersers,
zelf geen ideologie hebben maar in de waarheid' leven. Dat was welis-
waar Plato's beginpunt in zijn schets van de ideale staat. Maar'real-life'
heersers zijn van een ander, minder verheven soort.
Andere socialisten nemen een ander standpunt in, ruwweg dat van de
vroege Duitse anti- christelijke filosoof Ludwig Feuerbach. Wat zegt
Feuerbach? Niet dat de heersende Masse de massa misleidt; maar dat de
massa zichzel f misleidt, zichzelf bedriegt. Hoe werkt dat? De mens, zegt
Feuerbach, erkent bepaalde capaciteiten in zichzelf. Maar vervolgens gaat
hij deze kenmerken op anderen 'projecteren', en meer in het bijzonder
op het niet-bestaande wezen dat 'God' heet. De mens kan zo veel, zegt
Feuerbach; maar hij gelooft kennelijk liever dat alles wat hij kan in feite
een verdienste van God is. "Dank U, God", zegt de mens, "voor mijn ta-
lenten, mijn intelligentie, mijn zweet en mijn tranen".
Van deze theorie van Feuerbach bestaat ook een socialistische variant. De
arbeider werkt - en dankt de kapitalist, die hem eigenlijk uitbuit, voor
zijn werk en zijn loon. De socialist verwijst in dit verband bij voorbeeld
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naar ons alledaags taalgebruik: de arbeider geeft werk, niettemin heet hij
'werknemer'; de baas, de kapitalist, neemt zijn werk, en heet dan'werk-
gever'. Dit, zegt de socialist, is een mystificatie, met bepaalde politieke
consequenties. Natuurlijk kan het zijn dat een bepaalde kapitalist, door
bij voorbeeld een fabriek to openen in een bepaalde stad, werkgelegen-
heid biedt aan de inwoners. Maar dat is een lokaal effect. Stel dat er
wereldwijd geen kapitalisten meer waren: zou er dan ook geen werk meer
zijn? Natuurlijk wet, zegt de socialist. Maar als er geen arbeiders meer
waren, niemand dus om het werk to doen - dan zou het industrieel sys-
teem onmiddellijk instorten.
Waarom geloven de arbeiders in dat geval dat zij dankbaarbaarheid ver-
schuldigd zijn aan degenen die hen in feite uitbuiten? Kennelijk omdat
zij (nog) niet in staat zijn om in hun eigen kracht to geloven: om to be-
grijpen dat "alles staat stil, als de arbeidersklasse dat maar wil".
De boodschap van de socialisten is dus: er is een waarheid, maar de door-
snee arbeider, de massa van de bevolking dus, kan deze waarheid niet
waarnemen. Het obstakel ligt in zijn eigen hoofd.
Het is natuurlijk interessant dat een ideologie (laten wij bier voorlopig
aannemen dat het socialisme een ideologie is) zichzelf als een anti-ideolo-
gie verkoopt, dat wit zeggen als een demystificatie, een weg naar de
waarheid. Om deze waarheid to bereiken moet men dan een sluier door-
dringen. Maar is het socialisme in die zin een ideologie?
Misschien wet. Men denkt de waarheid to hebben gevonden, in pacht to
hebben (in casu de waarheid over de klassensamenleving, de klassenstrijd,
de uitbuiting en de bevrijding). In werkelijkheid echter zit men zelf ge-
vangen in een geloofssysteem.
Wat wordt daarmee bedoeld? Dat in zo'n systeem alle bewijsstukken al-
tijd v66r het systeem tellen, en nooit iets ertegen. Wat er ook gebeurt, het
is een reden om het geloof to versterken. Vindt er een gigantische na-
tuurramp plaats, of een holocaust? De christen zegt: dan moet ik "eerst
recht" in God vertrouwen. Gaat het in de Sovjetunie goed mis, met een
Stalin en een goelag en mil joenen doden en gedeporteerden? Dan moeten
wij ons (zegt de communist) tegen Stalin, maar voor het echte socialisme
inzetten; enzovoort.
Zo zou men kunnen redeneren. Socialisten zitten - volgens deze visie -
gevangen in een systeem; zij kunnen de waarheid in feite niet herkennen
(hoewel zij beweren dat juist wet to kunnen doen). Zij zijn blind voor de
feiten. Maar dit beeld is volgens mij to simplistisch.
'Geloven in' een ideologie maakt inderdaad tot op zekere hoogte blind.
Een ideologie is een soort pakket; koop je A en B, dan krijg je C en D
gratis meegeleverd. Deze pakketten zijn relatief makkelijk to herkennen.
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In ieder land, in iedere cultuur - in Nederland, in Engeland etcetera -
houden zij allerlei elementen in, zelfs (op banaal niveau) de keus van
kleding en haarstijlen, zodat men soms zelfs de politieke kleur van
iemand van zijn uiterlijk kan aflezen. In de jaren '60 droegen linkse
jongens (in Nederland, Duitsland of Engeland) hun haar lang; anarchisten
droegen sandalen; conservatieven sportjasjes enzovoort. (Ik weet nog hoe
verrast ik was toen ik, als buitenlandse student, in 1971 in Parijs aan-
kwam. Ik zag Franse studenten in de kantine zitten: die met het lange
haar zonder das, zei mijn vriend uit Parijs, zijn de monarchisten; die met
kort haar, die er zeer respectabel uitzien, dat zijn de communisten -
9uiteraard', want de communisten zijn bloedserieus, die spelen geen
spelletjes, terwijl de monarchisten toneel zitten to spelen ...)
Op een meer inhoudelijk niveau weet iedereen dat, bij voorbeeld, degene
die in de vredesbeweging actief is, ook - dat kan men met een grote mate
van waarschijnlijkheid voorspellen - in de milieubeweging gelooft, tegen
discriminatie van etnische minderheden en van homosexuelen is etcetera.
Anderzijds is iemand die een tegenstander is van abortus vrijwel zeker
geen feminist(e), en waarschijnlijk ook niet socialistisch gezind. 'Links'
en 'rechts' zijn de namen van dergelijke pakketten.
Natuurlijk verschilt de samenstelling van de pakketten van land tot land,
van cultuur tot cultuur. In Nederland dragen socialisten, bij wijze van
spreken, zelfgebreide wollen truien, en willen ze kernwapens uit de we-
reld helpen; in Frankrijk dragen socialisten dure pakken van Christian
Dior en willen de Franse 'force de frappe' juist uitbreiden. Maar deze
verschillen doen hier niet direct ter take. Waar het om gaat is dat het ge-
loven in een ideologie geloven is in een 'package deal'.
Is dat irrationeel? Ja en nee. Ja, want daardoor neemt men gedeeltelijk
afstand van zijn eigen oordeelsvermogen. Nee, want soms moeten wij een
oordeel snel vellen op een gebied waar wij weinig kennis van hebben; en
dan is zon leidraad beter dan helemaal niets.
Maar zijn er mensen die - op de manier van de verlichtingsdenkers, of
op de door hun gepropageerde manier - niet ideologisch denken, helemaal
geen pakket-systeem aanwenden, of zelfs in niets geloven behalve in dat
wat wetenschappelijk bewezen is? Volgens mij niet.
Wij leven - wij 'zwemmen' - allemaal in de (een of andere) ideologie,
meer of minder, weliswaar soms minder (zulke mensen noemen wij
'pragmatici'), soms meer (die noemen wij 'ideologen'). Wij geloven toch
allemaal in lets - dat wil zeggen, wij hebben verlangens, aspiraties,
doelen; het kan ons schelen wat er in de wereld gebeurt, met ons of met
andere mensen of met de wereld zelf - dus ook buiten onszelf en onze
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familie en vriendenkring. Er zijn ook mensen die werkelijk indifferent
zijn: die noemen wij psychopaten; wij beschouwen hen als niet normaal.
De eerste grote filosoof die een ideologietheorie heeft ontwikkeld die met
dit element rekening houdt, is Spinoza. Hij gaat verder dan zowel de
verlichters als Feuerbach (hoewel hij eerder leefde). Al in de zeventiende
eeuw onderscheidt Spinoza drie kennisniveaus: de verbeelding (het laagste
niveau); adequate of wetenschappelijke kennis; en intultie of perfecte
kennis. De meeste mensen, zegt hij, leven en functioneren op het niveau
van de verbeelding; sommigen bereiken - maar altijd op een gebrekkige,
voorlopige manier - het niveau van de (min of meer) adequate kennis,
van wat wij 'de wetenschap' noemen. Maar niemand ontsnapt helemaal
aan de verbeelding, want de verbeelding is niets anders dan een uitdruk-
king van ons beperkt-zijn, van onze hartstochten, van onze passies, van
al dat wat ons tot menselijke wezens maakt. 'Geloven in, in dit verband,
is niet alleen een cognitieve maar ook een affectieve, een emotionele
relatie. Ideologie is niet alleen ideeen, maar ook een 'lichamelijke con-
ditie'.
Sommige socialisten hebben gepoogd om Spinoza's leer toe to passen. In
Nederland, in de Sovjetunie, in Frankrijk etcetera zijn er spinozistische
socialisten geweest. Die zeggen: ideologie is inderdaad niet alleen ideeen,
maar ook niet alleen een lichamelijke toestand (emotie, hartstocht enzo-
voort) - het is een stelsel van sociale instituties, dat de mensen vormt in
hun geloof. Maar dat betekent ook: binding (emotionele binding) tussen
individu en instituties - denk aan de natie, aan een religie, aan een
voetbalclub etcetera. Wat telt in de geschiedenis is niet zozeer wat de
mensen willen, de doelen waar zij naar streven, maar de gang van de
geschiedenis zelf. U herinnert zich wellicht de woorden van Karl Marx,
in zijn Zur Kritik der politischen Okonomie:

In de maatschappelijke produktie van hun leven treden de mensen
in bepaalde, noodzakelijke produktieverhoudingen die passen bij
een bepaalde ontwikkelingsfase van hun materiele produktiekrach-
ten ... Het sociale, politieke en geestelijke levensproces in het al-
gemeen is afhankelijk van de produktiewijze van het materiele ]even.
Het is niet het bewustzijn van de mensen dat hun zijn bepaalt, maar
omgekeerd, hun maatschappelijk zijn dat hun bewustzijn bepaalt.

Het probleem is evenwel dat wij moeilijk zo'n gedachte serieus kunnen
denken. Het is een enigszins paradoxale gedachte: dat wat ik denk is be-
paald door factoren waar ik geen grip op heb. Mijn collega Marin
Terpstra heeft het dilemma ooit geformuleerd als volgt:
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De begrippen waarmee wij over de werkelijkheid spreken zijn
wetenschappelijk of [ze zijn] ideologisch. Zijn ze ideologisch, dan
functioneren ze slechts als bestendiging van een miskenning van
een deel van de werkelijkheid ... Het wezenlijke van de ideologie
is haar zelfmiskenning ... Het individu moet zich ... opvatten als
'oorzaak' [van zijn eigen handelen] en niet als 'effect'.

Hoe zouden wij anders kunnen leven? Als iemand mij vraagt: wat ga jij
na de lezing doen? dan vertel ik hem wat ik van plan ben to doen, niet
wat ik 'moet' doen, op de manier van een voetbal die in de richting van
het doel wordt geschoten. De bat heeft, eenmaal getrapt, geen keus; ik
wel. Als ik een voetballer ben, die in een wedstrijd onderuit wordt ge-
haald, kan ik wraak nemen of niet, natrappen of niet - als ik het wel
doe, krijg ik een rode kaart van de scheidsrechter. Ik word namelijk ge-
acht verantwoordelijk to zijn voor mijn handeling.
Ik kan mijzelf niet anders behandelen dan als een wezen met vrije wil.
Alleen, zeggen bepaalde socialisten, die in dit opzicht Spinoza volgen: dat
laat enkel zien hoe ver ik van de waarheid of ben. Want in werkelijkheid
- ik heb Marx in dit verband at geciteerd - ben ik, als sociale actor, niets
meer dan een soort speelbal van de geschiedenis. Nog een citaat van
Marx:

Evenmin als men een individu beoordeelt naar wat hij van zichzelf
denkt, evenmin kan men een... periode van [revolutionaire] omwen-
teling beoordelen naar het dan levende bewustzijn; maar men moet
dit bewustzijn verklaren uit de tegenstrijdigheden van het materiele
leven.

De mensen denken, met andere woorden, wat de geschiedenis ze laat of
doet denken; op een gegeven moment worden zij socialisten, en zullen zij
het socialisme willen. Tot dat moment heeft het slechts een beperkte zin
om ideologisch propaganda to maken voor het socialisme, want de men-
sen - zelfs de arbeiders - zijn nog niet rijp om socialistische ideeen to
ontvangen.
Ik heb het nu over de marxistische versie van het socialisme. Er zijn na-
tuurlijk andere versies. Marx zelf heeft het, in zijn Communistisch Mani-
fest van 1848, over verschillende soorten: over het 'feodale' socialisme,
dat terug wit in de geschiedenis; over het christelijke en over het klein-
burgerlijke socialisme - een socialisme niet van de arbeiders maar van de
handwerkslieden of de kleine boeren; over het Duitse, zogenaamde'ware'
socialisme - een filosofische variant waarvan de aanhangers een soort
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metafysische onzin spuien over de 'vervreemde geest' van de mens en
dergelijke, waardoor ze geen rekening houden met de reele ontwikkelin-
gen in de geschiedenis. Volgens Marx is er ook een burgerlijk socialisme,
dat de samenleving niet radicaal wil veranderen, maar alleen wil ver-
beteren, in het bijzonder wat het lot van de arbeiders en andere bena-
deelde groepen betreft. (Ik neem aan dat Marx van mening zou zijn
geweest, als hij nog leefde, dat bij voorbeeld de Nederlandse Partij van
de Arbeid, zoals ook de meeste hedendaagse socialistische partijen, onder
het predikaat 'burgerlijke socialisme' zouden vallen.) Tenslotte is er wat
Marx het 'kritisch-utopisch socialisme' noemt. De utopische socialisten
willen de wereld wel veranderen, alleen weten zij niet hoe. Zij doelen op
een onbereikbare utopie, die zij niet kunnen koppelen aan de reele mo-
gelijkheden van de alledaagse strijd. Het wetenschappelijke socialisme,
dat wil zeggen het communisme, zou dan in zekere zin de ideologie van
een bepaalde klasse, de arbeidersklasse, zijn.
Zo luidt Marx' classificatie van soorten socialisme, een classificatie die
uit 1848 dateert. Sindsdien is er het nodige gebeurd; op al deze meer
recente ontwikkelingen kan ik hier niet op ingaan. Over de systemen van
Saint-Simon, van Charles Fourier, van de anarchistische socialisten
Godwin en Proudhon, van Kropotkin en Lassalle, zal ik het hier ook niet
hebben, hoewel het uiterst interessante ideologieen zijn. Tenslotte moet
ik de cruciale kwestie van de verhouding tussen het socialisme als ideo-
logie en de arbeidersbeweging tevens buiten beschouwing laten.
Hebben al deze socialisten wel iets gemeen? Eigenlijk niet. Maar de
meesten willen in ieder geval een ding: de institutie van het prive-eigen-
dom afschaffen, minstens gedeeltelijk, en door een socialisering van de
produktiemiddelen vervangen.
Waarom willen zij dat? Op deze vraag zijn er twee in wezen verschillende
antwoorden. Sommige socialisten willen het regime van het prive-eigen-
dom socialiseren omdat een gesocialiseerd systeem, naar zij menen, sim-
pelweg of ficienter is dan een systeem van prive-eigendom. Dit was bij
voorbeeld het argument van Marx. In wezen is het idee simpel: concur-
rentie leidt tot verspilling en crisis. Marxisten, die redeneren in termen
van wat sociologen tegenwoordig ' onbedoelde gevolgen" noemen, argu-
menteren ongeveer als volgt:')

Individuele kapitalisten of ondernemingen kunnen (binnen bepaalde
grenzen) doen en laten wat zij willen; zij zijn vrij om to produceren
wat zij willen en om hun kapitaal to investeren waar en hoe zij
willen. Het kapitalisme is derhalve een ongeleid systeem, wat men
wel tot uitdrukking brengt met de leus'anarchie van produktie'. Dit
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betekent niet dat het systeem volstrekt willekeurig en chaotisch
werkt, maar dat een centrale leiding ontbreekt ...

Het coordinatiemechanisme van zo'n systeem is de marled, waarop
de prijzen tot stand komen. Iedere individuele ondernemer treft zijn
beslissingen over hoeveel hij van wat moet produceren, waarin hij
moet investeren, hoeveel arbeidskracht hij zal inzetten, welke
grondstofvoorraden hij zal aanhouden enzovoort, op basis van de
voorhanden marktprijzen ... Het totaaleffect van de individuele
handelingen is echter op zijn beurt van invloed op deze prijzen,
zodat de prijzen zullen veranderen en de individuele ondernemingen
op hun beurt weer de nodige 'herzieningen' zullen aanbrengen in
hun gedrag. Prijsveranderingen blijven zich voordoen totdat er een
soort 'evenwicht' wordt bereikt tussen de ontelbare individuele
beslissingen onderling, op zich en'atomistisch' beschouwd ... In deze
zin kan men zeggen dat het eindresultaat niet bewust werd gewild
of gepland door een individu of door een groep van individuen,
maar dat het veeleer ontstaat uit de werking van marktverschuivin-
gen. In deze zin kan men ook zeggen dat het systeem wordt be-
heerst door 'objectieve krachten' of door de 'wet van de waarde' die
'onafhankelijk van de wil van de mensen' werkt.

Deze 'onbedoelde gevolgen' zijn nog niet ongunstig voor de kapitalis-
tische klasse. Zij zijn onbedoeld maar niet ongewenst. Maar op den duur
leiden ze tot andere, fatale resultaten:

E1ke kapitalist slokt steeds vele anderen op. Tegelijk met de ...

centralisatie, dat wil zeggen de onteigening van een menigte kapita-
listen door een handvol anderen, komt op steeds grotere schaal een
cooperatieve vorm van arbeid tot ontwikkeling, ... worden de pro-
duktiemiddelen' geeconomiseerd' vanwege hun gebruik bij gemeen-
schappelijke, gesocialiseerde arbeid ... Hand in hand hiermee nemen
ellende, verdrukkinng, slavernij, vernedering en uitbuiting in omvang
toe, en groeit tevens het verzet van de arbeidersklasse ...
Uiteindelijk bereiken centralisering van de produktiemiddelen en
socialisering van de arbeid een zodanig peil, dat zij zich niet langer
verdragen met hun kapitalistische hull: de hull barst nit zijn voegen,
voor kapitalistische prive-eigendom luidt de doodsklok, de onteige-
naars worden onteigend.
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De kapitalistische klasse als geheel graaft aldus haar eigen graf; dat wil
zeggen, dit resultant is het produkt van de individuele handelingen van
de afzonderlijke kapitalisten.
Dit argument van Marx heeft op zich niet zo veel met ideologie to ma-
ken. Men hoeft geen aanhanger van het socialisme to zijn, om het met
hem eens to zijn wat zijn voorspelling betreft. Joseph Schumpeter, die
een hekel had aan het Marxisme als ideologie (dus aan het politieke doel
van de marxisten), gaf Marx echter gelijk wat deze voorspelling betreft.
Het socialisme is op komst, zegt Schumpeter, "whether you like it or not.
Dit was een versie van het eerste antwoord op de vraag: waarom willen
socialisten het socialisme? Het tweede antwoord luidt anders. Men bepleit
de socialisatie van het eigendom (in het bijzonder van de produktiemid-
delen), niet omdat een gesocialiseerd systeem (in economische zin) ef-
ficienter zou zijn, maar omdat het rechtvaardiger is.
Wat de term'rechtvaardig' betekent is een omstreden kwestie, die wij op
dit moment niet hoeven to bespreken. Waar het hier om gaat is dat het
mogelijk is dat een socialist in het socialisme gelooft, als nastrevenswaar-
dig systeem dus, vanwege zijn doel om de rechtvaardigheid to realiseren,
zelfs indien het socialisme minder efficient zou blijken to zijn dan zijn
kapitalistische rivaal.
Communisten en andere marxisten hebben de neiging om het punt van
grotere efficiency to beklemtonen, en in het verlengde daarvan de plan-
economie to bepleiten; daarom, natuurlijk, het spectaculaire karakter van
de val van de Sovjetunie: efficiency kan men (min of meer goed) meten,
en naar dit criterium had het communisme duidelijk gefaald. Sociaal-
democraten daarentegen hebben de neiging om de nadruk meer op recht-
vaardigheid to leggen. Zij willen niet zozeer het produktiesysteem radi-
caal veranderen, als het distributiesysteem verbeteren, om de werklozen,
ouderen, zieken en kanslozen to helpen. Alleen: daar geloven zij in door-
snee minder vurig in dan communisten in het communisme geloven. Een
radicale ideologie mobiliseert de mensen; een gematigde ideologie doet
dat veel minder. Een radicale ideologie zoals het communisme doet vaak
een beroep op groepssolidariteit ten koste van het individu. Maar het
werkt, op zijn manier.
Is er verder een wezenlijk verschil tussen het socialisme en het com-
munisme? Wi j weten dat de eerste grote afsplitsingen in de Europese
socialistische beweging ontstaan zijn als gevolg van het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog. De meerderheden in de meeste socialistische par-
tijen - die marxistisch georienteerd waren - hebben toen, in de nationale
parlementen, v66r oorlogskredieten gestemd, dat wil zeggen, hebben als
rationale partijen met de nationale oorlogsdoeleinden ingestemd. Minder-
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heden stemden ertegen. Uit deze minderheden stamden de communis-
tische partijen.
Met de overwinning van de Bolsjeviki of communisten in de Russische
Revolutie van oktober 1917 vond er een duurzame splitsing plaats, die tot
recentelijk heeft geduurd, en misschien nog voortduurt, zowel onder
kleine groepen communisten in de niet-communistische wereld als in
China, Noord-Korea, Cuba etcetera, zij het in een nog nauwelijks her-
kenbare vorm.
Welke conclusies moeten wij of kunnen wij trekken uit de historische
gebeurtenissen van de recente periode? Onder andere, misschien, dat het
communisme - of, preciezer, het staatscommunisme - wel overleden is.
Want het communisme, in tegenstelling tot de sociaal-democratie, wilde
en moest juist geen wereldvreemde, utopische ideologie zijn; het wilde
met de geschiedenis meegaan. Maar de geschiedenis liep in de 'verkeer-
de' richting.
In een andere zin, echter, is het communisme niet dood, juist als ideo-
logie niet. Want het communisme - en in een meer vage betekenis zouden
wij hetzelfde van het socialisme kunnen zeggen (maar ik laat de ter-
minologische complicaties hier terzijde) - is geen ontdekking van de
negentiende of van de twintigste eeuw. Als ideologie doet het zich al in
de Middeleeuwen voor, als negatieve beweging weliswaar, als een reactie
op de bestaande maatschappelijke structuren, als een protest tegen de
armoede of - later - tegen de ongelijkheid, met het idee dat de oplossing
voor deze problemen in de afschaffing van het prive-eigendom ligt.
Deze communistische reactie op sociale problemen en sociaal conflict
komt dus in de loop van de geschiedenis steeds voor, vaak op onver-
wachte momenten. Op grond waarvan zouden wij kunnen voorspellen of
moeten verwachten dat deze ideologische reactie zich nooit meer zal
voordoen - ook niet in een nieuwe variant? Indien men de situatie on-
bevoordeeld bekijkt, lijkt het alsof er misschien meer toekomst zit in
zo'n nieuwe, wellicht onbekende vorm van het communisme dan in de
restanten van de sociaal-democratische beweging van onze tijd, die de
grote begunstigde had moeten zijn van de val van het communisme (zo-
wel in electoraal als in ideologisch opzicht) maar dat zeker niet is en niet
zal zijn.2)

Noten
1. Het letterlijke argument is niet van Marx, maar van de marxistische eco-

noom Maurice Dobb; geciteerd in mijn Filosofie van de politieke weten-
schappen. Leiden, 1987. p. 28.

2. Met dank aan drs. Marcel Wissenburg voor zijn commentaar en hulp.
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Het onbegrepen anarchisme
H. Ramaer

I

Anderhalve eeuw geleden - in 1840 - verscheen Qu'est-ce que la
propriete?, een boek waarmee de Franse filosoof Pierre-Joseph Proudhon
de burgerij de stuipen op het lijf joeg. In dit werk betoogde de voor-
malige typograaf dat alle eigendom goed beschouwd diefstal is. Immers,
men hoeft zijn geld slechts op de bank to zetten om het to zien toenemen
dankzij de inspanningen van anderen - boeren en arbeiders die niets
meer dan hun werkkracht bezitten. Bovendien noemde Proudhon zich een
'anarchist', een voorstander van 'anarchie' dat vertaald uit het Grieks
'zonder leiding' ofwel 'gezagsloos' betekent.
Aangezien ook al in zijn tijd met anarchie een toestand van wanorde
werd aangeduid, liet Proudhon een spoor van verwarring na. Slechts
weinigen beseften dat de Fransman de benaming anarchist als een geu-
zennaam gebruikte. De anarchie was immers, zo betoogde hij, juist het
tegendeel van chaos en daarom een samenleving zonder overheersers en
overheersten, een vrije maar harmonische orde. Nog altijd kampen anar-
chisten met het misverstand dat Proudhons uitdagende formulering heeft
veroorzaakt, en het is de vraag of dat ooit zal verdwijnen. Het is welis-
waar de bekendste maar zeker niet de enige misvatting over het anarchis-
me, zoals ik verderop zal schetsen.
Tot de politiek-filosofische grondleggers van het anarchisme worden in
het algemeen gerekend de Engelsman William Godwin, die precies twee
eeuwen geleden de verhandeling Political Justice publiceerde en daarmee
zonder die naam to gebruiken voor het eerst een systematische uiteen-
zetting gaf van anarchistische ideeen, Proudhon, en de beiden naar West-
Europa gevluchte Russen Michael Bakoenin en Peter Kropotkin. Als
ideologische stroming wedijverde het binnen de arbeidersbeweging met
de opvattingen van Karl Marx en diens navolgers. Zo schreef Bakoenin
in 1868 met een scheef oog naar de Duitse denker in een Parijs blad:
"Gelijkheid zonder vrijheid is staatsdespotisme." Volgens hem was het
socialisme dat Marx beoogde in wezen niets anders dan etatisme. En de
geschiedenis - zo merkt de Engelse historicus Peter Marshall op in zijn
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imposante geschiedschrijving van het anarchisme - heeft wat dat betreft
Bakoenin grotendeels in het gelijk gesteld.l)

Gelijk gekregen hebben anarchisten in het verleden echter zelden of
nooit. Daarvoor was het beeld dat buitenstaanders van hen hadden to
negatief. Allereerst was er dus de misvatting dat hun idealen tot regel-
rechte chaos zouden leiden. Dat beeld stoelt op de veronderstelling dat
een statelijke organisatie onontbeerlijk is voor een geordend samen leven.
Proudhon - en na hem Bakoenin en Kropotkin - gingen ervan uit dat een
staatsverband juist allerlei'natuurlijke' vormen van organisatie verstikt.
Een staat leidt onvermijdelijk tot onderdrukking omdat deze nu eenmaal
berust op van bovenaf opgelegd gezag, op ongelijkheid van posities. Dat
is de reden dat anarchisten steeds gepleit hebben voor een staatloze
samenleving die zich baseert op het autonome individu. Door vrijwillig
gesloten contracten tussen individuen en sociale groepen kan dan de
vrijheid ontstaan waarvan Proudhon zei dat ze de moeder en niet de
dochter van de orde is. Uit deze redenering blijkt dat de negentiende-
eeuwse grondleggers van het anarchisme niet in de laatste plaats beln-
vloed zijn door de Franse'philosophes'. Zo heeft de politicoloog George
Crowder recentelijk aangetoond dat het anarchisme zich voor een belang-
rijk deel ontwikkelde uit de confrontatie met de denkbeelden van
Rousseau!)
Anarchisten, zo is inmiddels duidelijk, kiezen niet voor wanorde maar
voor een andere organisatie van de samenleving. In het anarchisme wordt
het piramidale organisatiemodel zoals dat door de staat belichaamd wordt,
afgewezen.3) Centraal in het anarchistische denken over de maatschappe-
lijke organisatie staat de ordening van onderop. Of - in de woorden van
Bakoenin - een organisatie langs lijnen die van beneden naar boven en
van de periferie naar het centrum lopen. Steeds hebben anarchisten
daarom gepleit voor federalisme, voor een gemeenschap van gemeen-
schappen zowel territoriaal als functioneel. Zo beschouwd betekent voor
anarchisten regeren uiteindelijk zelfregeren. En omdat mensen zich als
sociale wezens telkens weer aaneen zullen sluiten om gezamenlijk pro-
blemen op to lossen die het vermogen van het individu to boven gaan,
behoeft zelfregering niet uit to lopen op chaos.

Een tweede vaak voorkomende misvatting is dat anarchisten geen enkel
gezag erkennen. Ook aan die beeldvorming hebben anarchisten zelf de
nodige schuld gehad als ze zonder verdere toelichting Bakoenins adagium
'God noch meester herhaalden. Ik moet in dat verband een scherp onder-
scheid maken tussen autoritair, van bovenaf opgelegd, gezag en functio-
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neel gezag. Anarchisten wijzen statische rollenverdelingen af. Ze zijn
anti-autoritair als het gaat om verhoudingen tussen mensen waarbij de
een zeggenschap heeft over de ander op grond van traditie, sekse,
afkomst en eigendom. In die situaties is gezag ingebed in hierarchische
structuren en dus strijdig met ieders autonomie. Dit opgelegde gezag staat
als een nauwelijks verhulde vorm van dwang tegenover functioneel gezag,
het vrijwillig aanvaard gezag dat voortvloeit uit de specifieke deskun-
digheid en soms ook de persoonlijkheid van een individu. Als iemand op
een bepaald terrein kennis, inzicht of ervaring heeft opgedaan en die aan
anderen wil overdragen zonder daaraan blijvende privileges to verbinden,
zijn anarchisten de eersten om dit soort gezag to erkennen.
Niettemin moet functioneel gezag overtuigen. En dan nog is functioneel
gezag slechts tijdelijk. De leider van gisteren, aldus Bakoenin, wordt
morgen weer geleid. Nederlands bekendste anarchist - Ferdinand Domela
Nieuwenhuis - haalde in dit verband eens het voorbeeld aan van de
polderjongens, die uit hun midden een 'aanvoerder' kiezen.

Onuitroeibaar ook lijkt de misvatting dat anarchisten het gebruik van
geweld niet schuwen.") Inderdaad zijn er door desperate eenlingen - in
naam van het anarchisme - gewelddaden gepleegd, die bij sommige anar-
chisten nauwelijks verholen sympathie wekten. Deze zogeheten anarchis-
ten van de daad luidden met (bom)aanslagen op hoogwaardigheids-
bekleders het Fin de Siecle uit, wat destijds zoveel afschuw opriep dat
Johan Huizinga nog een halve eeuw later meende dat het "te veel eer was
om hen psychopaten to noemen." Bakoenin is wel een voorkeur voor
gewelddadige acties verweten, maar het verwijt snijdt geen hout. Welis-
waar kan van het anarchisme niet gezegd worden dat het principieel
geweldloos is - evenmin als dat van het liberalisme of het marxisme
gezegd kan worden - maar het is toch opmerkelijk dat juist door anar-
chisten zoveel aandacht is geschonken aan de theorie en de praktijk van
geweldloos verzet. Het pacifistische anarchisme van een Leo Tolstoi en
een Bart de Ligt toont een geheel ander beeld dan het anarchisme van de
daad. En ook moet vastgesteld worden dat de overgrote meerderheid van
anarchisten zich nooit anders dan geweldloos heeft geuit.
Het combineren van anarchisme en geweld is niet alleen in strijd met de
historische waarheid, het is ook in politiek-filosofisch opzicht onzinnig.
Het is immers absurd om met dwang en geweld een vrije orde na to stre-
ven. Het doel, zei de Nederlandse anarchiste Clara Wichmann, is nooit
onafhankelijk van het middel en omgekeerd, omdat iedere daad weer zijn
eigen gevolgen heeft.
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Een vierde misvatting die in de beeldvorming to vinden is, betreft het
mensbeeld dat anarchisten koesteren. Vaak wordt gesteld dat anarchisten
een onwankelbaar vertrouwen hebben in de goedheid van de mens, in
zijn creatieve natuur en in zijn vermogen om vreedzaam samen to leven.
Maar zo eenvoudig liggen de zaken niet. Bijna alle negentiende-eeuwse
anarchistische denkers waren kinderen van hun tijd en deelden een
zekere mate van wetenschapsoptimisme en vooruitgangsgeloof, zoals die
ook bij andere politieke denkers to vinden zijn. Wereldvreemd waren ze
echter niet, want gevaarlijke en criminele individuen zullen er altijd wet
blijven bestaan, voorspelde Bakoenin. Alleen de Duitser Max Stirner
- een tijdgenoot van Marx en Engels - die als een uitzonderlijke loot aan
de stam van het anarchistische denken wordt beschouwd, baseerde zijn
filosofie op het volstrekte egoisme en op de ontkenning van eeuwige
zedelijke principes. Zeker na de ontgoocheling veroorzaakt door de Eerste
Wereldoorlog toen het Europese proletariaat massaal de loopgraven in-
marcheerde, realiseerden de anarchisten zich dat de mens een gecompli-
ceerd wezen is en het een lange weg zou zijn naar een vreedzame vrije
orde. In anarchistische kringen ontstond dan ook relatief vroeg een
levendige belangstelling voor psychoanalyse en Sexualpolitik waaraan de
namen van Freud en Reich verbonden zijn.5)
Het is dus onjuist om het anarchisme to kenschetsen als een politieke
filosofie die er vanuit gaat dat mensen op slag engelen worden wanneer
de staat verdwijnt. Weliswaar zijn anarchisten ervan overtuigd dat de
mensen in de bestaande samenleving onvoldoende in staat gesteld worden
(en misschien ook gestimuleerd worden) om zelf initiatieven to nemen,
om zelfstandigheid en samenwerking to leren, maar ze zijn niet naief. Ze
pleiten juist voor een gedecentraliseerde samenleving, voor spreiding van
macht, omdat velen misbruik maken van machtsposities. Heel pragma-
tisch menen anarchisten dat kleinschalige structuren en cooperatie op
federatieve basis de kansen doen verkleinen dat weinigen velen kunnen
domineren.
Ook de stelling van Marx en Engels dat anarchisten utopisten zijn en
daarom buiten de realiteit staan, is terug to voeren tot de misvatting dat
anarchisten een to optimistisch mensbeeld koesteren. Volgens hen negeer-
den Proudhon en Bakoenin de consequenties van de klassenmaatschappij
en moest de staat veroverd worden om het proletariaat to kunnen bevrij-
den. Op hun beurt hebben hele generaties anarchisten de marxisten
verweten dat deze er geen oog voor hadden dat politieke systemen een
eigen dynamiek bezitten, los van produktieverhoudingen en klassen-
tegenstellingen. Wie de politieke macht verovert, doet daar volgens
Proudhon niet vrijwillig afstand van. En Bakoenin zei dat niet een
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specifieke vorm van regeren de oorzaak van allerlei maatschappelijke
ellende is, maar het beginsel van het regeren met zijn hierarchische
structuur en autoritaire gezagsverhouding.

Al met al bestaat er dus veel onbegrip over wat anarchisme inhoudt en
wat anarchisten bezielt. Maar, zoals ik al eerder heb opgemerkt, werd dit
onbegrip steeds versterkt door het veelal krasse en soms zelfs provoce-
rende taalgebruik van vele anarchisten. Bovendien ontging buitenstaan-
ders vaak wat anarchisten met hun paradoxale uitspraken (bijvoorbeeld
Proudhons'eigendom is diefstal', of 'werken is misdaad' van de anarchis-
tische Moker-jongeren in de jaren twintig) beoogden to zeggen.
Het meest hebben anarchisten verwarring gesticht als ze stelden dat de
staat moest worden afgeschaft. Bakoenin sprak zelfs van het vernietigen
van de staatsmachine, maar uit de geschriften van de klassieke anarchis-
ten valt toch veeleer of to leiden dat ze zich er wel degelijk van bewust
waren dat de staat onmogelijk van de ene op de andere dag in zijn geheel
zou kunnen verdwijnen. Er is alle reden om aan to nemen dat ze dachten
aan een proces van ontstatelijking en zo opgevat betekent afschaffing van
de staat niets anders dan het stapsgewijs opgaan van de staat in de samen-
leving en het tegelijk opbouwen van anarchistische vormen van organisa-
tie. Overigens heeft een hedendaagse anarchist als de Amerikaanse
ecologische filosoof Murray Bookchin benadrukt dat ontstatelijking er
in deze eeuw niet gemakkelijker op is geworden. Als omnivoor heeft de
staat inmiddels een groot deel van de maatschappij opgeslokt, zodat de
meeste sociale functies politieke functies zijn geworden. Het is daarom
volgens Bookchin steeds moeilijker geworden om to bepalen waar het
vervullen van administratrieve functies (wat in iedere samenleving onont-
beerlijk is) eindigt en het regeren begint.6)
Niettemin is de verwarring ten aanzien van de staatsloosheid die anar-
chisten steeds hebben nagestreefd waarschijnlijk mede veroorzaakt door
de terminologie die Proudhon en anderen gebruikten. Proudhon sprak van
'dissolution' dat met 'ontbinden' of 'oplossen' vertaald kan worden. Maar
hoewel het begrip ontbinding zowel actief als passief opgevat kan wor-
den, ontwikkelde de actieve variant (directe ontbinding ofwel afschaf-
fing) zich tot de hoeksteen van de ideeen over staat en staatloosheid van
latere generaties anarchisten. Daardoor spraken anarchisten steeds weer
over het afschaffen van de staat, terwijl Proudhon benadrukt had dat een
staatloze samenleving een proces van misschien eeuwen zou vergen. En
daardoor ook is het niet verwonderlijk dat anarchisten wel'revolutionair
ongeduld' verweten is.')
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Sommige hedendaagse anarchisten stellen dat de klassieke anarchisten
zich uitsluitend tegen de dominante staat keerden, dat wil zeggen de
moderne staat die op een bepaald territorium een dwangmonopolie bezit.
In theorie echter valt tegenover de moderne staat to denken aan een
andersoortige etatistische organisatie: een staat die gebaseerd is op een
federatieve structuur en een anarchistische ethiek, vergelijkbaar met wat
Bakoenin een 'revolutionaire staat' noemde. Sinds kort wordt daarom in
anarchistische kringen gesproken van een libertaire staat die als model
tegenover de dominante staat gesteld wordt.8) Zo'n libertaire staat kan
beschouwd worden als een staat in transitie die zich richt op zijn eigen
overbodigheid. Maar vanzelfsprekend kan men erover twisten of een door
anarchisten beoogde sociale ordening uberhaupt 'staat' genoemd kan
worden.

Er is - en niet ten onrechte - op gewezen dat anarchisten aan de ene en
marxisten aan de andere kant hun ideologie in de loop van de tijd steeds
scherper ten opzichte van elkaar hebben afgebakend. De rivaliteit tussen
beide politieke stromingen die al dateerde van voor het Haagse congres
van de Internationale in 1872, heeft de theorievorming zonder twijfel
beinvloed.) Meer en meer gingen marxisten hun eigendomstheorieen cen-
traal stellen en concentreerden anarchisten zich op hun machtstheorieen.
In het geval van de anarchisten leidde die rivaliteit ertoe dat een bijna
fundamentalistisch anti-etatisme een onaantastbaar leerstuk werd, wat
niet alleen het zicht op de werkelijkheid verduisterde, maar ook geen
recht deed aan de opvattingen over staat en staatsloosheid, zoals de
grondleggers van het anarchisme die uiteengezet hadden. In het geval van
de marxisten leidde die rivaliteit tot een verabsoluteren van het belang
van economische ontwikkelingen en de klassenstrijd, en ook van de rol
die de arbeidersklasse daarbij speelt. Zo hebben marxisten het anarchisme
veelal geinterpreteerd als een beweging van idealisten en voluntaristen.
Ronduit verwerpelijk echter is de beschuldiging dat anarchisten in ideo-
logisch opzicht wegbereiders van het fascisme zijn geweest. Een perfide
variant van die beschuldiging is de door stalinisten gehuldigde opvatting
dat 'objectief gezien' het anarchisme een vorm van fascisme is, waarbij
werd aangeknoopt bij de visie van Marx en Engels dat de anarchistische
beweging uit kleinburgers en lompenproletariers bestaat.10) Veelal is het
voorbeeld gebruikt van Mussolini die beinvloed was door George Sorel,
de Franse filosoof van het geweld en het rebellerende proletariaat die
enige tijd met het aan het anarchisme verwante syndicalisme sympa-
thiseerde."
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Het is een wel erg wankele basis voor een dergelijke beschuldiging, die
bijvoorbeeld ook to vinden is in de Stirner-biografie van de marxist
Helms.") Daarin wordt de filosoof van het eigenbelang met terugwer-
kende kracht medeverantwoordelijk gesteld voor de komst van het Derde
Rijk. Dat Proudhon in fascistische kringen bewonderd werd, dat NSB'ers
en Zwart Fronters geprobeerd hebben om Domela Nieuwehuis als een
voorloper to schetsen, kan het anarchisme onmogelijk aangerekend wor-
den. In dit verband komt men ook de stelling tegen dat daar waar anar-
chistische ideeen weerklank krijgen, tegenkrachten ontstaan die bestaande
democratische vrijheden en burgerrechten kunnen vernietigen. Zo ver-
schijnt het anarchisme dan - ongewild - als wegbereider van een bolsje-
wistische of fascistische dictatuur.13)
Dat alles neemt niet weg dat sommige anarchisten, net als sommige com-
munisten en sociaal-democraten, een overstap naar het fascisme maakten.
Ter verklaring van dat verschijnsel kan men wijzen op enkele overeen-
komsten in mentaliteit, zoals het wantrouwen tegen politiek in het alge-
meen en parlementaire politiek in het bijzonder, en ook een voorkeur
voor directe acties van enkelingen en een afkeer van de massa. Maar om
van een ideologische verwantschap tussen anarchisme en fascisme to
spreken is onzinnig.

Er wordt door buitenstaanders vaak gedacht dat voor anarchisten de
vrijheid van het individu boven alles gaat. Dit ten onrechte, want de
enkeling kan onmogelijk zijn gang gaan. Ieders vrijheid, beklemtoonde
Bakoenin, wordt beperkt door die van anderen. In dat opzicht was de
eigenzinnige filosoof Stirner een uitzondering binnen het anarchisme.
Anarchisten leggen daarom de nadruk op de wederkerigheid van indivi-
duele vrijheden, waardoor pas sociale vrijheid kan ontstaan.
Individuele vrijheid is dus Been doel op zichzelf. Veeleer is het vrij-
heidsbegrip van anarchisten instrumenteel, gericht op het versterken van
solidariteit en cooperatie binnen een gemeenschap. Vandaar dat wel
gesproken is van het scheppen van 'communale individualiteit' - een
verhouding tussen individu en gemeenschap die ruimte laat voor indivi-
duele ontplooiing.14) Daaruit valt of to leiden dat ook in een anarchistische
samenleving a-sociaal gedrag van een individu niet to tolereren valt. Dat
houdt geenszins in dat anarchisten denken aan het in stand houden van
gevangenissen - waarvan Kropotkin al zei dat het de hogescholen van de
misdaad zijn - maar dat in zon situatie'correctionele druk' onvermijde-
lijk zou kunnen zijn.l) In het anarchisme wordt derhalve rekening gehou-
den met conflictuerende persoonlijke vrijheden, waarvoor door een
gemeenschap oplossingen worden gezocht, die vanzelfsprekend in over-
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eenstemming behoren to zijn met algemeen aanvaarde opvattingen van
rechtvaardigheid.

Weliswaar keren anarchisten zich tegen de gedachte dat een maatschappij
zonder staat ondenkbaar is, het is ook een misvatting to denken dat in
iedere anti-etatist een sociaal-anarchist schuilt. Dat geldt zeker voor de
aanhangers van de met name in de Verenigde Staten actieve politieke
stroming die als anarcho-kapitalisme bekend staat. Anarcho-kapitalisten
of libertariers willen de staat vervangen door een volstrekt vrije markt.lb)
Volgens hen kunnen alle functies in de samenleving aanzienlijk efficien-
ter door particuliere ondernemingen vervuld worden. Libertariers huldi-
gen dan ook een absoluut in plaats van een instrumenteel vrijheidsbegrip.
Daaruit vloeit voort dat aan ieder individu een onaantastbaar recht op
eigendom wordt toegekend, ook dat van produktiemiddelen. Terwijl
sociaal-anarchisten sociale wederkerigheid bepleiten, kennen Libertariers
slechts economische wederkerigheid, die van ruilverkeer tegen marktprij-
zen. En dat betekent het aanvaarden van de wet van het oerwoud en dus
op langere termijn dat alle sociale sleutelfuncties in de samenleving
gemonopoliseerd worden door de paar mega-ondernemingen die de con-
currentiestrijd hebben overleefd.
Libertariers negeren het feit dat eigendomsverhoudingen (economische)
machtsverhoudingen zijn. De particuliere eigendom die zij voorstaan,
houdt immers de kloof tussen machtigen en machtelozen in stand, ver-
groot die zelfs. Het anarcho-kapitalisme zou dan ook onvermijdelijk
leiden tot een omvangrijke onderklasse van bezitlozen, die in dat geval
letterlijk rechteloos zijn. Want dat is de consequentie van het libertarische
vrijheidsbegrip met zijn particuliere politie en particuliere rechtbanken
en gevangenissen, die alleen maar bestaan bij de gratie van degenen die
ze kunnen bekostigen.

Het vaste vertrouwen in een wereldwijde anarchistische dageraad dat in
de vorige eeuw algemeen was, is verdwenen. Hedendaagse anarchisten
zijn heel wat bescheidener. Maar ze leggen er de nadruk op dat sommige
anarchistische ideeen wel degelijk op lokaal niveau to realiseren zijn. Of
zoals de Canadese literator en historicus George Woodcock kortgeleden
schreef: "De vrije maatschappij waarvan de anarchisten droomden zullen
we nooit to zien krijgen, maar als we een wereld weten to bereiken die
gezonder, schoner en vrijer is dan die we nu bewonen, dan heeft de anar-
chistische idee daaraan bijgedragen."")
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Fascisme als ideologie
Een studieprogramma in zes punten
D. Pels

Einde der ideologieen, of nieuw begin voor rechts?

Er waart een cliche rond in postmodern Europa. Het heet: einde der
ideologieen, ongeloof in grote meta-verhalen. Alle grote universele
verhalen, aldus dit nieuwe verhaal, zijn verbrokkeld tot kleine lokale
verhalen die alleen gelden binnen specifieke sociale en historische con-
texten. Dit einde van de ideologieen wordt passend genoeg geflankeerd
door het'einde van de geschiedenis', waarin het democratisch liberalisme
en marktkapitalisme definitief de victorie kraaien. Het einde van de
ideologieen brengt ook het einde van grote collectieve identiteiten als
klasse, volk en natie met zich mee, die worden versneden door andere
identiteiten die er haaks op zijn komen to staan, en tenslotte volledig
worden vergruisd onder de stoomwals van de individualisering. Wij post-
modernen spelen met verve het Grote Verschillen-spel.
Maar als we de wereld om ons heen beter bekijken, blijken al deze voor-
spellingen voort to komen uit een wens die vader is van een broze ge-
dachte. Het is ook een betrekkelijk elitaire wensgedachte, met een hoog
grachtengordel- of rive gauche-gehalte, waarmee geprivilegieerde wes-
terse stadsintellectuelen hun eigen relativistische inzichten zonder veel
nuance geldig verklaren voor de gehele wereld. Met het afkondigen van
zoiets als het einde van de ideologie is het trouwens oppassen geblazen.
Dertig jaar geleden, voor de generatie van Daniel Bell, viel de crisis van
de ideologie in feite samen met de crisis van links, van de linkse intelli-
gentsia, van het Marxisme en het socialisme. Ook dertig jaar later bete-
kent het einde van de ideologie voor de generatie van Kalma dat vooral
het socialisme op sterk water wordt gezet. Het afscheid van het socialis-
me lijkt daarmee op een repeterende breuk die door verschillende gene-
raties moet worden herhaald om definitieve vorm aan to nemen.
Maar het is ook duidelijk dat deze aanzeggingen van het einde van de
linkse ideologie parasiteerden op de vanzelfsprekende afwezigheid en
het diskrediet van de ideologie van rechts. Na de oorlog en de nederlaag
van de fascistische regimes kromp het politieke spectrum zodanig in dat
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er geen fatsoenlijke manier meer was om rechts, laat staan radicaal rechts
to zijn. Rechts had lange tijd last van een diepgeworteld legitimiteits-
probleem. Er bestond een duidelijke verdeling van goed en kwaad in de
politiek, waarbij de demonisering van het fascisme gelijke tred hield
met de idealisering van de democratie. Democratie en socialisme werden
net zulke vage, suggestieve aanduidingen voor het politiek goede als het
fascisme een vuilcontainer werd voor al het politieke kwaad.
Dat wil zeggen dat er een markant verschil is tussen de afkondiging van
het einde van de ideologie van dertig jaar geleden en die van onze eigen
tijd. Toen had men dit einde nog niet verkondigd of een linkse her-
ideologisering kondigde zich vrolijk aan. Dertig jaar later zijn we er
minder gelukkig aan toe. Het faillisement van links en van het staats-
communisme is nog niet ingetreden of het rechtse spook waart weer rond
door Europa. In plaats van definitief tot stilstand to zijn gekomen, zwaait
de grote ideologische pendule wederom ver uit naar de andere kant van
het politieke spectrum. De ideologische plek van rechts, die lange tijd
Ieeg bleef, wordt anno 1994 gevuld door een nieuwe no-future gene-
ratie van Duitse skinheads, Fascho-rockers en Republikaner, Russische
nationaal-bolsjewisten, Vlaamse blokkers, Franse ex-communistische
nationalisten, en Servische, Kroatische en islamitische etno-rambo's. Het
radicale temperament trekt nu vanzelfsprekend naar rechts. Het is de
nationale, niet de internationale solidariteit waarvoor men tegenwoordig
zingend de oorlog ingaat.
De bladzijde die met de Oosteuropese omwentelingen van 1989-'90 werd
omgeslagen is daarmee niet de laatste bladzijde van de geschiedenis (het
boek is uit), maar lijkt eerder een nieuwe bladzijde in de lange geschie-
denis van rechts. Op de omgeslagen bladzij staat het Grote Tegenverhaal,
dat altijd al een verdrongen alternatief voor het liberalisme en het socia-
lisme is geweest, en dat nog lang niet blijkt to zijn uitverteld. Nieuwe
vertellers dienen zich aan, nieuwe nationalistische half -intellectuelen
zoals Karadzic en Ses"elj, Csurka, Baboerin en Limonov, die zich bitter
weinig aantrekken van de postmoderne bede dat de 'algemene' intellec-
tueel als spreekbuis van fundamentalistische waarheden en als woord-
voerder van grote, omvattende collectiviteiten voorgoed zou hebben
afgedaan.
Deze ideologische pendule-beweging tussen links en rechts, tussen socia-
lisme en nationalisme, vormt een hoofdkenmerk van de politieke geschie-
denis van de negentiende eeuw en meer nog van de onze. Het is een
geschiedenis van ideologische en politieke afstoting en aantrekking, van
antithese maar ook van synthese en symbiose. Socialisme en nationalisme
zijn vormen van politiek idealisme die elkaar naar het leven staan, elkaars
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rivalen zijn, maar juist daardoor ook elkaar kunnen doordringen, in
elkaar kunnen overgaan en elkaars plaats kunnen innemen. De tragische
nasleep van de Oosteuropese omwentelingen van 1989-90, die het deksel
van de communistische drukpan bliezen en het gekrioel der nationali-
teiten en subnationaliteiten zichtbaar maakte, bewijst eens to meer dat
socialisme en nationalisme, of hun radicale varianten: communisme en
fascisme, zich achter elkaar kunnen schuilhouden, substituten en alter-
natieven voor elkaar kunnen zijn. Het is opvallend hoe geruisloos de neo-
communistische nomenclature in ex-Joegoslavie en elders zich heeft
kunnen verpoppen tot een neo-nationalistische elite, en hoe gemakkelijk
sommige intellectuelen de rode voor de bruine en zwarte collaboratie
hebben verruild. Het is bovendien opvallend hoe gemakkelijk radicaal-
nationalistisch rechts en radicaal links elkaar zowel in de West- als in de
Oosteuropese politieke marge hebben weten to vinden (vgl. Versteeg,
1993).
Daarom wil ik het postmoderne cliche omkeren en van een vraagteken
voorzien: waarom is er (helaas) geen zicht op het einde van de ideologie,
geen failliet van de grote verhalen? Vanwaar de hardnekkige aantrek-
kingskracht van het Grote Tegenverhaal van het radicale nationalisme?
En een tweede, hier meteen aan gekoppelde vraag luidt: hoe is de eigen-
aardige nabijheid van links en rechts, de onrustbarende verwantschap van
het linkse en rechtse radicalisme to verklaren? Die twee vragen nodigen
uit tot een hernieuwde poging om het fascisme juist in zijn ideologische
dimensie recht in de ogen to zien. Daarvoor is mijns inziens een his-
toriserende strategie vruchtbaar, de strategie van de ideeengeschiedenis.
Laat ons teruggaan naar het eerste decennium van onze eeuw, om aan de
hand van het werk van moderne 'revisionistische' historici de wortels to
zoeken van de 'eerste' fascistische ideologie. Dan blijkt dat het fascisme
zelf al het produkt was van een soort'einde der ideologie', in de specifie-
ke zin van een failliet van het (marxistisch) socialisme, en dat het als
zodanig veel meer to maken heeft met het socialisme dan ook nu nog
vaak wordt aangenomen. Al rond de eeuwwisseling lopen radicaal links
en radicaal rechts elkaar voortdurend en op een verwarrende manier voor
de voeten.
Mijn algemene intuitie bij dit onderzoek is dat, om de huidige verleiding
van het fascisme to kunnen verklaren, we het niet van ons moeten afwer-
pen in de buitenste duisternis, maar het juist dichter naar ons moeten
toehalen, om to beseffen hoe nabij het ons is, hoe dicht het in feite staat
bij onze eigen vertrouwde wereld. Mijn zoekstrategie is daarom een para-
doxale, en is ook niet zonder risico: we moeten het nog steeds raadsel-
achtige fascisme niet onderschatten, maar in zeker opzicht herwaarderen,
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rehabiliteren, ervan leren, om het beter to kunnen begrijpen en dus beter
to kunnen bestrijden.

De redelijkheid en onredelijkheid van het fascisme

Er heerst een hardnekkig vooroordeel over het fascisme als Groot Ver-
haal, namelijk dat het dat niet was. Volgens een Duitse intellectuele grap
uit de jaren dertig is de nationaal-socialistische ideologie zoiets als 'de
Wereld als Wil zonder Voorstelling'. Ook het Italiaanse fascisme werd
vanaf het begin door intellectuelen met dedain bekeken: een filosoof als
Benedetto Croce sprak (mede om zijn aanvankelijk sympathie to verbloe-
men) van'kinderlijk avonturisme en dronken activisme'. Herman Heller
hekelde de' programmatische programmaloosheid' van de nationaal-socia-
listische Weltanschauung. De Ambris sprak van 'bajonetten op zoek naar
een idee', om het verschil to markeren met de Franse revolutie, een idee
dat bajonetten gevonden had. Even berucht is Hermann Rauschnings
interpretatie van het fascisme als de 'doctrineloze revolutie' of de 'revo-
lutie van het nihilisme'.
Dit clichebeeld over het anti- intellectualistische en opportunistische
karakter van de fascistische ideologie bepaalt nog steeds in hoge mate
de common sense-opvatting van het fascisme - ofschoon daaraan inmid-
dels in academieland stevig wordt gemorreld. Doorgaans is men ervan
overtuigd dat de fascistische bewegingen ideeenloze bewegingen waren,
dat voorzover er van ideeen sprake was, deze voornamelijk anti waren,
negatief van inhoud, en dat de ideologie er uberhaupt niet zoveel toe
deed. Dat is een driedubbele misvatting, die zoals alle onwaarheden een
kern van waarheid in zich draagt, maar die ook moet worden verklaard
uit de behoefte om een zo groot mogelijke afstand to scheppen tot de
zogenaamd rationele, positieve en programmatisch consequente theorieen
en bewegingen waarmee de vellers van deze oordelen zich gaarne iden-
tificeren. De'burgerlijke' theorie van het totalitarisme en de marxistische
fascismetheorie, de twee opvattingen die het veld van discussie na de
oorlog juist door hun onderlinge antagonisme hebben beheerst, reiken
elkaar hier de hand: bij beide is de onderschatting van de rationaliteit van
het fascisme nauw gelieerd aan de overschatting van de eigen rationali-
teit.
Lange tijd konden fascisten niet'op hun woord worden geloofd', omdat
zelfs de kleinste gedachte aan een mogelijk (gedeeltelijk) fascistisch
gelijk onrust en weerzin opriep. Fascistische denkbeelden werden/wor-
den daarom ofwel direct als barbaarse waanideebn terzijde geschoven,
ofwel via de omweg van de neerbuigende ideologiekritiek 'verklaard'
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vanuit verkeerde (bijvoorbeeld anti-proletarische) belangen: die van
lakeien, Pretoriaanse gardisten of betaalde ideologen van het groot-
kapitaal, van wildgeworden kleinburgers, rancuneuze bohdmiens, of
verknipte mislukkelingen in het algemeen. Zelfs anno 1994 is het etiket
'fascistisch' vaak een grenzeloze benaming voor het 'Andere', de
'Reactie', 'datgene waar wij tegen zijn'. Denk aan vormen van radicaal
feminisme die het fascisme rechtsreeks in het verlengde van het patriar-
chaat leggen, aan uitdrukkingen als 'eco-fascisme', of aan extreme
vormen van anti- racistische 'politieke correctheid' waarin het fascisme
als een soort metafysische vijand wordt gezien.
Het lijkt er echter op dat deze zwart-wit-schets niet langer representatief
is voor de politieke intuities die rondgaan in ons onttoverde Fin de Siecle.
De opvatting van het fascistisch denken als anti-intellectualistisch,
opzettelijk leeg en fundamenteel opportunistisch staat de laatste tijd
onder druk. Vanaf de jaren zestig zijn vooraanstaande historici van het
rechtsradicale politieke denken zoals Stern, Nolte, Weber, Mosse, Gregor
en Sternhell gaan inzien dat het fascisme wel degelijk een complexe,
systematische en coherente doctrine bezat, met een respectabele histo-
rische stamboom, en dat deze doctrine een belangrijke invloed had op de
praktische, dagelijkse politiek. De postmodernistische kritiek op het
verlichtingsrationalisme en de opkomst van het filosofisch pragmatisme
hebben bovendien het oog gescherpt voor het programmatische karakter
van de 'programmaloosheid' van het fascisme, met name in de context
van de expliciete fascistische kritiek op grote concurrerende ideologieen
als het liberalisme en het Marxisme, de politieke erfgenamen bij uitstek
van het verlichtingsdenken. Het vermeende 'anti-modernisme' van het
fascisme, de vermeende' irrationaliteit' van zijn actionistische filosofie,
zijn cultus van 'intuitie', 'karakter', 'daad' en 'geweld', bleken tevens een
intellectuele reactie to zijn op 'wortelloos' rationalisme en abstract
intellectualisme, tegen lege doctrines en voor een grotere dosis politiek
realisme. Het fascisme, zo is men meer en meer in gaan zien, was ook een
kritiek van'anti- intellectuele' intellectuelen op andere, door het klassieke
verlichtingsdenken gestempelde intellectuelen.
In toenemende mate beseft men dat het fascisme, behalve deze filoso-
fische en psychologische kritiek op het verlichtingsrationalisme, ook
betrekkelijk coherente antwoorden gaf op andere problemen en para-
doxen in rivaliserende ideologieen, vooral het marxistisch socialisme. Dat
gold niet alleen voor de elitetheorie en het politieke 'leiderschaps-
principe', maar ook voor de klassentheorie (vgl. de lang verwaarloosde
positie van de middenklassen), de staatstheorie en vooral de theorie van
nationaliteit. Telkens weer bleek het fascisme onverbloemd, barbaars
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maar realistisch, uit to komen voor datgene wat de socialistische beweging
niet van zichzelf wilde of kon weten: dat zij elitaire, etatistische en vaak
ook nationalistische trekken vertoonde, en dat zij een potentiele broed-
plaats vormde voor een nieuwe klasseheerschappij van staatsmanagers,
bureaucraten en experts. Men hoeft niet to sympathiseren met fascistische
oplossingen om in elk geval to erkennen dat het hier telkens gerechtvaar-
digde punten van kritiek betrof.
Tot op heden wordt het fascisme als theoretische rivaal van het Marxis-
me, of als een ideologie die zich beweegt op min of meer gelijkwaardig
intellectueel niveau, niet erg serieus genomen. Wel is het zo dat in het
historisch onderzoek radicaal-rechtse en fascistische intellectuelen in
toenemende mate zo niet 'op hun woord worden geloofd' dan toch veel
meer dan vroeger 'aan het woord worden gelaten'. Er is inmiddels een
stroom van biografieen ontstaan waarin ideeenhistorici proberen to
laveren tussen de klippen van de verkettering en de hagiografie, en een
zekere kritische rehabilitatie van hun subjecten voorstaan (bijvoorbeeld
De Felice en Gregor over Mussolini, Bendersky en De Wit over Carl
Schmitt, Muller over Hans Freyer, Wolin over Heidegger, en mijn eigen
werk over Hendrik de Man). Een speciale categorie wordt gevormd door
wat men de 'cross-over intellectuals' kan noemen: de intellectuelen die de
grote oversteek hebben gemaakt van links naar rechts: Sorel, Lagardelle,
Michels, Mussolini (toch vijftien jaar een overtuigd militant marxist),
DBat, Mosley, Sombart en De Man. Maar hoewel er ter verklaring van
hun merkwaardige overstap meer en meer wordt gekeken naar de intel-
lectuele zwakheden van socialisme en Marxisme, en naar de intellectue-
le kracht en dus aantrekkingskracht van de fascistische tegenideologie,
wordt die oversteek nog steeds in brede kring 'verklaard' doordat men
twijfelt aan de oprechtheid van hun aanvankelijke socialistische overtui-
ging en hen verdenkt van het opportunisme van de intellectuele wind-
haan.

Een studieprogramma in zes punten

Misschien is het mogelijk enkele elementen of althans steekwoorden van
deze 'revisionistische' consensus wat systematischer uit to werken. Dit
nieuwe paradigma voor de studie van het fascisme als ideologie behelst
de volgende zes, nauw met elkaar samenhangende hoofdpunten.

1. Het fascisme is Been ongelukkige aberratie of onverklaarbare 'paren-
these' van twintig jaar (Croce), geen historische catastrofe of vergis-
sing van de geschiedenis (Meinecke), waarin de westerse beschaving
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plotseling afscheid neemt van het'civilisatieproces' en terugvalt naar
een barbaars niveau van immoraliteit. Het fascisme is geen uitzon-
deringsfenomeen, maar maakt integraal deel uit van de geschiedenis
van onze eeuw en vormt een blijvend element van onze politieke
cultuur (Griffin, 1991). Het stamt niet van 1914, of van de Eerste
Wereldoorlog, of van de bolsjewistische revolutie, maar wortelt veel
dieper in de politieke cultuur en in de intellectuele en politieke
geschiedenis van het negentiende-eeuwse Europa (Stern, 1961; Mosse,
1964). Het (proto)fascisme kent een lange incubatietijd die niet
beperkt blijft tot Italie en Duitsland, maar over een veel breder
geografisch en cultureel front kan worden gevolgd. Voor Nolte (1965)
bijvoorbeeld vormt de Action Frangaise (de rechtsradicale, nationa-
listische beweging die rond de eeuwwisseling in Frankrijk ontstond
rondom Charles Maurras) een ontbrekende schakel in het fascistisch
patroon: zij vormt naast het Italiaanse fascisme en het Duitse natio-
naal-socialisme het'derde gezicht' van het fascisme - een driehoeks-
vergelijking die ook de intellectuele cohesie van het fascisme als
geheel beter zichtbaar maakt. Ook Sternhell (1983) verdedigt de
stelling dat het fascisme evenzeer een Franse als een Italiaanse of
Duitse ideologie is, en dat het pre-fascistisch en fascistisch denken
in Frankrijk zelfs een opmerkelijke intellectueel bereik en een
'bijzonder hoog intellectueel niveau' bezat.
Bovendien werpt het fascisme zijn slagschaduw veel verder vooruit
in de eeuw, die volgens Nolte met recht de 'epoche' van het fascisme
kan worden genoemd. Hier is Nolte's interpretatie van het fascisme
als een alternatieve 'ontwikkelingsdictatuur' van belang, een analyse
die verder is uitgewerkt door A.J. Gregor (1979b). Het sociologische
idee van de 'ontwikkelingsdictatuur' slaat op de revolutionaire en
autarkische mobilisatie van de massa's en (andere) nationale produk-
tiekrachten onder leiding van een autoritaire staat die wordt bemand
door revolutionaire (half)intellectuelen. Gregor heeft het fascisme en
nationaal-socialisme in dit opzicht paradigmatisch genoemd voor de
bevrijdingsbewegingen die zich in de twintigste eeuw hebben aan-
gediend, inclusief het Maoisme en het Castrolsme. Volgens hem moet
Mussolini veel eerder dan Marx worden beschouwd als de waarzegger
van de twintigste-eeuwse revoluties, die alle het socialisme integraal
verbinden met het nationalisme.

2. Het tweede element van dit 'revisionistische' studieprogramma is de
al genoemde rehabilitatie van het fascisme als cultureel systeem, dat
serieuzer moet worden genomen als ideologie en als algemene cul-
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tuurkritiek. De fascistische ideologie was niet nihilistisch, maar
stoelde op authentieke vormen van intellectueel idealisme (Griffin,
1991), en kwam deels voort uit een verwerking van inzichten van
moderne wetenschappen als de biologie, de psychologie, en de poli-
tieke sociologie. Deze accentuering van intellectuele respectabiliteit
en van oprecht idealisme verklaart voor een deel de verleidingskracht
die het fascisme overduidelijk uitoefende op een groot deel van de
culturele en intellectuele elite. De Italiaanse squadre d'azioni, de
eerste stoottroepen van Mussolini's fascistische partij, bestonden uit
veteranen-officieren, maar vooral ook uit radicale studenten. De
studenten en professoren van Weimar-Duitsland schaarden zich in
overgrote meerderheid achter Hitler. De boekverbrandingen van mei
1933 werden bijvoorbeeld niet door de Nazi's georganiseerd, maar
door hoogleraren, studenten, boekhandels en bibliotheken, waarbij
het Borsenblatt van de Duitse boekhandel keurig bijhield hoeveel
boeken, brochures, tijdschriften er in elke stad precies werden
vernietigd (Sauder, 1983). Het communisme was niet de enige 'God
die faalde': er is in de geschiedenis van de twintigste eeuw nog een
'Other God that Failed' (Muller, 1987).

3. Tot de meest belangrijke culturele wortels van het fascisme behoren
een kritische verwerking van het socialisme en het Marxisme. In
zeker opzicht kan het fascisme als de 'zelfkant' van het socialisme
worden beschouwd (Pels, 1993). In de huidige discussie komt men de
these van de merkwaardige ideologische geparenteerdheid van Marx-
isme en fascisme in verschillende varianten tegen. Bij Nolte (1965)
bijvoorbeeld vertegenwoordigt het fascisme een radicale tegenideo-
logie die sterk aan zijn tegenpool gebonden blijft, er in zijn'vijan-
dige nabijheid' op lijkt. In zijn definitie is het fascisme een 'anti-
Marxisme dat de vijand tracht to vernietigen door de ontwikkeling
van een radicaal tegenovergestelde maar toch verwante ideologie en
door het gebruik van vrijwel identieke en toch specifiek gewijzigde
methoden, echter steeds binnen het vaststaande raamwerk van na-
tionale zelfbevestiging en autonomie'. Bij Gregor (1979a) is het
fascisme niet zozeer een omkering als wel een radicale ketterse
variant van het Marxisme. In zijn opvatting ontstaat het fascisme uit
de crisis van het klassieke Marxisme, dat vaag en poreus genoeg was
om alle theoretische elementen op to nemen die later door Mussolini
en de eerste fascisten werden bijeengedacht. Zoals veel andere jonge
intellectuelen in zijn omgeving was de jonge Mussolini een marxis-
tische intellectuele ketter die in deze rol serieus moet worden geno-
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men; het fascisme zelf dient dan ook to worden opgevat als een
'variant van het klassieke Marxisme' in plaats van als zijn metafysi-
sche tegenhanger.
Sternhell (1983) neemt een standpunt in dat op een interessante
manier het midden houdt tussen de gespiegelde overdrijvingen van
zowel Nolte als Gregor. Het fascisme is noch een soort slagschaduw
of spiegelbeeld van het Marxisme (Nolte), maar een veel autonomer
verschijnsel; de werkelijke, natuurlijke vijanden ervan waren immers
de democratie en het liberalisme. Het is evenmin een ketterse variant
van het marxistisch socialisme (Gregor), maar een synthese van een
specifieke anti-rationalistische en anti-materialistische revisie van het
Marxisme (de school van Sorel) en van het nieuwe integrale en revo-
lutionaire nationalisme. Zo vormt een revisie van het orthodoxe
Marxisme in revolutionaire richting, een'revolutionair revisionisme'
een van de twee cruciale ingredienten van het ideologisch fascisme.
Het fascisme is in deze optiek het produkt van een geslaagde begin-
selenfusie tussen 'nieuw revolutionair links' en 'nieuw revolutionair
rechts'.

4. Het vierde element van mijn studieprogramma betreft de authentiek
revolutionaire, anti- burgerlijke inslag van de fascistische ideologie
en de fascistische politieke beweging. Dit idee kan maar moeizaam
worden erkend in de marxistische fascismetheorie, die doorgaans het
patent op de revolutie claimt en de 'antikapitalistische Sehnsucht' die
het fascisme in sommige varianten kenmerkte niet naar waarde kan
schatten. Dat houdt in dat we ogenschijnlijk paradoxale aanduidingen
van het fascisme als een 'conservatieve revolutie' of een 'reactionair
modernisme' niet op voorhand terzijde moeten stellen (Stern, 1989;
Herf, 1984). Het fascisme beloofde een radicaal nieuw begin, en
projecteerde het visioen van een revolutionaire orde en een nieuwe
mens. Daardoor is het ook minder gemakkelijk om het fascisme zon-
der meer op 'rechts' to plaatsen. In zekere opzichten zocht het een
weg tussen links en rechts in, een 'Derde Weg' tussen communisme
en kapitalisme. Weliswaar vertegenwoordigde het fascisme de meest
radicale ontkenning van de beginselen van de Franse Revolutie (en
van het Marxisme als zijn contemporaine erfgenaam), maar het wilde
tevens een revolutionaire ontkenning van de revolutie zijn.

5. Dat wil zeggen dat ook de modernistische, produktivistische trek in
het fascisme als ideologie en als regime serieuzer in ogenschouw moet
worden genomen. Het fascisme beloofde een alternatieve, anti-
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liberale vorm van modernisering, die niet stoelde op het verlich-
tingsdenken maar eerder op de anti-Verlichting, en die zou verlopen
langs een andere historische route: niet via de vrije markt maar via
de autoritaire staat, niet geinitieerd door een individualistische
ondernemersklasse maar door een collectivistische elite van planis-
tische staatsmanagers of revolutionaire bureaucraten. Als rechtse
variant van de twintigste-eeuwse 'ontwikkelingsdictatuur' streefde
het fascisme, net als het communisme, naar een integrate mobilisatie
van de nationale gemeenschap en een geforceerde staatsgeleide ont-
wikkeling van de produktiekrachten vanuit een situatie van onder-
ontwikkeling en isolement. Het 'nationaal socialisme' was daarmee
een authentieke variant van staatssocialisme, waarin de staat, ondanks
het formele voortbestaan van de particuliere eigendom, in hoge mate
optrad als collectieve manager van de (oorlogs)economie. Dat ver-
klaart ook het vergelijkbare functionele belang, voor de rechtse en
Iinkse ontwikkelings regimes, van wetenschap en technologie en van
de nieuwe strata van technische experts, managers en bureaucraten.

6. Het zesde en laatste punt betreft de politieke legitimatie van de
fascistische 'ontwikkelingsdictatuur', die niet alleen een soort 'klas-
senloze' maatschappij projecteert (allen gelijk voor de volksgemeen-
schap), maar die zich tevens beroept op een klassiek revolutionair-
democratisch uitgangspunt, dat van de soevereiniteit van het als
eenheid gedachte volk. In dit opzicht kan het fascisme worden
aangemerkt als een rechtse variant van de 'totalitaire democratie',
die ook linkse vormen kan aannemen (Talmon, 1962). 'Democratisch'
is het fascisme alleen in deze specifiek populistische zin, waarin de
homogene volksmacht geldt als oorsprong van alle politieke legitimi-
teit. Dit standpunt is in principe niet onverenigbaar met een gepro-
nonceerde elitetheorie en met het'leiderschapsbeginsel'. Doelstelling
is immers de identiteit of homogeniteit van het volkslichaam, dat
door de politieke elite onmiddellijk wordt belichaamd en gerepresen-
teerd. De nationale gemeenschap wordt gezien als een 'organische
democratie' waarin elke burger en sociale groep in een nationaal
collectief is ingebed, en waarin alle taken en doelstellingen door een
homogeen, conflictvrij gemeenschapsbelang worden gedicteerd.
Er is een voorhoede van politiek geroepenen, die de culturele of
raciale solidariteit en de collectieve historische missie van het volk
definieert en zich voor het volk in de plaats stelt. De trapsgewijze
substitutie in de keten van representaties (de leider belichaamt de
politieke elite, de elite belichaamt de partij, de partij belichaamt de

40



staat, de staat belichaamt het gehele volk) laat geen wezenlijke ver-
schillen zien tussen links en rechts: in beide gevallen wordt de dic-
tatuur als een rechtstreeks uitvloeisel van de homogene volkswil
beschouwd. Voor Mussolini en Gentile was het fascisme een volks-
staat en belichaamde het als zodanig de democratie par excellence.
Berucht is ook Carl Schmitts definitie van de ideale democratie als
een stelsel waarin het volk identiek is met zichzelf. Volgens Schmitt
is de politieke tegenstander geen concurrent waarmee men onderhan-
delt en compromissen sluit, maar een vi jand die bestreden en politiek
vernietigd moet worden, zodat er een 'algemene wil' kan worden
gerealiseerd: 'Democratie vereist in de eerste plaats homogeniteit en
in de tweede plaats het desnoods uitstoten en vernietigen van het
heterogene. De politieke kracht van een democratie is daarin gelegen,
dat zij het vreemde en ongelijksoortige, datgene wat de homogeniteit
bedreigt, kan uitschakelen of op een afstand houden' (vgl. De Wit,
1992).

Het hoefijzermodel

In het verlengde van de hierboven genoemde programmatische punten
stel ik voor om het traditionele vleugelmodel van het politieke spectrum
om to buigen in de richting van een hoefijzermodel. Het vleugelmodel
beschrijft een horizontaal en eendimensionaal links-rechts continuum
waarin de linker- en rechtervleugel worden gescheiden door het politieke
'midden' en de beide extremen op maximale afstand van elkaar staan. In
het hoefijzermodel wordt dit continuum (figuurlijk) kromgebogen, zodat
de beide extremen elkaar naderen of zelfs raken: les extremes se touchent.
Dat komt omdat aan het horizontale schema een verticale dimensie wordt
toegevoegd, zodat er ook verschillen kunnen worden gemeten langs een
'sentimentele' of'affectieve as van conservatisme-reformisme-revolutie-
geest die relatief onafhankelijk is van de verschillen op het continuum
van sociaal-politieke theorieen of rationeel gearticuleerde denkbeelden.

Omdat hiermee de traditionele associatie tussen 'links' en 'revolutionair'
en die tussen 'rechts' en 'conservatief' wordt verbroken, wordt het li-
neaire schema van het vleugelmodel gecompliceerd en kan het niet langer
voedsel geven aan een simpele moraal van 'Goed' en 'Kwaad' in de poli-
tiek. Omdat gevoelsstructuren of sentimenten als relatief onafhankelijke
variabelen worden toegevoegd, wordt ook impliciet afstand genomen van
het intellectualistische, idealistische karakter van het traditionele links-
rechts schema; niet langer kan bijvoorbeeld het revolutionair sentiment
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worden beschouwd als een simpel correlaat of afgeleide van bepaalde - in
dit geval linkse - politieke denkbeelden. Het hoefijzermodel verdiscon-
teert dat 'irrationele' sentimenten en 'rationele' ideologische leerstukken,
ofwel de 'geeet' en de 'letter' van een politieke theorie, onafhankelijk van
elkaar kunnen varieren en laat zodoende meer ruimte voor de soms
eigenaardige wisselwerking die mogelijk is tussen politieke theorie en
politieke psychologie (Pels, 1993).
In schema:

conservatisme linkervleugel midden rechtervleugel

i

reformisme

revolutiegeest

i%

de 'aarts-
boheme'

De verticale as van dit dubbele assenstelsel beschrijft daarmee een 'sen-
timenteel' onderscheid tussen gevestigden en buitenstaanders of tussen
'burgerij' en 'boheme'; tussen degenen die de grondregels van de geves-
tigde maatschappelijk orde en van haar ordelijke verandering via het
liberaal-democratische politieke spel aanvaarden, en degenen die deze
politieke en sociale orde verwerpen, niet zozeer in gearticuleerde theo-
retische termen, maar 'vanuit het middenrif. Dit zijn de revoltes van
links en van rechts, die elkaar in de politieke periferie tussen de uit-
einden van het hoefijzer ontmoeten. Daarmee biedt het hoefijzermodel
plaats voor wat Helmut Kreuzer (1968) aanduidt als de 'carts-boheme',
de marginalen tout court, die de directe antipoden zijn van het gevestigde
burgerlijke midden, maar die niet gemakkelijk kunnen worden onder-
gebracht bij extreem links of extreem rechts. Hier vindt men het ultra-
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radicalisme van bijvoorbeeld Marinetti en de Futuristen of van de'grote
weigering' van de Surrealisten. De kern ervan wordt perfect uitgedrukt
door Flaubert: 'van de hele politiek begrijp ik maar een ding: de revolte'.

Tussen de uiteinden van het hoefijzer, waar de linkse en rechtse polen
elkaar het dichtst naderen, ligt het duistere rijk van de revolutionaire
boheme, waar een merkwaardig kruisverkeer plaatsvindt van politieke
passies en ideeen. Op ideologisch vlak is het de analogie of zelfs homo-
logie tussen Arbeid en Oorlog ('arbeidsfront', stachanovisme, de arbeider-
soldaat) die, in verschillende permutaties en combinaties, veel van de
ideologische metselspecie aandraagt waarmee ondergrondse tunnels
worden gebouwd die links en rechts verbinden. Ter linkerzijde komt men
de leninistische en stalinistische versies van radicaal proletarisch
socialisme tegen (de 'strijdende arbeidersklasse'). Als men verder afdaalt
in de krochten van de politieke boheme, stuit men op de Soreliaanse
mengeling van de mythe van arbeid en revolutionaire oorlogsgeest (de
esprit guerrier) die men tussen de twee wereldoorlogen zowel terugvindt
in Frankrijk (bijvoorbeeld in het neo-socialisme van Deat) als in
Weimar=Duitsland bij de intellectuelen van de'Conservatieve Revolutie'
(bijvoorbeeld Jiinger, Freyer, Zehrer).
Als het tehuis bij uitstek van de gedeklasseerden, de ontwortelden en de
vervreemden, omvat de politieke boheme uiteenlopende vormen van
anarchisme en autoritarisme, en fungeert zodoende als switchboard voor
een merkwaardige mix van politieke tegenstellingen. Het verst van het
burgerlijk centrum ontmoet men zoiets als de 'lunatic fringe' van het
anarchisme, zoals bijvoorbeeld vertegenwoordigd door Bakoenins en
Netsjajevs Revolutionaire Katechismus of het Russische nihilisme van het
einde van de negentiende eeuw. Dichter bij de rechterpool vindt men het
Futurisme van Marinetti en diens ophemeling van een oorlogszuchtig,
elitair en nationalistisch 'kunstenaars-socialisme'. Zowel in Italie als in
Frankrijk gaat 'Soreliaans links' gemakkelijk over in 'Soreliaans rechts'
zodra de als 'abstract' beschouwde notie van de internationale klassen-
oorlog wordt vervangen door het zogenaamd meer concrete ideaal van de
nationale oorlog (gevoerd door een 'proletarische' natie als Italie tegen
haar 'burgerlijk-imperialistische' vijanden), dat weliswaar de identiteit
van het strijdend subject wisselt, maar vasthoudt aan de cruciale verbin-
dende mythe van oorlog en revolutionair geweld zelf.
Deze onmiddellijke vereenzelviging van Arbeid en Strijd, van Arbeid
als Strijd en van Strijd als Arbeid, en de opvatting van het socialisme als
een 'totale mobilisering' met het oog op een grootse nationale wederop-
standing (inclusief economische hulpmiddelen, dus grootschalige plan-
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ning, staatssocialisme), blijft men steeds opnieuw tegenkomen, ook wan-
neer men dichter nadert tot de rechterpool van het hoefijzer. Vanaf
Sombarts en Spenglers vroege pamfletten (Handler and Helden, 1915;
Preussentum and Sozialismus, 1919) tot en met Jiingers Der Arbeiter
(1932) en Sombarts Deutscher Sozialismus (1934) ziet men de'conserva-
tief-revolutionaire' intellectuelen van Weimar-Duitsland gezamenlijk
werken aan een nieuwe mythe van de Krieger-Arbeiter waarin het poli-
tieke element van de niets ontziende strijd, de strijd op leven en dood,
duidelijk de overhand heeft op de economische en proletarische con-
notaties van meer traditionele vormen van socialisme. Zodra Burger en
Krieger in universele en onverzoenlijke tegenstelling worden geplaatst,
is hun conflict veel meer een treffen tussen verschillende soorten Geist
of intultieve Gesinnung dan een strijd tussen verschillende economische
categorieen of rationeel definieerbare belangen. Het 'nationaal' (in dit
geval: Duits) socialisme wordt gezien als een logisch uitvloeisel van de
noodzaak van permanente en totale (oorlogs)mobilisatie. Deze mobilisatie-
drive vereist noodzakelijkerwijze een autoritaire staat die kan optreden
als Spitze of voorhoede van de revolutionaire volksopstand.

Slot

Ik heb in dit betoog geprobeerd om het fascisme ook in intellectueel
opzicht dichter naar ons toe to halen, om de verleidingskracht ervan to
leren kennen, en to suggereren dat wij het in andere omstandigheden
(oorlogsomstandigheden?) 'ook hadden kunnen zijn en doen'. Alleen door
die paradoxale operatie, die zich afzet tegen de gemakzuchtige demonise-
ring van het fascisme en het in beperkte zin rehabiliteert, is het volgens
mij mogelijk om er meer van to begrijpen en zo ons 'early warning sys-
tem' ervoor to verfijnen. Daarbij ga ik ervan uit dat wat in het fascisme
wordt bestreden, ook in andere, linkse vormen van totalitarisme moet
worden bestreden, alsmede in ons eigen parlementair-democratisch
systeem, voorzover onze parlementaire democratie nog met een kleine
kier 'open staat' naar de totalitaire democratie.
Zoals we hebben gezien, wordt een van de voornaamste raakpunten tus-
sen de twee totalitaire ideologieen gevormd door het'volksdemocratische'
ideaal van de homogene natie, het ideaal van de volkseenheid, en de
vreemdelingenangst of vreemdelingenhaat die er het logische complement
van is. Het totalitaire vijandbeeld is onveranderlijk dat van de vreemde-
ling, de buitenlander, de onaangepaste, de parasiet die niet thuishoort in
het volkslichaam en daarom moet worden uitgedreven om de eenheid en
gezondheid ervan to herstellen. Zo schrijft bijvoorbeeld Arnold Meijer,
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de leider van het Nationaal Front, in een toelichting op het begin-
selprogramma van zijn partij in 1940:

Joden zijn vreemdelingen, leden van het joodsche volk. Al wonen zij
pier geslachten lang, zij blijven joden en zij gaan niet op in het
Nederlandsche volk. Zij behooren dus steeds en blijvend als vreemde-
lingen behandeld to worden. Zij behooren niet vervolgd to worden
- waarom zou men een vreemdeling vervolgen? - maar voor zoover zij
in ons land blijven vertoeven, behooren hun rechten minder to zijn dan
die van den geboren Nederlander.

We weten een halve eeuw later maar al to goed dat deze logica van de
xenofobie zich helaas niet beperkt tot joden, maar zich potentieel uit-
strekt tot alle 'vreemde gasten': homosexuelen, zigeuners, asielzoekers,
illegalen, halfbloeden, marginalen en Mischlinge van allerhande soort en
slag. Het joodse volk geniet ondanks Auschwitz helaas niet het alleen-
recht op vreemdelingschap en slachtofferschap door genocide, zoals in de
huidige oorlogstheaters in het voormalige Joegoslavie eens to meer en in
schokkende duidelijkheid blijkt. Anti-semitisme is niets meer of minder
dan de paradigmatische variant van het veel algemener verschijnsel van
de angst voor het vreemde en de krampachtige omarming van het'volks-
eigene', dat evenzeer kan worden herkend in het rabiate Likoed-zionisme
van 'Eretz Israel' als in de radicale frasen van het Palestijnse Handvest.
Ook in onze eigen democratieen komen we steeds meer politieke woord-
voerders tegen die, zoals Le Pen, Schonhuber, De Winter en Janmaat,
zeggen niets tegen vreemdelingen to hebben, maar die 'eigen volk eerst'
roepen uit angst om een 'vreemdeling to worden in eigen land'. Vreem-
deling in eigen land: zou dat niet juist een eretitel kunnen zijn voor
individualisten in een democratische mengcultuur? En zou de slotoproep
van Marx' Communistisch Manifest anno 1994 niet als volgt kunnen
worden geparafraseerd: 'vreemdelingen aller landen, etnisch onzuiveren,
volks-oneigelijken en andere marginalen, Mischlinge aller Ll nder,
vereinigt euch?
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Liberalisme
A.A.M. Kinneging

Inleiding

Zonder enige twijfel zijn sommige van de door liberalen beleden idealen
zelfs tot de Oudheid to herleiden. Men kan derhalve in algemene zin wel
stellen dat een liberaal perspectief behoort tot de constanten of, zo men
wil, wezenskenmerken van de westerse cultuur. In engere zin echter be-
hoort het liberalisme tot de geschiedenis van wat wel de moderne tijd
wordt genoemd. Dat geldt overigens voor alle hedendaagse 'grote ideolo-
gieen'. Maar dit is zeker niet het enige en zelfs niet het voornaamste wat
hen bindt. De grote ideologieen zijn namelijk niet slechts kinderen van
de moderne tijd, maar hebben die moderne tijd ook tot stof. Zij zijn in
essentie uiteenlopende analyses en beoordelingen van de moderne tijd.
Een eerste begripsbepaling is hiermee mogelijk geworden: het liberalisme
is bij uitstek de ideologie die de moderne tijd aanvaardt, billijkt en
verdedigt tegen haar aanklagers en inquisiteurs, waartoe men de overige
grote ideologieen zonder uitzondering moet rekenen. De liberaal voelt
zich 'thuis' in de moderne tijd, terwijl een conservatief, een anarchist,
een socialist en dergelijke zich in mindere of meerdere mate 'vervreemd'
voelen.

Revolutie en restauratie

Alle hedendaagste grote ideologieen gaan terug tot de eerste helft van de
negentiende eeuw, tot de periode die wel het restauratietijdperk wordt
genoemd. Ons politieke en politiek-theoretische landschap kreeg toen
definitief gestalte. De achttiende eeuw had nog een geheel ander profiel.
De betekenis en het parti-pris van de grote ideologieen die dit landschap
domineren moet in eerste aanleg worden gezocht in de politieke proble-
matiek en de politieke discussie van de vroege negentiende eeuw. Dat wil
uiteraaard niet zeggen dat er in de tussentijd niets noemenswaardigs meer
is gebeurd en de partijen bijgevolg zijn blijven stilstaan. Verre van dat.
De liberalen anno nu verschillen in belangrijke mate van de liberalen
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anno 1848. Desalniettemin kan men betrekkelijk eenvoudig een ideolo-
gische verwantschap vaststellen tussen hen. De liberalen van dit moment
beroepen zich dan ook graag op hun ideologische voorzaten uit de negen-
tiende eeuw. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de overige politieke
stromingen. De voortdurende kracht van al die tradities wordt wel eens
uitgelegd als een teken van verstarring. Maar het kan ook worden geln-
terpreteerd als een blijk van verwantschap tussen die tijd en de onze, als
een bewijs dat ondanks alle veranderingen de mens van toen en de mens
van nu voor dezelfde wereld en dezelfde problemen staat. Hoe het ook
zij, het staat vast dat een essay over het liberalisme dient aan to knopen
bij de politieke discussie van het restauratietijdperk. Het liberalisme moet
en kan alleen begrepen worden vanuit die tijd.

Wat was de grote politiek-ideologische kwestie van het restauratietijd-
perk, wat was de vraag die alle gemoederen bezighield? Het antwoord ligt
in zekere zin al besloten in het feit dat wij spreken over een tijdperk van
'restauratie', dat wil zeggen 'herstel van de oude toestand'. Precies zo
ervoer men destijds de eigen tijd; als een periode van reparatie, van
terugkeer, na de woelige periode ingeluid door de Franse revolutie van
1789 en ten einde komend in de Slag bij Waterloo in 1815, toen de Napo-
leontische legers definitief werden bedwongen. In de tussenliggende jaren
was heel Europa op zijn kop gezet en hadden vele miljoenen eigendom
en leven verloren. Moe van alle onrust en onzekerheid was het credo van
velen: terug naar de 'normale' toestand, herstel van de oude orde. Maar
dat ging zomaar niet. Want anderen waren van mening dat per saldo,
ondanks de terreur van Robespierre en de oorlogen van Napoleon, de
revolutie in beginsel een goede zaak was geweest. Zeker, zij was ontaard;
in haar naam waren gruweldaden begaan, maar daaruit to concluderen dat
zulks in haar principes besloten lag, was onjuist. Een restauratie, een
terugkeer naar de oude toestand was daarom onnodig, ongewenst zelfs.
Zo ontspon zich een discussie waarin de oorzaken, de beginselen en de
gevolgen van de Franse revolutie centraal stonden. Het is deze discussie
die de grondslag vormde voor het politieke spectrum dat zich toen mani-
festeerde. 'Links' was pro-revolutionair, 'rechts' anti-revolutionair. Wat
de liberalen betreft zij behoorden van het begin of aan bij de partij die
principes van de revolutie verdedigde.

Een ieder kent ze, die principes. Het is de trits 'vrijheid, gelijkheid,
broederschap'. Maar betekent dit dat de anti- revolutionairen voor'slaver-
nij, willekeur en twist' waren? Uiteraard niet. Dat is een veel to simpele
voorstelling van zaken. Men kan immers verschillende dingen verstaan
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onder begrippen als vrijheid, gelijkheid en broederschap, alsook van
mening verschillen over de implicaties die deze begrippen hebben wan-
neer men aan hen gestalte zou willen geven. De precieze betekenis van de
revolutionaire beginselen moet men zoeken in de geschriften van de
zogenaamde verlichtingsdenkers, de Franse, Britse, en Duitse publicisten
uit de tweede helft van de achttiende eeuw, die met hun kritiek op het
toenmalige regiem de geesten ri jp maakten voor de revolutie. Zij verzet-
ten zich vooral tegen de feodaal-aristocratische maatschappelijke onge-
lijkheid, de absolute macht van de vorst, de mercantilistische inperking
van de vrije handel en de geestelijke indoctrinatie door de kerk en het
geloof in het algemeen. Meer in het algemeen kenmerkten de verlich-
tingsdenkers zich door hun afkeer van autoriteit, traditie en regelstelling
van bovenaf. Daarvoor in de plaats stelden zij onder andere de idealen
van de zelfstandig denkende, kritische en rationele mens, de wetenschap
i la Newton, de volkssoevereiniteit, de gelijkheid voor de wet, het
marktmechanisme en de minimale staat. Onder een noemer gebracht:
zelfsturing van individu en volk.

Dit gezegd hebbende, is het mogelijk de politieke discussie in het restau-
ratietijdperk nader to bepalen. Tussen de voorstanders van de revolutio-
naire beginselen en de anti-revolutionairen, tussen de erfgenamen van de
Verlichting en de opponenten van het verlichtingsdenken, ging het zo
gezien in wezen over de vraag of de mens - individueel en collectief -
dankzij de rede op eigen benen kan staan en zijn wereld kan herscheppen
volgens de principes van de rede. Anders geformuleerd: het ging om de
vraag of autoriteit, traditie en regelstelling van bovenaf, door wereldlijk
en kerkelijk gezag, noodzaak danwel obstakel is. Welbeschouwd is deze
discussie nog steeds volop aan de gang en daarom is het ook niet zo
vreemd dat de politieke stromingen die in het restauratietijdperk rond
deze kwestie zijn ontstaan, nog steeds springlevend zijn, niettegenstaande
het feit dat hun overlijden reeds vele malen is voorspeld.

Het klassieke liberalisme

Zoals gezegd, het liberalisme behoort historisch gezien tot het pro-
revolutionaire kamp. Zoals de naam al aangeeft was het liberalisme vooral
bezorgd om de vrijheid. Gelijkheid en broederschap stonden van meet
of aan op het tweede plan. Daarover ontfermden zich andere politieke
stromingen. De liberalen van het restauratietijdperk zagen de vrijheid
bedreigd door verschillende autoriteiten en tradities, ten eerste door de
kerk en het geloof in het algemeen, ten tweede door politiek machts-
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misbruik, ten derde door economische regulering, en ten vierde door
sociale controle. In het verlengde hiervan kunnen vier verschillende
aspecten van de vrijheid worden onderscheiden: de geestelijke, de poli-
tiek-staatkundige, de economische en de sociale vrijheid. Laten we ze
eens stuk voor stuk nader bekijken.

In de strijd tegen kerk en geloof was de geestelijke vrijheid, de vrijheid
van denken, in het geding. Wezenlijk hierin was de liberale opvatting dat
kerkelijk leergezag en religie iiberhaupt hacks staat op het zelfstandig
gebruik van de rede. De kennis van de werkelijkheid die resulteert uit
het gebruik van de rede maakt de mens vrij, want meester over zichzelf
en de wereld. De kerk en het geloof daarentegen houden hem in ketenen.
'Mens, durf to denken' is de strijdkreet van dit liberalisme. In deze
traditie valt overigens weer een gematigde en een strikte opvatting to
onderkennen. De gematigde keerde zich vooral tegen de kerkelijke auto-
riteit en pleitte voor een strikte scheiding tussen kerk en staat, en soms
voor een verbod op de katholieke hierarchie. De strikte opvatting ging
veel verder en pleitte voor een zo volledig mogelijke secularisatie van de
maatschappij, bijvoorbeeld door'openbare' en'neutrale' onderwijsinstel-
lingen een monopolie toe to kennen.

Een tweede aspect van de vrijheid is de politiek-staatkundige vrijheid.
Deze is in het geding waar politiek machtsmisbruik plaatsheeft. Centraal
staat hier het aloude probleem van de tirannie of despotie. Daarvan is
sprake als een staatsapparaat cq. een heerser een bevolking tot slaaf
maakt, uitbuit en de dood injaagt, in plaats van haar to dienen. De vraag
is dus hoe een staat zodanig aan banden kan worden gelegd dat hij nog
wel zijn taken kan uitoefenen, maar niet ontaardt in een tirannie. Het
antwoord op deze problematiek werd door de liberalen vooral gezocht in
wat is gaan heten: de 'rule of law', de 'trigs politica, en de represen-
tatieve democratie.
De 'rule of law' staat voor de gebondenheid van het staatsbestuur aan het
recht. De staat is gebonden aan de regels van het recht. Dat zegt echter
op zich nog niet veel, want alles staat of valt met de mogelijkheid van de
staat die regels naar willekeur to veranderen. De rechtsstatelijkheid
vereist dat de staat gehouden is aan bepaalde rechtsregels, die hij niet, of
slechts na een zeer zware en zorgvuldige procedure, kan veranderen. Tot
de fundamentele rechtsregels behoren in ieder geval de klassieke grond-
rechten en bepaalde formele rechtsbeginselen als het legaliteitsbeginsel,
het rechtszekerheidsbeginsel en het rechtsgelijkheidsbeginsel.
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De 'trias politics' verwijst naar een systeem van machtsevenwicht en
machtenscheiding in het staatsbestuur. Dat wil zeggen een zodanige ver-
deling van bevoegdheden - en uiteindelijk macht - over verschillende
personen en organen dat zij elkaar voortdurend in toom kunnen houden
en, zo nodig, kunnen corrigeren.
Een representatief democratisch bestel tenslotte moest garanderen dat
staatslieden blijven luisteren naar de bevolking, omdat deze de ultieme
macht heeft om hen, zoals dat heet, 'weg te. stemmen'. Uitgesproken
democraten waren de liberalen echter niet. Zij vreesden dat de vrijheid
ook gedoemd was als de bevolking een to forse stem in het staatsbestuur
zou krijgen. Vandaar dat zij het idee van de directe democratie met enige
huiver bezagen en ook weinig zagen in democratisering in andere maat-
schappelijke sferen, zoals het bedrijfsleven. Het liberale staatsideaal was
eigenlijk dat van een'gemengde regering', met een weliswaar volwaardi-
ge, maar toch beperkte stem van de grote massa.

Een derde aspect van de vrijheid die door de liberalen van het restaura-
tietijdperk werd verdedigd, was de economische vrijheid, ook wel de
vrijheid van contract genoemd. In navolging van de verlichtingsdenker
Adam Smith verzette men zich tegen het idee dat welvaart en werkgele-
genheid alleen geschapen konden worden dankzij regulering en sturing
van het economisch proces door de staat. Dat was onder het oude regime
immers het gangbare idee. Men had er zelfs een naam voor. mercanti-
lisme. De liberalen stelden daartegenover dat welvaart en werkgelegen-
heid juist gesmoord werden door die regulering en sturing. Slecht via
vrije handel tussen individuen, groepen en naties konden deze doelstel-
lingen worden verwerkelijkt. De task van de staat in deze was beperkt tot
het beschermen van de eigendom en, indien nodig, het afdwingen van
contracten.

Tezamen vormden de strijd voor geestelijke, politiek-staatkundige, en
economische vrijheid de pijlers waarop het liberalisme zoals dat in de
eerste helft van de negentiende eeuw tot ontwikkeling kwam. Laten we
het gebrek aan een betere terminus maar het klassieke liberalisme noe-
men. De vrije maatschappij die dit liberalisme voor ogen stond, is een
min of meer seculiere maatschappij met een kleine democratische rechts-
staat en een vrije markteconomie.
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Het moderne liberalisme

Maar naarmate de negentiende eeuw vorderde, en een goed deel van de
liberale voorstellen werkelijkheid waren geworden, nam de twijfel toe of
dit program wel volledig was. Ook in de maatschappij zoals die de klas-
sieke liberalen voor ogen had gestaan en nu gestalte kreeg, bleek nog een
sluipende, maar funeste vorm van onvrijheid voor to komen, zo kon men
in liberale kring steeds vaker vernemen. Het betreft hier een autorita-
risme dat uitgaat van de maatschappij zelf, die de mens middels sociale
controle dwingt zich in verregaande mate aan to passen aan wat algemeen
als fatsoenlijk en acceptabel geldt. Daardoor zou niet alleen de ontplooi-
ing van het individu schade worden gedaan, maar tevens de maatschap-
pelijke vooruitgang de das om worden gedaan, daar deze immers to
danken is, zo redeneerde men, aan mensen die tegen de stroom in nieuwe
dingen durven to denken en to ondernemen.

Deze vierde loot aan de stam van het liberalisme is in sommige opzichten
een logische uitwerking van het anti- autoritarisme van de achttiende
eeuwse verlichtingsdenkers, maar zelf geen kind van de Verlichting. Het
is veeleer een produkt van de Romantiek, een traditie die zoals bekend,
eveneens ten tijde van de restauratie tot wasdom kwam. Met deze roman-
tische toevoeging was het liberalisme in zekere zin volgroeid. Tussen 1850
en de dag van vandaag heeft het liberalisme zich niet wezenlijk verder
ontwikkeld, alhoewel het aantal variaties op de vier basisthema's blijft
toenemen. Men kan dit duiden als een teken van intellectuele stagnatie
en armoede, maar ook als een blijk van blijvende relevantie en levensvat-
baarheid. Kennelijk zijn de liberale thema's door de jaren heen even
actueel en belangrijk gebleven als zij waren op het moment van hun
inauguratie.

En inderdaad, wanneer wij de huidige tijd bezien is het zonneklaar dat
de thema's van geestelijke, politiek-staatkundige, economische en sociale
vrijheid nu nog altijd even pertinent zijn als toen. Nog steeds zijn kerk
en geloof vaak de wegbereiders van duisternis en barbarij - men denke
slechts aan de ayatollahs in Iran en elders. Meer in het algemeen geldt dat
zelfstandig denken, ook in een op het oog geseculariseerde maatschappij,
vaak node ontbreekt. Wat het politieke machtsmisbruik betreft dit heeft
in de twintigste eeuw tot dan toe ongekende vormen aangenomen, met als
dieptepunten Hitler- Duitsland en Stalin-Rusland. Nog steeds wordt
marktwerking overal verhinderd, 66k door het Westen, dat middels ta-
riefstelling de Oosteuropeanen en de Afrikanen verhindert vrijelijk met
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hem to concurreren, terwijl we toch weten dat de armoede in die landen
alleen door meer marktwerking kan worden bestreden. Tenslotte, ook de
sociale vrijheid blijft een punt van grote zorg. Het verschijnsel dat maat-
schappelijke druk individuele ontplooiing en maatschappelijke vooruit-
gang belemmert is zeker geen verleden tijd. Dat gelds niet zozeer voor
West-Europa en Noord-Amerika, waar veeleer van een tekort dan van
een overschot aan sociale controle sprake lijkt to zijn, alswel voor con-
tinenten als Afrika en Zuid-Amerika, waar onder andere de aldaar vige-
rende vormen van 'machismo', de mannelijkheidscode waaraan iedere
man geacht wordt zich to conformeren, een belangrijke oorzaak zijn van
het feit dat de zo noodzakelijke hervormingen steeds weer in de kiem
smoren. Zo gezien is het liberalisme dus zeker niet overbodig en anachro-
nistisch geworden.

Betekent dit nu dat het hedendaagse liberalisme als twee druppels water
lijkt op dat van de negentiende eeuw? Neen. Wie de hedendaagse liberate
auteurs leest, moet constateren dat de toonzetting anders is dan die van
hun voorgangers. Dat heeft verschillende redenen, maar de diepste oor-
zaak is ongetwijfeld dat het vertrouwen in de rede, dat de liberalen van
het restauratietijdperk hadden overgenomen van de verlichtingsdenkers,
in de twintigste eeuw tot op zekere hoogte is aangetast. Als gevolg daar-
van heeft zich dan ook een herwaardering voorgedaan in het liberate
denken van het belang van autoriteit, traditie en regelstelling van boven
of buiten. Laat ons, teneinde dit nader toe to lichten, voor de laatste maal
de vier vrijheden nog eens doornemen.

Ten eerste, de vrij absolute tegenstelling tussen kerk en geloof enerzijds
en het zelfstandig denken anderzijds, zoals we die vinden bij de vroegere
liberalen, wordt nu vrij algemeen verworpen. Het geloof is soms heel re-
delijk en de rede kan tot een geloof verworden. Bovendien heeft de rede
op zich ook schaduwzijden. Wat to denken bijvoorbeeld van dat knappe
stukje menselijk vernunft dat atoombom heet?
Ten tweede, de waarborgen tegen tirannie, die de politiek-staatkundige
vrijheid moeten garanderen, hebben op onvermoedde wijze bijgedragen
aan het ontstaan van een geheel andere tirannie: de tirannie van de status
quo. Dankzij het uitgekiende stelsel van macht en tegenmacht en rechts-
bescherming, is de macht in onder andere ons land dusdanig gespreid, dat
weliswaar niemand zijn macht kan misbruiken, maar noodzakelijke ver-
anderingen ook niet doorgevoerd kunnen worden. Het gevolg is een
inertie, die op den duur de maatschappij kapot kan waken. Om dat to
voorkomen is centralisatie van bevoegdheden, meer beslissingsruimte voor
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het staatsbestuur en vermindering van rechtsbescherming sours onvermij-
deli jk.
Ten derde, de markt blijkt niet altijd even feilloos to werken. Het is niet
altijd even duidelijk waar dit aan ligt. Economen spreken graag van ex-
terne effecten en monopoloide verschijnselen, maar het valt to betwij-
felen of hierin werkelijk de tekortkomingen van de markt liggen. Liggen
zij niet veel dieper? Sommigen menen dat de markt de grondwaarden van
onze beschaving ondermijnt en uitholt. Zit daar misschien iets in en zo
ja, is er iets tegen to doen, vragen meer en meer liberale auteurs zich op
dit moment af. Het is duidelijk dat de markt onovertroffen is in een ding:
het scheppen van maatschappelijke welvaart. Maar beschaving is meer
dan alleen welvaart.
Ten vierde, sociale druk is, hebben we inmiddels geleerd, tot op zekere
hoogte niet alleen onontkoombaar, maar tevens een bestaansvoorwaarde
voor de mens. Zonder sociale druk is het individu doorgaans stuurloos.
De richting, die deze druk hem geeft is, mits ze niet to benauwend wordt,
weldadig en ondersteunend in plaats van inperkend en belemmerend. Aan
sociale druk ontleent de mens in belangrijke mate zin en betekenis.
Zonder 'het oog van de ander' blijft er van hem weinig over.

Conclusie

Het is om al deze redenen dat het hedendaagse liberalisme sterk aanleunt
tegen wat ooit, in het restauratietijdperk, een van de voornaamste ideolo-
gische tegenstrevers was: het conservatisme, dat van het begin of aan
autoriteit en traditie heeft verdedigd en heeft gewezen op de beperkt-
heden van de rede. Maar daarover vindt men meer in de bijdrage van
Cliteur, elders in deze bundel.

Literatuursuggesties voor verdere studie:
De meest informatieve historische overzichtswerken van het liberate denken zijn
G. de Ruggiero, History of European Liberalism, Boston 1959; H. Laski, The Rise
of European Liberalism, Londen 1971 en A. Arblaster, The Rise and Decline of
Western Liberalism, Oxford 1985. Op alle drie valt overigens wel het nodige aan
to merken.
Zuiver analytisch is AA.M. Kinneging, Liberalisme; een Speurtocht naar de
Filosofische Grondslagen, Den Haag 1988.
P.B. Cliteur, AA.M. Kinneging en GA. van der List, Filosofen van het Klassieke
Liberalisme, Kampen 1993 en P.B. Cliteur en GA. van der List, Filosofen van het
Hedendaagse Liberalisme, Kampen 1990 geven tezamen een overzicht in intellec-
tuele portretten van alle grote liberale denkers van de zeventiende tot en met de
twintigste eeuw.
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Conservatisme
P.B. Cliteur

Inleiding

Het conservatisme neemt temidden van de ideologieen die in deze
collegecyclus besproken worden een bijzondere plaats in. Daarvoor zijn
twee redenen aan to geven. Allereerst, het woord wordt geassocieerd met
iets negatiefs. Niemand van u in de zaal denkt: "Ah, conservatisme, nu is
eindelijk mijn ideologie aan de beurt". Sommigen zullen denken: "Con-
servatisme? He, aardig, van alle andere ideologieen had ik nog wel een
vage notie, maar bij het conservatisme kom ik niet verder dan dat het
to maken heeft met een afkeer van verandering". De meesten zullen
echter denken: "Conservatisme? Niemand zal zich toch aangetrokken
voelen tot het conservatisme? Wat valt dddr nou van to vertellen? Zeker
een vergissing om dat op to nemen in zon cyclus".
Een tweede reden waarom het conservatisme een wat bijzondere plaats
inneemt is doordat het een ideologie is die wordt geassocieerd met de
rechterzijde van het politieke spectrum. Dat is uitzonderlijk, want de
meeste ideologieen zijn ideologieen van 'links': anarchisme, socialisme en
communisme in de eerste plaats natuurlijk, maar het geldt zelfs voor het
liberalisme, zij het tegenwoordig niet meer zo sterk als in de negentiende
eeuw. Het conservatisme deelt zijn positionering in het links/rechts-
schema met een andere dubieuze kandidaat, namelijk het fascisme of
nationaal-socialisme. Er verschijnen ook wel boekjes die het conser-
vatisme in verband proberen to brengen met het fascisme (ten ontrechte
naar mijn idee, maar dat zal nog blijken).

Dit lijken dus twee goede redenen to zijn om ons met dat conservatisme
niet al to diepgaand bezig to houden. Denken we echter iets langer na dan
zullen we zien dat de twee overwegingen die hiervoor werden genoemd
niet doorslaggevend kunnen en mogen zijn. Zo moeten we ons realiseren
dat aan de andere zijde van het kanaal een politieke partij bestaat die
onder Margaret Thatcher en tegenwoordig onder John Mayor al enige ti jd
lang de grootste politieke partij is. En bovendien: het gaat daarbij niet om
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een kliek op uitsterven staande aristocraten, maar een vitale populistische
partij, zoals ons enige tijd geleden weer duidelijk is geworden naar
aanleiding van de publikatie van de memoires van mevrouw Thatcher. De
Britse politicus Kenneth Baker (zelf een conservatief overigens) geeft
een aardig inzicht in de partijpolitieke aanhang die het conservatisme in
Engeland heeft gehad. In de negentiende eeuw waren de Tories (wat wij
nu conservatieven noemen) 75 jaar aan de macht, de Whigs (wat wij nu
liberalen zouden noemen) voor achttien jaar en de Liberals voor 22 jaar.
In de twintigste eeuw hebben de conservatieven voor vijftig jaar ge-
regeerd, de Liberals voor tien jaar en Labour voor achttien jaar. In de
periode van na de Tweede Wereldoorlog tot aan 1992 zijn de conserva-
tieven dertig jaar aan de regering geweest, Labour slechts voor zeventien
jaar.
Dit bewijst natuurlijk niet dat het conservatisme een to verkiezen ideo-
logie is boven het socialisme, maar het is goed ons eens to laten beseffen
hoe invloedrijk het conservatisme is in het Verenigd Koninkrijk. Een
ideologie die hier als een scheldwoord wordt ervaren is de dominante
politieke richting aan de andere zijde van het kanaal.
Denken we nog even langer na, dan realiseren we ons ook dat de Ameri-
kaanse republikeinse partij, in het bijzonder onder Ronald Reagan, maar
ook nog wel onder Bush, nauwe banden onderhield met vertegenwoordi-
gers van het Amerikaanse conservatisme. Reagan was bevriend met
William Buckley jr., "Patron saint of the neo-conservatives", zoals hij in
de titel van een biografie over Buckley werd genoemd. In de Verenigde
Staten is het conservatisme kennelijk, net als in Engeland, een belang-
rijke politieke factor.

In Nederland ligt dat anders. De katholieke politicus Nolens heeft wel
eens gezegd dat je beter van diefstal kan worden beschuldigd dan van
conservatisme. Daarin schuilt wel een kern van waarheid; in Nederland
moet men altijd proberen om het etiket' conservatisme' zo snel mogelijk
van zich of to wassen en is het lonend het aan politieke tegenstanders op
to plakken. Senator Joop van den Berg heeft in de tijd dat hij directeur
was van de Wiardi Beckman Stichting, de VVD wel eens getypeerd als
een "neo-conservatieve partij". In de Verenigde Staten zou zo'n kwalifi-
catie op geen enkel verzet zijn gestuit. Toen de Amerikaanse intellectueel
Irving Kristol door een journalist het etiket 'neo-conservative' kreeg
opgeplakt moest hij daar hartelijk om lachen en besloot hij vervolgens
het maar to adopteren voor zijn visie op mens en maatschappij. Zijn
verzamelde opstellen bundelde hij onder de titel Reflections of a neo-
conservative. Hoe anders ligt dat in Nederland! In Nederland zou
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bijvoorbeeld Bolkestein zijn opstellen nooit als'neo-conservatiefd urven
kwalificeren. De VVD heeft het etiket dat Joop van den Berg aan de
partij opplakte dan ook nooit overgenomen; men heeft dat duidelijk
opgevat als een derogerende term. Zo was het ook door Van den Berg
bedoeld natuurlijk. Het was wat men noemt een persuasive definition, een
definitie die niet zozeer beoogt om taalafspraken to maken, maar om de
houding van mensen to beinvloeden, in dit geval de houding tegenover
de VVD. Maar nogmaals: in de VS zou dat heel anders liggen. Daar ligt
de term 'liberal' nu juist weer gevoelig. Klaas Groenveld, directeur van
de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, stelde zich
in de VS voor als "head of a neo-conservative think-tank". Dat was ook
heel verstandig om dat to doen, want zou hij gezegd hebben "head of a
liberal think-tank" dan zou iedereen hem hebben verward met een
sociaal-democraat of een socialist en dat is nu weer in de Verenigde
Staten gevaarlijk om to doen. Hoe dat tegenwoordig onder Clinton ligt is
moeilijk to zeggen, maar Dukakis' aanhang verschrompelde snel toen
Bush hem het etiket 'liberal' opplakte. "Out of the mainstream" voegde
Bush er keer op keer vernietigend aan toe en zijn boodschap kwam heel
goed over in de Amerikaanse huiskamers. 'Liberal' stond voor hoge belas-
tingen, geldverkwanselen en dure overheidsprogramma's.

Hieruit blijkt dus al hoe complex het gesteld is met het begrip 'conser-
vatisme'. Het wordt tijd dat we proberen daarin enige helderheid to
verschaffen. Ik zal trouwens een groot deel van de tijd die ik hier ter
beschikking heb besteden aan begripsverheldering. Het conservatisme is
zo'n complex verschijnsel dat we dat eenvoudigweg wel moeten doen.
Niet dat ik heel veel verwacht van die begripsverheldering overigens,
want ik ben ervan overtuigd dat straks, tijdens de discussie, al mijn
definitiepogingen ten spijt, een groot deel van u weer zal terugvallen in
een alledaags conservatismebegrip van 'de conservatief is iemand die
niets wil veranderen'.

Terug naar een fase

Een van de dingen waarmee het conservatisme het meest geassocieerd
wordt, is met een afkeer van verandering. Dat behoeft enige nuancering,
maar laten we het als uitgangspunt nemen voor onze verdere beschou-
wingen. Conservatisme heeft inderdaad wel iets to maken met het concept
verandering. Zoals liberalisme iets heeft met vrijheid, socialisme met
gelijkheid, zo heeft het conservatisme inderdaad iets met verandering.
De vraag is alleen: wat? Laten we voorlopig het alledaagse spraakgebruik
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als uitgangspunt nemen. We kunnen dan twee betekenissen van conserva-
tisme onderscheiden: (1) de conservatief wil terug naar een voorbije fase
in de historische ontwikkeling; (2) de conservatief wil de dingen laten
zoals ze zijn.
Wanneer het woord 'conservatisme' tegenwoordig vaak in de kranten
voorkomt zal het gaan om conservatisme in de eerste en soms de tweede
zin van het woord. We hoorden het vaak in combinatie met Rusland.
Jeltsin had to maken met 'conservatieven' en dat waren dan de mensen
die terugwilden naar de oude Sovjet Unie. Wat zij willen, is terugkeren
naar een voorbije fase van de geschiedenis.
Vaak wil men overigens niet terug naar een fase zoals deze zich exact
heeft afgespeeld, maar naar een face die men ook wat heeft geidealiseerd.
Wanneer de conservatief in de hier omlijnde zin namelijk ter verant-
woording wordt geroepen dan zal hij vaak moeten toegeven dat het ver-
leden niet zo ideaal was als hij doet voorkomen. Hi j wil dan ook niet
terug naar de face in de geschiedenis zoals deze zich heeft afgespeeld,
maar naar het goede in die voorbije historische fase.
We hebben het nu over voorbeelden ontleend aan het communisme, maar
men kan net zo goed het liberalisme hanteren. Denk aan de Amerikaanse
liberaal of libertarier Robert Nozick. Nozick wil eigenlijk over de verzor-
gingsstaat heen teruggrijpen op de uitgangspunten van het klassieke
liberalisme uit de vorige eeuw. Daarin zit een belangrijk element 'terug
naar'. Maar ook Nozick zal waarschijnlijk erkennen dat in dat 'terug
naar' een idealiserend element zit. Hi j wil niet terug naar alles uit het
verleden, maar naar wat hij goed achtte.
Laten we nu proberen een omschrijving van conservatisme to geven over-
eenkomstig het hier geschetste beeld. Hoe zou die dan luiden? Deze zou
men als volgt kunnen weergeven:

Conservatisme is het streven om over een periode heen die als decadent
of verwerpelijk wordt ervaren, terug to grijpen op een eerdere fase in de
ontwikkeling die als positief wordt gezien.

We zouden deze benadering van conservatisme kunnen omschrijven als
'conservatisme als regressie'. Dat klinkt echter nogal negatief, een
regressie is namelijk niet een waardeneutrale teruggang naar een voorbije
periode, maar een teruggang die als een neergang wordt ervaren. We
zouden ook een positieve term kunnen kiezen: 'conservatisme als renais-
sance of als wedergeboorte'. Dat is immers wat er gebeurt: er wordt een
poging ondernomen oud gedachtengoed een herleving to laten ondergaan.
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Is op een dergelijke omschrijving iets of to dingen? In zekere zin niet.
We mogen woorden de dingen laten doen die we willen, zoals Humpty
Dumpty tegen Alice zegt in Alice in Wonderland. Ik zou daarbij echter
wet willen aantekenen dat de wijze waarop het woord' conservatisme' in
het alledaagse en - zoals ik later hoop duidelijk to maken - het acade-
mische spraakgebruik wordt gehanteerd met deze definitie zeker nog
niet wordt gedekt. Wanneer we het woord' conservatisme' op deze manier
ijken is in ieder geval duidelijk dat het niet gaat om een zelfstandige
ideologie. Het is eerder een wijze van denken die men in alle ideologieen
kan aantreffen, ook in het socialisme en in het liberalisme.
Over het liberalisme hebben we het hiervoor at even gehad aan de hand
van Nozick. Nozick is een conservatieve liberaal in de eerste betekenis
van het woord 'conservatisme': hij wil over wat hij ziet als ontaarding in
de moderne maatschappij heen teruggrijpen op een eerdere fase in de
geschiedenis. Maar Nozick staat daarin niet alleen. Men kan ook denken
aan een denker als Friedrich Hayek. Ook Hayek is een conservatieve
liberaal in die zin dat hij meent dat we een concept als sociale recht-
vaardigheid snel uit ons vocabulaire moeten strepen. Rechtvaardigheid
eist dat we alien gelijk zijn voor het recht; sociale rechtvaardigheid wil
echter zeggen door middel van bepaalde maatregelen die gelijkheid voor
de wet schenden om achterstandsposities op to heffen. En dat is in strijd
met het vereiste van de gelijkheid voor de wet.
Tot zover conservatief liberalisme in de omlijnde betekenis van het
woord 'conservatisme'. Bestaat er nu ook conservatief socialisme? Zeker
wet, men kan zich voorstellen dat bepaalde humanistisch geinspireerde
socialisten over het marxistisch socialisme heen weer terug zouden willen
grijpen op het utopisch socialisme waartegen Marx zich afzette.
Conservatisme in deze zin vinden we overigens niet alleen binnen ideolo-
gieen, maar ook bij godsdiensten, in religies en in levensbeschouwingen.
Het woord 'fundamentalisme', zoals het wordt gehanteerd in de religie
is nauw verwant met conservatisme in de bovenomlijnde zin. Wat funda-
mentalisten tenslotte willen is oude religieuze waarden in ere herstellen.
Men wil over het moderniseringsproces teruggrijpen op het traditionele
geloof dat nog niet is bedorven. In zekere zin was het Protestantisme zo'n
fundamentalistische beweging toen het pas ontstond.
Wanneer men daar iets langer over nadenkt blijken vele stromingen een
conservatieve dimensie to hebben in de zin, zoals hier omlijnd. Denk ook
aan het Humanisme. Het Humanisme was in zijn oorspronkelijke ver-
schijningsvorm een terugkeer naar de Griekse bronnen van de Europese
cultuur. Men had geen hoge dunk van de Middeleeuwen en wilde over de
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donkere tijd teruggrijpen op het lichtend voorbeeld van de klassieke
bronnen.
Laten we het hierbij laten wat het eerste concept van conservatisme
betreft. Nog een vraag: hoe moeten we conservatisme als renaissance
waarderen? Ik denk in het algemeen niet negatief. De mens is een cul-
tureel wezen die niet alleen een toekomst heeft, maar ook een verleden.
En in dat verwerken van het verleden ligt een van de belangrijkste
bronnen voor het verder ontwikkelen van de cultuur.
Conservatisme in de eerste zin, conservatisme als renaisssance, is echter
niet het concept van conservatisme dat wordt bedoeld wanneer we het
hebben over het conservatisme als een politieke ideologie. Conservatisme
als renaissance is een houding die we binnen alle politieke ideologieen,
religies, levensbeschouwelijke stromingen enzovoorts kunnen aantreffen.
Het is geen zelfstandig geheel van waarden en normen die de naam van
de politieke ideologie waardig is.

Houden wat we hebben: geen verandering

Ook een tweede concept van conservatisme heeft iets met verandering to
maken. Conservatisme wordt ook wel omschreven als de afkeer van ver-
andering in het algemeen. Vooral dit begrip van conservatisme heeft een
slechte pers, en hoe kan het ook anders? Alles in de moderne cultuur is
gericht op verandering, vooruitgang, dynamiek. Zo wordt in de reclame
voortdurend aan een voorliefde voor verandering geappelleerd. Was-
middelen moeten witter dan wit wassen. Auto's moeten sneller dan
andere auto's zijn. Onophoudelijk wordt het Veronica-gevoel geculti-
veerd in'een jachtige, rusteloze maatschappij.
Toch is er ook een andere tendens. Mensen houden van spulletjes waar-
aan zij gehecht zijn. Men keert terug naar de straat waar men vroeger
gewoond heeft. Men gaat naar hetzelfde plekje op vakantie. Ook de wens
tot rust, tot stabiliteit heeft kennelijk een basis in de menselijke natuur.
Men kan het vooral bij kinderen onderkennen. Zij willen een en het-
zelfde verhaal keer op keer verteld krijgen en bij de minste afwijking
van de vorige keer dat het werd verteld, wordt dat feilloos opgemerkt:
"Zo was het niet!".
Deze kinderlijke hang naar stabiliteit, naar de dingen die hetzelfde
blijven, naar het herhalen van een identiek patroon, is door de historicus
Romein wel eens aangeduid als het Algemeen Menselijk Patroon. Er zijn
bepaalde culturen en er zijn historische perioden geweest waarin deze
houding volstrekt domineerde. Romein heeft gezegd dat conservatisme
eigenlijk de natuurlijke houding is in de zin dat deze cultuur-historisch
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het meest voorkomt. Alleen in West-Europa is men op een bepaald mo-
ment een afwijking van het Algemeen Menselijk Patroon gaan vertonen.
Romein heeft ook uitgelegd hoe hij bij zijn conceptie van het Algemeen
Menselijk Patroon (A.M.P.) gekomen is. Ten dele ging het terug op zijn
leermeester Huizinga. Huizinga had hem al iets van het wezen van de
middeleeuwse mens laten begrijpen, aldus Romein. Toen hij echter in
1921 op het Zweedse platteland verbleef, vond hij daar tot zijn verbazing
die middeleeuwse mens weer terug. De manier waarop de mensen nog
weefden, hun brood bakten, het vlees dat zij zelf slachtten; het behoorde
allemaal tot een mentaliteit die hij van colleges kende. Men zou het
pre-kapitalistisch kunnen noemen. En dat gold niet alleen voor 1921, ook
wie nu nog naar het westen van Ierland gaat of het zuiden van Portugal;
wie door Spanje reist of Noord-Afrika kan het A.M.P. in levenden lijve
be-trappen, aldus Romein.
Toen hij in contact kwam met Azie en de geschiedenis van Rusland ging
bestuderen ontmoette hij die mentaliteit opnieuw. Wat hij als Middel-
eeuwen kende, herkende hij als Aziatisch. Kennelijk ging het bier om
een dominante manier van denken, waarop Europa een afwijking vorm-
de. V66r de Europese overheersing had er een A.M.P. bestaan dat sedert
die overheersing in zoverre niet langer algemeen was, dat Europa er van
was gaan afwijken en uit die afwijking had zij de kracht tot overheersing
geput.
Is het A.M.P. geheel verdrongen? Dat kan men niet zeggen. En dat is ook
wel begrijpelijk. Ergens namelijk sluimert in ons alien nog het verlangen
naar de tijd van v66r de afwijking "toen het leven veel moeilijker maar
nochtans zoveel gemakkelijker to leven was. We zien ook dat het A.M.P.
in Europa nooit geheel verdrongen is want een reliek hiervan vinden we
in de conservatieve geesteshouding en de politiek-sociale uitdrukking
hiervan in de wil tot behoud. Het conservatieve denken is de erfgenaam
van de voorstellingswereld van het A.M.P., aldus Romein.
In Het conservatisme als historische categorie (1956) werkt Romein deze
visie op het conservatisme verder uit. Zijn doel is aan to tonen dat het
conservatisme niet in onze, maar wel in het A.M.P. past. Hij wil ontstaan
en inhoud van het conservatieve gedachtengoed verklaren onder de noe-
mer van het veel wijdere ideaal-typische begrip van het A.M.P. Een
definitie van conservatisme geeft hij niet, evenmin als van het A.M.P.
Met een beroep op Cecil, Mannheim, Hearnshaw en andere theoretici van
het conservatisme hanteert hij echter wel een lijst van kenmerken van
conservatisme die hij voornamelijk aan Hearshaw ontleent. Het zijn:
- eerbied voor het verleden;
- een organische conceptie van de maatschappij;
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een nadruk op de eenheid van de gemeenschap;
constitutionele continuiteit;
een afwijzing van revolutie;
een voorliefde voor geleidelijke veranderingen;
het accepteren van een religieuze basis voor de staat;
het geloof in een goddelijke bron van de legitieme autoriteit;
de prioriteit van plichten boven rechten;
het primaat van het individuele en gemeenschappelijke karakter;
loyaliteit;

- common sense, realisme en praktische instelling.
We zien dat bij Romein al een overgang wordt gemaakt naar het conser-
vatisme van de derde soort. Conservatisme is niet alleen maar afkeer van
verandering, maar het kan zich ook presenteren als een beredeneerde
vorm van voorzichtigheid ten aanzien van verandering. Op deze manier
zal het worden ontwikkeld door conservatieve theoretici als Edmund
Burke.

Geleidelijke verandering

Een derde concept van conservatisme heeft vooral to maken met een
pleidooi voor geleidelijke verandering. Het is pas bier dat een concept
van conservatisme naar voren komt dat de basis biedt voor het conser-
vatisme als een zelfstandige politieke ideologie. De meest prominente
woordvoerder van deze benadering is de Ierse politieke filosoof Edmund
Burke. Burke is een van de helden van de conservatieve traditie, zo niet
de belangrijkste. Daartoe behoren voor de Britten verder Disraeli,
Churchill, Bolingbroke, Hume en Oakeshott. Daartoe behoren onder de
Duitsers: Von Savigny, Von Gentz en Adam Muller. Bekende Franse con-
servatieven zijn: Joseph de Maistre en Chateaubriand. Dan zijn er
natuurlijk allerlei mensen die men daartoe met enige goede wil kan
rekenen. Men kan denken aan Alexis de Tocqueville, die een scherpe
analyse gaf van de democratie in de Verenigde Staten in de vorige eeuw
en aan Friedrich Hayek, die zelf geen conservatief genoemd wil worden,
maar wiens werk in kringen van conservatieven altijd met veel genoegen
wordt geciteerd en als inspirerende factor heeft gewerkt.
Kroonge.tuige van het conservatieve wereldbeeld is echter Edmund
Burke. Het is ook Burke geweest die voor het eerst op een duidelijke
wijze het pleidooi voor geleidelijke verandering indrukwekkend heeft
beargumenteerd. Hij heeft een conservatieve houding ontwikkeld tot een
conservatieve filosofie of ideologie.
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Dat gebeurde overigens onder zeer specifieke omstandigheden. Het con-
servatisme als een min of meer samenhangende manier van denken is
voor het eerst naar voren gekomen op het moment dat de beginselen
daarvan op de meest grove wijze met voeten werden getreden, namelijk
als reactie op de Atlantische revoluties in de achttiende eeuw, de Franse
in het bijzonder. Vandaar dat een van de belangrijkste werken van Burke
een reflexie was op de Franse Revolutie en verlichtingsmentaliteit:
Reflections on the revolution in France (1790)..
Burke was zestig toen hij dat boek schreef en hij stond bekend als een
progressief denker. Hi j had de Amerikaanse kolonisten verdedigd, de
inwoners van India in bescherming genomen tegen het corrupte bestuur
van zijn land, en hij was opgetreden als pleitbezorger van de belangen
van de Ieren. Men verwachtte dat hier ook wel een potentieel apologeet
voor het Franse vrijheidsstreven to vinden zou zijn. Maar dat viel tegen.
Hij verwierp de revolutie met hetzelfde pathos als de revolutionairen
voor hun zaak hadden gepleit.
Indrukwekkend zijn Burkes profetische gaven. Marx voorspelde zijn hele
leven toekomstige politieke ontwikkelingen, maar de geschiedenis ge-
droeg zich nooit zo gedisciplineerd als zijn boeken betoogden. Burke
daarentegen hield ons telkens voor hoe ingewikkeld de sociale werkelijk-
heid in elkaar zit, maar uitgerekend hij, de vader van het conservatisme,
voorspelde in 1790, dus enkele jaren v66r de Terreur, precies hoe het
allemaal zou aflopen: de Franse revolutionairen zouden na een periode
van chaos de weg vrijmaken voor een sterke man die met straffe hand
zou regeren.
Burke is voor ons echter niet in eerste instantie van belang als futuroloog
avant la lettre, maar als de grondlegger van een conservatieve filosofie of
wereldbeschouwing. Hoewel de Reflections geen systematische ideologie
schetst, kunnen we daarin de brokstukken herkennen van een manier van
denken die door latere commentatoren als conservatief zou worden gety-
peerd. Ik zal proberen het conservatisme als ideologie nu aan de hand
van een drietal kenmerken to typeren.

De kenmerken van het conservatisme

Bijna alle boeken over het conservatisme accentueren de betekenis van
een pessimistisch of realistisch mensbeeld. Ik spreek hier van pessimisme
en van realisme, omdat het er natuurlijk maar vanaf hangt hoe je het wilt
waarderen. De conservatief vindt zijn mensbeeld realistisch en dat van de
revolutionair of verlichtingsdenker naief optimistisch. Het is echter ook
pessimistisch to noemen wanneer men het er niet mee eens is. Hoe het
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ook zij, de mens wordt niet gezien als de trotse heerser over zichzelf en
het universum, maar als een zwak, gebrekkig wezen. In godsdienstige ter-
men zou men kunnen zeggen: het conservatisme is een ideologie van het
menselijk tekort.
Dat menselijk manco manifesteert zich op verschillende terreinen.
Allereerst op intellectueel terrein: de conservatieven beklemtonen dat het
veelgeroemde licht van de rede een zwak kaarsje is, iets waarbij zij
zichzelf graag contrasteren met de verlichtingsdenkers en revolutionairen.
Alle oude structuren afschaffen en ab ovo een geheel nieuwe maatschap-
pelijke orde creeren is voor de conservatieven een gevaarlijk soort illusie.
Wanneer die conservatieve voorzichtigheid zich in methodisch gewaad
steekt, zouden we kunnen spreken van fallibilistisch denken.

Fallibilisme of, meer eenvoudig, de nadruk op feilbaarheid en daardoor
het aanprijzen van voorzichtigheid, zouden we derhalve een tweede ken-
merk van het conservatisme kunnen noemen. Die voorzichtigheid laat
zich misschien nog het beste demonstreren in de wijze waarop men de
sociale werkelijkheid wil veranderen. Conservatieven willen de werke-
lijkheid namelijk wet veranderen, zij willen dat echter geleidelijk doen.
Dat de conservatief in deze derde zin van het woord niet gekant is tegen
elke verandering blijkt uit het feit dat Burke heeft gezegd dat een staat
die niet de middelen heeft tot verandering, ook de middelen tot behoud
niet heeft. Dat vergt enig commentaar, want het is een uitspraak die,
zoals zoveel van Burkes welluidende adagia, voor verschillende uitleg
vatbaar is. Volgens mij kunnen we er dit onder verstaan: in een wereld
die verandert kunnen we niet stil blijven staan, want dan blijf je achter.
Je zult dus mee moeten met veranderingen, maar je kunt wel proberen
dat op een zo verstandig mogelijke manier to doen. Daarvoor moet men
zich bedienen van een geschikte methode. Die geschikte methode is in
ieder geval niet alles tot de grond toe afbreken en dan helemaal opnieuw
beginnen, zoals Descartes in zijn gedachtenexperiment deed, maar het
stukje-bij-beetje-veranderen. Een populair beeld is dat van het schip dat
op volle zee is. Wanneer een schip dat op volle zee is moet worden
gerepareerd, bijvoorbeeld doordat de planken moeten worden vernieuwd,
dan kan men dat alleen maar doen plank voor plank. Op een dergelijke
manier vinden conservatieven ook dat men moet omgaan met de sociale
werkelijkheid. Zo zei de Britse verlichtingsfilosoof David Hume dat de
situatie in de politieke werkelijkheid sterk verschilt van die van een
laboratorium. Wanneer men in een laboratorium een foutje maakt, dan is
het muffs je dood en neemt men een nieuw muisje om het experiment nog
eens over to doen (zij het tegenwoordig ook niet meer zo gemakkelijk als
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vroeger). In de politiek kan dat niet; de muisjes die dan dood zijn, waren
concreet levende individuen en die vertegenwoordigen een intrinsieke
waarde die onvervangbaar is. Bij conservatieven is dan ook wat door
Popper "piece-meal engineering" is genoemd bijzonder populair: voor-
zichtige kleine veranderingen. Alleen wanneer zo'n verandering gunstige
consequenties heeft, gaat men op de ingeslagen weg voort.

Een derde kenmerk van het conservatisme zou men het traditionalisme
kunnen noemen: de overtuiging dat politieke wijsheid niet to vinden is
in theoretische speculaties van een aantal enkelingen, maar alleen in de
historisch geaccumuleerde sociale ervaring van de gemeenschap als
geheel. Het meest bekend geworden is Burkes contrastering van wat de
mens als individu vermag en als soort ("the individual is foolish, the
species is wise"), maar men treft het ook in allerlei andere passages van
Burke aan. Burke formuleert in zijn Reflections de legitimatie die een
lange traditie kan meebrengen als volgt:

You will observe, that from Magna Charta to the Declaration of Right
it has been the uniform policy of our constitution to claim and assert our
liberties, as an entailed inheritance derived to us from our forefathers,
and to be transmitted to our posterity; as an estate specially belonging
to the people of this kingdom without any reference whatever to any
other more general or prior right.

Het is hier de traditie die de legitimerende grond vormt voor aanspraken
en rechten.
De gedachte van de gedeelde kennis die in tradities immanent is, formu-
leert Benjamin Disraeli, een andere vertegenwoordiger van het Britse
conservatisme, in zijn A Vindication of the English Constitution (1835) als
volgt. Hij maakt eerst de opmerking dat een van de "greatest achieve-
ments of human wit" gelegen is in de "formation of a free government on
an extensive scale". Maar het is eigenlijk niet een menselijke verworven-
heid, het is een "super-human achievement". Het vereist such refined
prudence, such comprehensive knowledge, and such perspicacious saga-
city, united with such almost illimitable powers of combination, that it
is nearly in vain to hope for qualities so rare to be congregated in a
solitary mind".
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De waarde van het conservatisme

Wat is de waarde van het conservatisme? Wanneer we het conservatisme
in de hierboven geschetste, derde betekenis opvatten (en dus niet als
blinde behoudzucht) kan men daar weinig bezwaar tegen maken, zo lijkt
het. Het is een vorm van realistische common sense, waarmee niet alleen
liberalen, maar zelfs socialisten hun voordeel kunnen doen. Ook in het
werk van hedendaagse liberale politieke filosofen als Karl Popper en
Friedrich Hayek zal men vele elementen van dit conservatieve gedach-
tengoed terugvinden. Dat betekent echter niet dat het om een visie op de
werkelijkheid gaat die valt to typeren als een zelfstandige ideologie. Het
conservatisme, zoals omlijnd door Burke en verder uitgewerkt door
Disraeli, Hayek, Oakeshott en anderen is een indrukwekkende manier
van denken die wat coherentie en zelfstandige status betreft zeker kan
concurreren met het liberalisme of het socialisme.
Het conservatisme is als ideologie ook niet geheel onsuccesvol geweest.
Men vindt conservatieve elementen in het gedachtengoed van de chris-
ten-democratie, maar ook in dat van het liberalisme. Vooral het christen-
democratisch gedachtengoed wordt sterk bepaald door conservatieve in-
vloeden. Het tegenwoordig zo veel gehoorde pleidooi voor intermediaire
structuren tussen burger en staat is voor het eerst door conservatieve
denkers als Tocqueville uitgewerkt. Aangezien het conservatisme als term
echter allerlei negatieve associaties oproept heeft de hedendaagse
christen -democratie altijd geprobeerd de conservatieve wortels van het
christen- democratisch gedachtengoed zoveel mogelijk to versluieren. In
de tijd van Groen van Prinsterer was dat nog anders. Groen kwam er
gewoon voor uit dat Burke zijn leermeester was.
Laat ik tot slot een paar kritische kanttekeningen plaatsen bij het
conservatisme.
Een eerste punt waarop men het conservatisme zou kunnen kritiseren is
dat het ons geen richtsnoer geeft ten aanzien van de vraag wanneer we
moeten veranderen. De conservatief wijst op de gevaren van radicale
veranderingen, op de menselijke natuur die minder veranderingsgezind
is dan men wel eens denkt en op de waarde van tradities en beproefde
praktijken. Tot zover is dat alles geen probleem. Maar men kan toch
evenmin ontkennen dat wanneer het onvoorzichtig zou zijn iets voor de
eerste keer to doen het gevaar bestaat dat men uberhaupt geen experi-
menten meer waagt. Conservatisme kan dus gemakkelijk ontaarden is een
verstarde houding; het afwijzen van verandering in het algemeen.
Inderdaad, men kan de conservatieven gelijk geven dat de mens ook een
gewoontedier is. Die gewoontevorming en dat traditionalisme mag tot op
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zekere hoogte een heilzame werking vervullen. Ja, men kan zelfs ver-
dedigen dat, omdat het instinct bij ons zo zwak ontwikkeld is in ver-
gelijking met de overige dieren, wij behoefte hebben aan traditie. De
mens zou zich echter nooit zo'n prominente plaats hebben kunnen ver-
overen in de natuur wanneer hij niet meer geweest zou zijn dan een
herhaler van de gedragspatronen van zijn voorouders. De mens vindt uit,
maakt nieuwe dingen, komt vooruit en dat kan hij toch alleen maar door
in kritieke situaties to breken met wat zijn voorgangers hebben gedaan.
Newton, Descartes, Galileo, Luther, Einstein - het zijn mensen die in
kritieke fasen van de ontwikkeling van de mensheid hebben gebroken
met bestaande manieren van doen en nieuwe wegen hebben geopend. Het
mag zo zijn dat wij achteraf de band met het verleden onderkennen, dat
we zien hoe zelfs de meest stoere innovator als een dwerg staat op de
schouders van reuzen en hij alleen daardoor verder kan zien, maar dat
neemt toch niet weg dat de eventuele naiviteit van deze mensen voor-
zover het hun inzicht betreft in het nieuwe van hun situatie, nodig was
om hen to brengen waar zij gekomen zijn.
Wat we hieruit kunnen leren is dat het conservatisme nooit een normatief
model mag zijn dat voor alle situaties ons het juiste antwoord geeft. We
hebben hiervoor al de uitspraak aangehaald dat je niets voor de eerste
keer moet doen. Dat geeft het dilemma heel goed weer. De conservatief
zegt niet dat we nooit moeten veranderen. Hij wijst erop dat we dingen
moeten doen die beproefd zijn, getest zijn. Maar het probleem is dan wel
dat een keer altijd de eerste keer zou zijn om iets to doen. Wanneer het
conservatisme nu altijd die ene keer zou verwerpen, zou ondanks alle
conservatieve retoriek ('preserve by changing' etcetera) dat men wel
degelijk veranderingen toelaat, de praktijk van het conservatisme toch
niet anders dan veranderingsvijandig kunnen uitpakken.
Wanneer men zich echter van dat gevaar bewust is kan men het misschien
ook vermijden. In allerlei kritische situaties (in het individuele leven en
in de geschiedenis) plaatsen we de ratio tegenover de traditie. We kunnen
dat echter voorzichtig doen en indachtig de waarschuwing van conserva-
tieve auteurs. Ik zie het conservatisme dan ook vooral als een interessante
correctie op naleve voortvarendheid. Misschien kan men nog het beste
stellen dat het conservatisme een partiele waarheid (niet meer dan dat,
maar ook niet minder) accentueert die we in een tijd van vernieuwings-
cultus geneigd zijn over het hoofd to zien.

Een tweede punt dat wel eens in kritische zin ten aanzien van het conser-
vatisme naar voren is gebracht, is dat het een nogal optimistische, even-
tueel naief optimistische, visie in zich bergt dat het in de loop der tijd
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steeds beter gaat met de mensheid. We hebben hiervoor gezien dat de
conservatief aan het bestaande zo'n grote waarde toekent omdat hij het
ziet als het resultaat van een bepaald evolutieproces. Het bestaande is het
succesvolle, het is datgene wat heeft overleefd in de strijd om het
bestaan, die heerst tussen normen, waarden, hypothesen en politieke
instellingen.
Eigenlijk ligt daarin een zeker optimisme, een naief optimisme zelfs, zou
men kunnen stellen. Het vooronderstelt dat het bestaande bestaat omdat
het in een eerlijke strijd boven is komen drijven. Maar is dat wel het
geval? Hebben alle strijdende partijen wel met gelijke wapens gestreden?
En is het wel zo dat alle opvattingen de mogelijkheid hebben gekregen
aan de strijd mee to doen? Is het niet veeleer zo dat bepaalde opvat-
tingen, maatschappijmodellen, ideeen over de politiek, het strijdperk niet
eens hebben mogen betreden?
Hier zit iets in. Het conservatisme is een ideologie die alleen valide is
onder ideale en, zo zou men kunnen betogen, dus nergens geheel gereali-
seerde omstandigheden. Het vooronderstelt een "herrschaftsfreie Kommu-
nikation". Ik denk dat ook dit punt van kritiek juist is en dat het de
betekenis van het conservatisme relativeert. We moeten echter niet ver-
geten dat dit ook geldt voor andere politieke ideologieen. Het eerste punt
van kritiek weegt daarom, naar mijn idee, iets zwaarder dan het tweede.
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Het einde van de ideologieen?
W.L. van Reijen

Es gibt kein richtiges Leben im Falschen
Sesam, Sffne dish, ich mSchte hinaus

(Adorno)

I. Inleiding

Een korte en vooral eenduidige definitie van 'ideologie' bestaat niet. Het
is daarom misschien maar het bette om hier uit to gaan van een wijd ver-
spreide notie van ideologie als een set van algemeen geaccepteerde be-
schrijvingen en waardeoordelen die, binnen een bepaalde groep, als waar
worden verondersteld, de behartiging van belangen dienen en handelen
legitimeren.
Het is bekend dat de term ideologie vooral 'van buitenaf gebezigd wordt,
dus als het om een wereldbeeld gaat dat men vanuit de eigen positie ver-
werpt. Gaat het om het eigen wereldbeeld dan spreekt men liever van
'onze filosofie'. Een soortgelijke waardering vinden we in het geval van
de mythe als een verhaal dat irrationeel, of tenminste a-rationeel zou zijn.
Het zijn altijd andere (primitieve culturen) die mythes hebben, niet wij,
want wij hebben een rationeel wereldbeeld.
Sinds het werk van Kurt Hubner Die Wahrheit des Mythos kan men beter
weten. Hubner toont aan dat niet alleen op cultureel en sociaal, maar ook
op wetenschappelijk terrein de scheidslijn tussen mythe en rationeel oor-
deel niet makkelijk to trekken valt. Wanneer we als hoofdkenmerk van
de rationaliteit het criterium van interne consistentie hanteren dan blijkt
bij nader inzien dat andere wereldbeelden dan het onze, mythes en ideo-
logieen, ook aan dat criterium voldoen. Er worden alleen andere uitgangs-
punten en ordeningsschema's gehanteerd (Ten Hoopen, 1990).
Een vergelijking van kennis met de optische waarneming, zoals de Duitse
socioloog en systeemtheoreticus Luhmann die trekt, kan het fenomeen
waarmee we to maken hebben gedeeltelijk verduidelijken: we kunnen door
de blinde vlek in het oog niet zien dat we niet kunnen zien wat we niet
kunnen zien. De veronderstelde overeenkomst tussen ons beeld van de
werkelijkheid en de werkelijkheid onttrekt zich aan ons waarnemings-
vermogen, tenzij we van standpunt veranderen, maar dan verschuiven de
beelden - een vast standpunt, dat het juiste beeld oplevert is niet gegeven.
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Ik wil hier betogen dat mythes en ideologieen in een belangrijk opzicht
een overeenkomst vertonen, maar in een ander belangrijk opzicht sterk
van elkaar verschillen.
De overeenkomst is to zien in het gegeven dat in mythes en ideologieen
het denkbeeld wordt bezworen dat de tijd als het ware stilgezet moet
worden.
Tegen de achtergrond van deze overeenkomst kan een verschil worden
vastgesteld. De positieve ideologie schildert weliswaar het beeld van een
samenleving waarin alles optimaal geregeld en verandering dus onnodig
is, maar kent wet het idee van de ontwikkeling, meestal een weg vol
ontberingen en offers, naar dat doel. Aan mythes is daarentegen het idee
van ontwikkeling, als orientatie op een toekomstig doel, vreemd. Als er
al een tijdsperspectief is dan gnat het meestal om het herstel van een
verstoorde orde. Herstel van het verloren geluk is alleen denkbaar als
terugkeer naar de oorsprong. De tijd wordt circulair en daarmee ruim-
telijk voorgesteld.
In Wagners Parsifal geven twee verzen uit de dialoog tussen Gurnemanz
en Parsifal uitdrukking aan het mythisch tijdsbesef:

Parsifal: Ich schreite kaum, doch wahne ich mich schon weit.
Gurnemanz: Du siehst mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit.

De tijd wordt een ruimte waarin, mythisch, alles gelijktijdig is. De ge-
beurtenissen die zich in het mythologische verhaal afspelen staan niet in
het licht van een veronderstelde vooruitgang.') Parsifal wil de hereniging
van speer en graal bewerkstelligen, omdat hun scheiding (symbolisch voor
de afsplitsing van ijskoude berekeningen uit alomvattende waarde-orienta-
ties) de oorzaak van de desolate toestand van de moderne maatschappij
is.
Wagner wilde, in overeenstemming met het adagium dat de speer de won-
de heelt die ze sloeg, op anti-moderne wijze de 'mythe van het kapita-
lisme' bestrijden met de mythe.
De aanhangers van de Verlichting wilden, en dat noemen we modern,
de ban van het oude mythologische bewustzijn doorbreken. Dat is in hun
ogen de voorwaarde voor vooruitgang en voor de daarvoor noodzakelijke
planning. Zij spelen met de fantasie van de acceleratie van processen.
De sympathisanten van de mythe koesteren het denkbeeld van de stil-
stand.
Dat geldt voor Comte met zijn idee van het tijdperk van de positivis-
tische wetenschap (de 'etat final positif) dat een einde maakt aan de
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macht van religieuze en metafysische denkbeelden en aan de geschiedenis
en niet minder voor de utopieen van Thomas Morus en Campanella.
In de moderne politieke utopieen, communisme en socialisme, overheerst
eveneens het beeld van een eindtoestand'. Ooit zal een situatie met per-
fecte rechtvaardigheid en gelijkheid bereikt zijn. Marx, die zich nog niet
bewust was van het gegeven dat meer vrijheid tot minder gelijkheid leidt,
duidde die toestand als het Reich der Freiheit' aan.
In de nog 'modernere' politieke utopieen, die ieder verband met substan-
tiele, inhoudelijke bepalingen van de ideale situatie hebben verloren,
vinden we de voor onze tijd beslissende variant van het oorspronkelijke
idee van de utopie: het beeld van de onafgesloten en nooit of to sluiten
vooruitgang. Hier domineert de voorstelling van de noodzaak van voortdu-
rende herorientatie zoals die in de denkbeelden over sociale vernieuwing
tot uitdrukking komt. In de wereld van de reclame vinden we de daarbij
passende slogan van Citroen: 'De weg is het doel'.
De boodschap van de nooit afgesloten ontwikkeling maakt, paradoxaal ge-
noeg, propaganda voor de stabilisering van permanente verandering.
Binnen de ideologie van de modernisering vinden we dus weliswaar een
grote mate van dynamisering en van propaganda daarvoor. We zien echter
ook dat dit streven, net als in de mythe, uitloopt op verstarring, zoals dat
in China met de zogenaamde 'permanente revolutie' het geval is geweest.
In de stimulering van interne, maar bijkomstige veranderingen, bij gelijk-
tijdige afweer van fundamentele veranderingen, gaat een mythische kern
schuil.
Ik zal hier de vraag naar het einde van de ideologieen' behandelen in het
licht van de analyse van de relatie tussen de klassieke, politieke ideolo-
gieen die zich intussen als 'vrije markteconomie' (vulgo: kapitalisme) en
als'consumptiemaatschappi j' hebben verkleed enerzijds en de mediamaat-
schappij anderzijds. Ik probeer daarbij aan to tonen dat het mythische
moment van de stilstand, dat in de afweer van fundamentele verande-
ringen ligt, een vorm van regressie is die in de functie van de media
teruggevonden kan worden.

II. Marx en het probleem van de ideologiekritiek

Het kapitalisme kon zolang als ideologie bestempeld worden als het'reeel
existerend socialisme' principieel als alternatief, of tenminste als uitgangs-
punt voor ideologiekritiek kon gelden. Na de val van dit socialisme lijkt
het kapitalisme van de verdenking van ideologie vrijgesproken. De strijd
is gestreden - wij zijn over de drempel van het paradijs, de geschiedenis
is afgelopen. We stuiten hier op een paradox: het systeem van de vrije
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markteconomie lijkt enerzijds geen enkele belemmering to kennen, maar
iedere poging om het systeem fundamenteel to veranderen wordt verhin-
derd. Met dit stilstandsidee correspondeert de werking van de media. Zij
kennen niet de weg naar een doel, maar geven (zoals ik in deel drie zal
laten zien) ongebroken uitdrukking aan het gevoel van stilstand, ook als
het daarbij om Virilio's 'razende stilstand' gaat. De overstelping met beel-
den suggereert dat alles voortdurend anders is, terwijl er toch niets ge-
beurt. Media belichamen daarom de actuele vorm van mythisch bewust-
zi jn.2)

Wij weten natuurlijk dat wij niet alles tegelijk kunnen veranderen, maar
accepteren een wereldbeeld dat suggereert dat het bij deze beperking van
ons denken en handelen eigenlijk alleen om praktische tekortkomingen
gaat. Het verschil tussen fundamentele en functionele veranderingen wordt
daarbij buiten beschouwing gelaten. Daardoor onttrekt zich in het alge-
meen aan onze waarneming dat de grondslagen van ons sociale, econo-
mische en politieke bestel in geen enkel opzicht voorwerp van discussie
zijn. Er kan alleen over alternatieven binnen het bestaande kader worden
gesproken.
Dat betekent in ideologie-kritisch opzicht niets anders dan dat deze fun-
damenten aan onze rationele kritiek, dat wil zeggen aan ons bewustzijn
en daarmee aan de tijd onttrokken worden. Ze vormen het'onverander-
lijke' in een wereld van veranderingen. Maar dit'onveranderlijke' is geen
natuurlijk gegeven, zoals de blinde vlek in het oog - wij bepalen, zij het
ook onbewust (dus onkritisch) en misschien wel tegen onze bewuste be-
doelingen in wat onveranderlijk is. In dat opzicht zijn wij dus gevangenen
van een mythologische orientatie.
Een aanschouwelijk voorbeeld daarvoor levert het verschijnsel van de
mode. De stijl van de kleding, auto's en het design van het meubilair
worden voortdurend veranderd. Daarbij komt het er uitsluitend op aan
dat er iets nieuws op de markt komt - niet wat er aangeboden wordt. Van
vooruitgang of ontwikkeling kan dientengevolge niet worden gesproken.
Deze pas-op-de-plaats beweging (beter: in een kringetje ronddraaien)
heeft verdovende effecten, maar die kunnen pas zichtbaar worden vanuit
een kritisch standpunt.
Alle ideologieen, niet alleen die van de vrije markteconomie, delen dit
kenmerk: ze worden alleen door kritiek zichtbaar. Maar de vraag is na-
tuurlijk: hoe deze kritiek to ontwikkelen? Aan een mogelijk antwoord op
deze vraag gaat een andere vooraf: hoe ontstaan ideologieen en waar
hebben ze hun stabiliteit aan to danken?
Nietzsche's antwoord luidt dat de werkelijkheid zo gruwelijk is dat de
mensen gedwongen zijn tot zelfbedrog. Bijna niemand kan een werkelijk-
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heid aan, waarin het recht van de sterkste geldt. Het is daarom maar het
beste niet to ver door to denken en niet to diep to graven. De Grieken
waren de eersten die dat door hadden; zij waren, zoals Nietzsche zei:
"oberfldchlich aus Tiefe". Deze benadering kan Nietzsche lanceren nadat
de oude verklaring van het 'priesterbedrog' aan geloofwaardigheid had
ingeboet. Dat een bepaalde kaste door sluwheid en handige retoriek op
den duur een geprivilegeerde positie zou kunnen houden, deed geen recht
aan de complexiteit van het probleem.
Ook Feuerbachs idee dat de mensen teveel van hun eigen waarde in de
hemel zouden hebben geprojecteerd en dat de substantie weer op aarde
teruggebracht zou moeten worden door de godsdienst of to schaffen, kon
niet meer bevredigen.
Marx radicaliseert daarom de kritiek van Feuerbach en verklaart dat niet
de godsdienst moet worden afgeschaft maar de toestand waarin de mensen
godsdienst nodig hebben. Deze toestand is die waarin het kapitalisme
heerst. Kapitalisme, dat betekent de tweedeling van de mensen in kapita-
listen en proletariers, in'Kopfarbeiter' en'Handarbeiter', dat betekent de
scheiding van kapitaal en loonarbeid.
Het humanisme van de jonge Marx, zoals neergelegd in de Pari jse Manu-
scripten uit 1844, is gericht op het opheffen van deze tweedelingen.
Marx rekent of met de psychologiserende benaderingen van priester- en
zelfbedrog. De tweedeling die de sociale ellende veroorzaakt is van struc-
turele aard. De scheiding van kapitaal en loonarbeid is het gevolg van het
onzichtbaar blijven van de meerwaarde die de arbeider in het produktie-
proces aan de grondstoffen toevoegt. Ik kom daar later op terug.
De onzichtbaarheid van de meerwaarde correspondeert met de onzicht-
baarheid van de ideologie als zodanig - alleen de ideologiekritiek maakt
de ideologie zichtbaar. Zolang als we'binnen' de ideologie verkeren is het
zicht op onze situatie belemmerd. Alleen de blik 'van buitenaf kan onze
ogen openen.
Deze ervaring is ons van kindsbeen of vertrouwd. Wij houden allemaal
de omgangsvormen en eetgewoontes in het gezin waarin we opgroeien voor
'natuurlijk' en universeel. Wanneer we bij vriendjes en vriendinnetjes zien
dat er ook andere vormen bestaan - en wanneer we nog later door de
antropologie met totaal andere culturele patronen worden geconfronteerd,
relativeren we de vanzelfsprekendheid van het eigen wereldje. Misschien
worden we zelfs onzeker over het feit of onze verklaringen voor anderen
geldigheid hebben, zoals in de anekdote van de cultureel antropoloog die
het lid van de stam die hi j bestudeert naar de oorzaak van de verminking
van diens twee grote tenen vraagt. "Tja", zegt de inboorling, "mijn rechter
teen is betoverd door mijn schoonmoeder die een heks is." "Ach", zegt de
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wetenschapper, "en uw linker teen, ook een geval van tovenarij?" "Nee",
zegt de ondervraagde, "dat zat zo: ik was op jacht en trapte in een doorn,
het wondje raakte ontstoken en begon to zweren - er was niets meer aan
to doen." Dan kijkt hij de antropoloog een beetje onzeker aan en vraagt:
of vindt u dat een rare verklaring?" .

We stuiten hier op de vraag van het referentiekader, of anders gezegd: op
de vraag van het uitgangspunt van onze eventuele kritiek op de, in onze
omgeving geldige interpretaties en legitimaties. Dat is het cognitieve
aspect.
Sociaal gezien is de vraag wat we doen met mensen die er andere gewoon-
tes en opvattingen op nahouden dan wi j. Deze vraag, die door de immigra-
tie van mensen uit andere religieuze en politieke culturen in bijna alle
landen van West-Europa steeds brandender wordt, hoef ik hier niet verder
toe to lichten. Er zijn legio reacties mogelijk: verklaren we hun religieuze
en politieke opvattingen tot (foute) ideologieen en claimen we verder
onvoorwaardelijke conformiteit met onze cultuur? Tolereren we ze en
geven we de monopolistische claim van de westerse beschaving en demo-
cratie op? Laten we ons misschien niet alleen bekoren door hun ideeen
en concluderen we dat we liever hun levenspatroon zouden moeten over-
nemen? Wat we ook doen, op de een of andere manier worden we ons
bewust van het probleem dat in de handhaving of prijsgave van een cul-
tureel patroon ligt en worden we voor de vraag gesteld: is ooze overtuiging
of die van de anderen een ideologie, dat wil zeggen een falsificeerbaar of
tenminste relativeerbaar verhaal?
Wetenschappelijk ligt de zaak, zoals Hiibner in zijn eerder genoemde,
grondige werk uiteenzet, niet veel makkelijker. Kuhns beschrijving van
de wetenschappelijke ontwikkeling als een opeenvolging van paradigma's
is voor een verdediging van de rationele maatstaven in de wetenschap, in
de zin van ti jdeloze waarheden, dodelijk. Het blijkt dat het ene perspectief
in de plaats komt van een ander. Onze kennis groeit niet echt; we verande-
ren onze gezichtspunten en doelstellingen - stellen andere vragen en
krijgen dus andere - niet meer of per se betere - antwoorden.
Steeds weer stelt zich dientengevolge de vraag of een uitzondering of
afwijkend meetresultaat simpel als storing moet worden opgevat of de
aanleiding moet zijn om de theorie, geheel of gedeeltelijk, to herzien.
Zowel sociaal als wetenschappelijk kan de kernvraag worden gevat als de
vraag of een onbetwistbaar juist standpunt voor de kritiek op de bestaande
situatie kan worden gevonden - of, met andere woorden en toegespitst
op ons thema, ideologiekritiek wel mogelijk is.
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Het vermoeden rijst dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat we het grote
goed van de logische consistentie alleen kunnen verwerven als we onszelf
opsluiten in het systeem waarin we denken en handelen.
We staan, zo lijkt het, voor de keuze: ofwel is onze kennis logisch consis-
tent, maar formeel en abstract, ofwel zegt ze iets over de werkelijkheid
maar is zij belast met dialectisch to noemen tegenspraken, c.q. onzekerheid
over de eigen grondslagen.

Laten we aan de hand van concreet voorbeeld zien hoe Marx dit probleem
probeert op to lossen.
Marx (1818-1883) gaat uit van de constatering dat er een groep mensen
is die steeds rijker wordt, een andere groep steeds armer. Dit overal zicht-
bare verschijnsel beschouwt Marx niet als toeval, hij ziet daarin een
structuur.
Achter de ogenschijnlijke evenredigheid van de ruil van arbeidskracht
tegen loon gaat een systematische ongelijkheid schuil. Het lijkt zo to zijn
dat de arbeiders gecompenseerd worden voor de'slijtage' waaraan zij in
het produktieproces onderhevig zijn. Het loon stelt hen in staat de verloren
gegane energie weer to restaureren. Zij kunnen voedsel, kleding en be-
huizing - alles zaken die nodig zijn om to kunnen blijven werken - bekos-
tigen en daarnaast nog vrouw en kinderen (die ook weer factoren bij de
reproduktie van de arbeidkracht zijn) onderhouden. Het lijkt dus zo to
zijn dat de ruilwaarde van de arbeid (loon) recht evenredig is met de
waarde die de arbeidskracht voor de fabrikant heeft (de gebruikswaar-
de).
Als dat inderdaad zo zou zijn, zou volgens Marx nooit het grote, structu-
rele en steeds groeiende verschil in rijkdom tussen kapitalisten en arbei-
ders to verklaren zijn. De enige logische consequentie is dus dat de ge-
bruikswaarde van de arbeidskracht groter moet zijn dan de ruilwaarde,
dat is de beroemde meerwaarde. Deze'verdwijnt' als het ware onzichtbaar
in de zakken van de kapitalist. Achter deze verdwijning, deze schijn, gnat
dus een werkelijkheid schuil die nu ontmaskerd is.
Voor een goed begrip is het dienstig dat ik erop wijs dat Marx niet be-
weert dat de kapitalisten bewust deze ongeli jke ruil bedri jven. Kapitalisten
en loonarbeiders, stelt Marx met een knipoog naar de bijbel, weten niet
wat ze doen - maar ze doen het. Het gaat inderdaad om een structuur,
zoals dat begrip in de ethnologie en later in het Franse poststructuralisme
A la Foucault, opgeld heeft gedaan. We maken deel uit van een verwant-
schapsverband met precies gedefinieerde relaties tussen mannen en vrou-
wen, ooms en tantes, etcetera en beschouwen dit systeem als 'natuurli jk'
(en, tot we andere leren kennen, als de vorm van samenleving). Met andere
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woorden: de reproduktie van het 'systeem' en de consequenties ervan
worden als vanzelfsprekend geaccepteerd. Deze consequenties zijn zowel
van materiele als van cognitieve aard. Niet alleen de verdeling van geld,
maar ook onze waarneming en mentale ordening van sociale en individuele
verschijnselen zijn een uitvloeisel van de economische structuur. Dat
brengt Marx tot uitdrukking met het gevleugelde woord dat het (materiele)
zijn het bewustzijn determineert.
Kapitaal is niets anders dan de waarde van de arbeidskracht die niet aan
de arbeider is uitgekeerd, is - zo stelt Marx - gestolde arbeidkracht. Die
is echter als zodanig niet meer waarneembaar. Wij houden met andere
woorden zowel kapitaal als arbeidskracht voor andere zaken dan ze in wer-
kelijkheid zijn. Wij zien kapitaal als rijkdom, als ophoping van goederen
en geld, niet als gestolde arbeidskracht. Wij neigen ertoe arbeid als kosten-
factor to zien, niet als medium voor zelfontplooiing.
Onze blik op de belangrijkste structurele elementen is vertroebeld. Dat
is niet toevallig, maar komt door dezelfde systematische verdraaiing van
feiten die we eerder zijn tegengekomen. Het is de scheiding van kapitaal
(voorgesteld als een zak met geld, als een ding dat met de door levende
mensen gepresteerde arbeid niets meer to maken lijkt to hebben) en loon-
arbeid (als element van produktiekosten) dat ons zicht op de realiteit
vertroebelt. Wij zien alles anders dan het in werkelijkheid is. Wij leven
in de bevangenheid van een ideologie. Dat is echter een inzicht dat pas
na het ontwikkelen van de ideologiekritiek toegankelijk wordt.
Marx kan daarom het kapitalisme in tal van opzichten beschouwen als een
'revival' van de oeroude, eerste vorm van ideologie: de Griekse mythe. Ook
die beschouwt Marx als een uitvloeisel van de levensomstandigheden van
toen. In een situatie waarin de mensen geconfronteerd zijn met onbegrij-
pelijke gebeurtenissen en verschijnselen - en dat is volgens Marx sinds
de Oudheid door het kapitalisme zelfs nog eerder versterkt - groeit de
behoefte aan het geloof in mythologische krachten. Door het scheppen van
trusts bevredigt het kapitalisme deze behoefte nog beter dan de Griekse
mythologie. Wat, vraagt Marx, stelt de god Vulcanus nog voor in vergelij-
king met de ijzergieterij Roberts & Co., wat Jupiter in vergelijking met
de bliksemafleider, wat Hermes met de Credit Mobilier, wat Fama verge-
leken met Printinghouse Square? (Grundrisse, p. 30.) Marx ziet het kapita-
lisme dus niet alleen als een economische orde, maar ook als een interpre-
tatieraster, als een vorm van mythisch bewustzijn van onze relaties met
de natuur, de medemens en de maatschappij. Als het echter zo is, dat het
zijn werkelijk het bewustzijn, en daarmee dus ook het bewustzijn van
onszelf determineert, dan hebben we met een volslagen hermetische struc-
tuur van werkelijkheid en bewustzijn van die werkelijkheid to maken.
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Dan stelt men zich met klem de vraag die vaak aan het adres van Marx
(en van alle structuralisten) is gericht hoe is het voorstelbaar dat iemand
(Marx, Foucault, etcetera) ontsnapt aan die hermetische constellatie, dat
wil zeggen ideologiekritiek kan ontwikkelen?
De mogelijkheid om zich of to zetten tegen de verblinding van het kapita-
lisme vindt Marx - paradoxaal genoeg - in een filosofie die ten grondslag
ligt aan de burgerlijke maatschappij, die van Hegel.
De verlichtingsfilosofie van Kant legde een onoverbrugbare kloof tussen
het 'Ding-als-Erscheinung' en het 'Ding-an-sich' en beperkte daarmee
onze kennis tot kennis van de wereld van de verschijnselen. Hegel wenste
een dergelijke restrictie niet to accepteren. Hij dynamiseerde de relatie
tussen onze kennis en de werkelijkheid en schiep daarmee de mogelijkheid
het verschil tussen verschijning en wezen tot voorwerp van reflectie to
maken. Het doorzien van de wereld van verschijningen, als een conglome-
raat van fenomenen waaraan een herkenbaar wezen ten grondslag ligt
maakt het mogelijk ook de relatie van schijn en wezen als een concrete,
in oordelen to vatten relatie to zien.
Marx leert van Hegel dat het er inderdaad op aankomt to tonen dat deze
relatie noodzakelijkerwijze is zoals ze is. Alleen dan zijn betrouwbare
uitspraken over het wezen meer dan speculaties.
Marx onderscheidt zijn eigen benadering van die van Hegel voorzover hij
meent dat Hegel een idealistische filosofie heeft ontwikkeld en hijzelf een
materialistische dialectiek. Idealistisch is Hegels dialectiek in de ogen van
Marx omdat Hegel de ontwikkeling van kennis als de motor en het doel
van het historische proces beschouwt. Hegel meent dat de mensen op basis
van hun kennis vormgeven aan hun samenlevingsvorm, met inbegrip van
alle oplossingen van problemen die zich op het terrein van hun culturele
en materiele reproduktie voordoen.
Wij hebben al gezien dat Marx er vanuit gaat dat de wijze waarop mensen
die materiele reproduktie organiseren (ook als ze dat'onbewust' doen, dat
wil zeggen als ze de structuur niet bewust plannen) hun bewustzijn be-
paalt.
Marx kan dus de methode van Hegel niet zonder meer overnemen. Wij
vinden dan ook tal van metaforen waarmee Marx zijn affiniteit en verschil
met Hegel tot uidrukking brengt. Hij wil Hegel van zijn kop (waarmee
de idealist de wereld 'schept') op de voeten zetten, binnenste buiten
draaien, etcetera. Ook meer polemische uitspraken waarmee Marx voor
de revolutie pleit, zoals de beroemde uitnodiging om de wapens van de
kritiek to verruilen voor de kritiek van de wapens, laten zien dat Marx
een fundamentele ompoling van onze gangbare orientaties nastreeft, maar
aan het dialectische 'schema' van Hegel vasthoudt.
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Ook de eerder geciteerde verwijzingen naar de mythologische functies
die grote bedrijven in het kapitalistische bestel vervullen, hebben natuur-
lijk het doel de mythische ban, de fantasmagorie (zoals Marx die noemt)
van het kapitalisme to doorbreken.
Het kapitalisme is namelijk alles behalve doorzichtig. Dat het zo lijkt alsof
dat wel het geval is, maakt deel uit van de reden waarom het kapitalisme
zo stabiel is. 'Het geheimzinnige van de vorm van de goederen bestaat erin
dat zi j de mensen de sociale aspecten van hun werk als eigenschappen van
hun produkten laat verschijnen, als sociale natuurkwaliteiten van de
dingen.' (Marx, MEW 23, p. 86, mijn vert.).
Het natuurlijke en het sociale nemen niet meer de hun eigen, wezenlijke
plaats in, maar hebben hun posities geruild: het sociale verschijnt nu als
iets dingmatigs - het dingmatige als iets sociaals. Wat dat betreft lijkt het
erop dat men met een filosofische reflectie zou kunnen volstaan die de
polen weer in hun eigenlijke positie brengt.
Maar er is feitelijk meer aan de hand: bij de omdraaiing wordt gesugge-
reerd dat een mythische, irrationele (of tenminste a-rationele) relatie
vervangen wordt door een rationele. Het is echter de vraag of het rationele
en het a-rationele een soortgelijke verhouding hebben als zwart en wit of
leeg en vol. In het laatste geval gaat het om tegenstellingen binnen een
bepaald kader. Het rationele en het a-rationele zijn echter eerder to vatten
als kaders die elkaar uitsluiten. Wat dat betreft spreekt de uitdrukking
voor de natuur en de mythe als zijnde 'das Andere der Vernunft' boek-
delen.
Wij kunnen stellen dat Hegels dialectiek een kader schept dat op zich
consistent is, maar dat deze consistentie betaalt met verlies aan werkelijk-
heidszin - terwijl de dialectiek van Marx concrete inzichten in de struc-
tuur en praktijk van ons bestel levert, maar daarvoor met het probleem
van de fundering van het eigen standpunt worstelt. De rationaliteit waar
Marx zich op moet beroepen lijkt tegelijk deel uit to maken van onze
ideologie en daar haaks op to staan.
Deze logische tegenspraak, kan men, een stag verder gaand, als een
schijn-probleem zien. Dat hebben tenminste Horkheimer en Adorno, bi jna
honderd jaar na Marx, gedaan. Wanneer het systeem zelf a-rationeel is,
dan kan de theorie geen inhoudelijk concrete analyses opleveren die aan
de tegenstelling rationeel/a-rationeel volledig onttrokken zouden zijn. Dat
heeft de vergaande consequentie dat ooze kennis van de maatschappij,
en zelfs kennis uberhaupt, door de tegenspraken en antagonismen van de
maatschappelijke orde niet alleen zelf gecorrumpeerd (ideologisch) zou
zijn, maar dat zelfs onze opvatting van wat kennis is, vertroebeld is door
de maatschappelijke a-rationaliteit.
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Een standpunt buiten de oppositie van rationaliteit en a-rationaliteit lijkt
niet voorstelbaar, en alweer staan we voor het oeroude probleem van het
opgesloten zijn in een cirkel waaruit bevrijding alleen a la Miinchhausen
mogelijk is. Wanneer we het onmogelijk achten onszelf aan de pruik uit
het moeras to trekken dan lijkt de metafoor van de stilstaande tijd ook
hier to kloppen. Want wie over het einde van de ideologie spreekt, be-
zweert de stilstand van de ontwikkeling.
Om deze conclusie to verdringen en vooral de daaruit to trekken conse-
quenties to vermijden, organiseert de 'moderne' samenleving de perma-
nente verandering.
Een verschijnsel uit het arsenaal van maskerades is de mode. Maar die is
slechts de fictie van de vooruitgang - ze is niet veel anders dan een ge-
commercialiseerde 'ewige Wiederkehr des Gleichen' en maakt alszodanig
de relatie van mode en mythe zichtbaar. Zoals in de mythische religies een
fetisch wordt aanbeden, zo aanbidden de consumenten de luxe merkarti-
kelen.
Walter Benjamin vindt het dan ook consequent dat de mensen in de passa-
ges (de eigentijdse belichamingen van holen waarin vroeger heidenen de
ondergrondse demonen vereerden) nu de luxe goederen als hun huisgoden
heiligen. In de passages, zegt Benjamin, staat anders dan het woord doet
vermoeden, de tijd stil. Passages zijn eerder drempels dan doorgang. Wij
ondergaan hier 'rites de passage', dat wil zeggen rituelen waarin twee
orientaties op magische wijze met elkaar verbonden worden. Wij doen
grenservaringen op die op mysterieuze wijze ons bewustzijn verdoven. De
droomslaap van de negentiende eeuw, de betovering door de consumptie-
goederen heerst hier over het bewuste zijn. Vooruitgang wordt gedacht
als conserveren van het bestaande, dat wil zeggen als instandhouding van
de geprivilegeerde situatie van de bourgeoisie.
Horkheimer en Adorno hebben, op basis van empirisch onderzoek naar
het revolutionaire bewustzijn van de arbeidersklasse, gemeend to moeten
vaststellen dat het revolutionaire 'programma' van Marx onuitvoerbaar
was. (Zie: Van Reijen, 1994a.)
Om dit to onderbouwen maken zij gebruik van het idee van identiteit van
mythe en verlichtingsfilosofie. Dat is een verrassende zet als men eraan
denkt dat deze twee traditioneel als tegenhangers gelden. Horkheimer en
Adorno betogen in Dialektik der Aufklarung echter dat reeds de mythes
een poging waren om natuurlijke en sociale gebeurtenissen to verklaren.
Verklaren is in hun ogen echter al een vorm van beheersing. Zij nemen
Bacons uitspraak 'kennis is macht' letterlijk. Kennis maakt niet alleen
machtsuitoefening mogelijk - nee: is macht. Wie kennis ontwikkelt ver-
breekt namelijk een oorspronkelijke eenheid van mens en natuur, van
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mens en gemeenschap. Kennis is alleen mogelijk wanneer men afstand
ontwikkelt ten opzichte van de eigen situatie. Van deze mogelijkheid hing
ook de traditionele ideologiekritiek af. Het scheppen van afstand ten bate
van, of hand in hand met, de ontwikkeling van kennis, betekent machts-
uitoefening. De onderwerping van de natuurlijke en sociale omgeving aan
het nu mogelijke planmatige handelen blijft niet alleen iets wat mensen
'naar buiten' toe doen - ze slaat terug op de mens zelf. Iedereen moet nu
ook zichzelf, zijn/haar emoties en zijn/haar denken controleren. Nu
wordt, voor Horkheimer en Adorno, de disciplinaire orde meer dan de
economische, tot de ban die ons denken beperkt. Het denken dat schijn-
baar de bevrijding van de mythe brengt, verdoezelt haar eigen dwangma-
tige karakter, leidt tot doelen die tegengesteld aan de gepropageerde zijn,
blijkt een ideologie to zijn. Verontrustend aan deze analyse is dat ze tot
de conclusie lijkt to leiden dat ideologiekritiek nu onmogelijk is.
Marx kon, al was het niet onproblematisch, nog teruggrijpen op de ver-
lichtingsfilosofie om de weg uit het slop van de kapitalistische ideologie
to wijzen. Wannneer nu blijkt dat de verlichtingsfilosofie niets anders dan
een zeer geraffineerde vorm van ideologie is, dan lijkt er geen mogelijk-
heid meer to bestaan om deze ban to doorbreken. Horkheimer en Adorno
lijken de kans daarop inderdaad gering to achten. Zij zien hun boek als
flessenpost. De geadresseerde is onbekend en als het gevonden wordt is
onzeker of de boodschap kan worden begrepen. Onder de omstandigheden
waaronder het boek geschreven is, in 1944, oog in oog met de dreiging
van een globaal wordend nationaal-socialisme, is deze visie begrijpelijk.
Voor wat betreft ons thema stelt zich inderdaad de vraag in hoeverre
ideologieen nog zichtbaar en analyseerbaar zijn. Is er geen ideologiekritiek
meer - en het reeel existerend socialisme was, hoe dan ook, altijd nog een
ideologische provocatie, vervulde met andere woorden de rol van ideolo-
giekritiek ten opzichte van het kapitalisme - dan wordt het moeilijk de
no nonsense'-ideologie als iets anders to zien dan als koerscorrectie van

een systeem dat,'naar eigen zeggen', geen ideologie maar de nuchtere kijk
op de realiteit zou zijn. Het problematiseren van het systeem als zodanig
lijkt uitgesloten.

III. Media als ideologie"

Het'gesloten universum' dat de ideologie samen met degenen die door de
ideologie verblind worden, belichaamt, vinden we terug in de situatie van
de televisiekijker en de 'virtual reality'-fan.
In de traditionale, niet elektronisch gemedialiseerde, waarneming speelt
het bewustzijn van de afstand tussen kijker en het geziene een funda-
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mentele rol. Slechts bij uitzondering gaat die distantie verloren. Kant
beschrijft die mogelijkheid aan de hand van ervaringen van het natuur-
geweld. Overhangende rotsen, onweer en hoog opslaande golven maken
ons bewust van de nietigheid van ons lichamelijk bestaan. Wij bespeuren
hoe makkelijk wij kunnen 'opgaan' in het natuurgeweld; hoe onze zin-
tuigen overweldigd worden. Voor Kant, als protagonist van de Verlichting,
kan het daarbij natuurlijk niet blijven. Juist in deze situatie krijgt het
bewustzijn extra kracht: mogen wij ook nietig zijn ten overstaan van de
krachten van de natuur - als intelligibele en morele wezens weten wij dat
wij boven de natuur verheven zijn. De ervaring van het 'Erhabene' is
daarom dubbelzinnig, enerzijds angst en dus onbehagen, anderzijds be-
hagen.
Het vertrouwen in onszelf als intelligibele wezens, begiftigd met Rede,
Moreel Bewustzijn en een Vrije Wil, is er sinds Kant niet groter op ge-
worden. Niet alleen de "masters of suspicion", zoals Nietzsche, Freud en
Heidegger door Ricoeur zijn genoemd, maar ook historische gebeurtenis-
sen hebben (tegen de achtergrond van de "grands recits" (Lyotard)) het
fraaie beeld dat wij van onszelf hadden beduimeld.
Het denkbeeld van de autonomie van de mens is nu niet alleen in moreel
en cognitief opzicht maar ook voor wat betreft onze mogelijkheid en wens
om afstand tot het geziene to houden onder druk komen to staan.
De voorboden van een radicale verandering van perceptie zijn de panora-
ma's die in de negentiende eeuw werden uitgevonden. Hier duikt de waar-
nemer voor het eerst als het ware in het beeld. Het schilderij van 360°
omhult de toeschouwer volledig. Hij neemt het duinlandschap en de veld-
slag niet alleen waar - hij maakt er deel van uit. Deze fascinatie door
een 'totale blik' spreekt ook uit het ontwerp van een Panopticum door
Bentham. De gevangeniscellen die als een doorzichtige ring (van buiten
door licht bestraald) om een toren zijn gebouwd, zijn van het centrum uit
dag en nacht transparent - terwijl de gevangenen niet kunnen zien of ze
vanuit de toren worden geobserveerd. De samenhang tussen het gezien
worden door de machthebbers, die zelf (door vermomming, zoals Harun
al-Raschid, of door gordijntjes voor de autoruiten) ongezien blijven, en
de stabilisering van macht, is een oud gegeven. Het bevleugelt zowel de
fantasieen van de spionnagediensten als de filmindustrie ('De duizend
ogen' van dr. Mabuse).
Relatief nieuw is het idee dat degene die ziet met beelden overstelpt wil
of moet worden. Het panorama en de grote wereldtentoonstellingen uit
de negentiende eeuw, waarin de mensen overstelpt werden met de waar-
neming van nieuw ontwikkelde consumptiegoederen (niet, zoals bij Kant,
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door impressies van de natuur) zijn wat dat betreft de proef op de som
voor de eigentijdse totale onderdompeling in esthetische ervaringen.
De kroon op het werk zet het idee van het 'Gesamtkunstwerk' zoals dat
door Richard Wagner is ontwikkeld. Architectuur, epos, costumering,
muziek en choreografie zijn een onlosmakelijk geheel waar de bezoeker
met al zijn zintuigelijke waarnemingsvermogens aan kunstimpressies
prijsgegeven is. De gangbare waarnemingspatronen en de mogelijkheid
aan een zintuigelijke waarneming voorrang to geven worden buiten spel
gezet. Het komt er op aan alle zintuigen tegelijk to activeren (interplay),
dat schept een nieuwe, ongekend intensieve ervaring waarvan we ongaarne
afzien. Freuds 'Funktionslust' benoemt dit fenomeen precies.
Destructie van de geroutineerde waarneming schept ruimte voor een totaal
andere esthetische ervaring die niet alleen het kunstgenot maar ook het
politieke en maatschapelijke bewustzijn (en niet to vergeten hun onder-
linge verband) revolutioneert. Dat lukt alleen als de normale routine, dat
wil zeggen het bewustzijn van alledag, omzeild wordt. Hier kan Lenins
beroemde slogan over de vooruitgang in de Sowjetunie worden gevarieerd:
'De nieuwe media: dat is Wagner plus elektrificatie.'4)
Ook de door de Weense schilder Makart gerevitaliseerde en daadwerkelijk
georganiseerde 'trionfi' (Makart ensceneerde in 1879 een gigantische
optocht waarin de Weense burgerij in Renaissance- costuums voor de
keizer defileerde) wordt aan de intentie van het 'Gesamtkunstwerk' recht
gedaan. In het idee van de encyclopedieen van Diderot en d'Alembert
(door Flaubert zo fraai op de hak genomen in Bouvard en Pecuchet) en van
de systeemfilosofieen van Kant en Hegel schuilt eveneens de wens om een
totaal overzicht tot stand to brengen.
Nieuw is echter, dankzij de elektronische media, de technische mogelijk-
heid om deze idealen, tenminste in esthetisch opzicht, to verwezenlijken.
Het koppelen van de mens aan de beeldschermen lijkt nu een graad van
ongekende perfectie to bereiken. De televisiekijker kan al worden gezien
als een scherm waarop de zender via de beeldbuis beelden projecteert. Er
is geen echte distantie meer mogelijk. De regisseur Oliver Stone doet recht
aan deze behoefte wanneer hij in Wild Palms met de toekomstvisie speelt
dat het televisieapparaat de verleidelijke dame uit het reclamespotje of
een samurai als hologram in de huiskamer tovert.
Voor Kant golden ruimte en tijd als een bril die wij niet kunnen afzetten
als wij waarnemen. Zij zijn de vorm waarin het waargenomene als zodanig
pas kan verschijnen. Achter deze voorstelling gaat echter altijd nog een
autonoom ik schuil dat, als een redelijk wezen dat begrippen met de
zintuigelijke indrukken verbindt, distantie in acht neemt tot het waarge-
nomene. Dat lijkt bij het opnemen van televisiebeelden niet meer het geval
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to zijn. Wanneer Marshall McLuhan gelijk heeft met zijn these dat het
medium the message' is, dan geldt dat alleen het feit van het waarnemen
belangrijk is, niet wat er waargenomen wordt. Het medium is ook
'massage'. Tegen deze achtergrond kan Enzensberger de televisie een'nul
medium' noemen. Het doet er niet toe welke 'boodschappen' er overge-
seind worden (zoal dit geschiedt); hoofdzaak is dat het gevaar van de
'sensory deprivation' vermeden wordt.
De kijker is onder dit gezichtspunt, zoals Bolz meent, to zien als de exten-
sie van de videomachine. Dat wordt hij vooral wanneer een niet onrealis-
tische fantasie werkelijkheid wordt. Televisieschermen kunnen binnenkort
als contactlenzen worden gebouwd. Oog en scherm vallen als het ware
samen. Daarbij is het ruimtelijk samenvallen als metafoor op to vatten
voor het functionele samenvallen van zien en geprojecteerd worden.
Wanneer de lichamen dan nog in elektronisch to enerveren surfpakken
kunnen worden gehuld en de handen in de data gloves' worden gestoken
zijn perfecte simulaties van de realiteit mogelijk en valt idealiter het
verschil tussen realiteit en fictie weg. Voila: virtual reality.
Hoe passief de kijker hier ook wordt geschetst, Bolz wijst aansluitend bij
McLuhan ook op de andere kant van de medaille. Televisie is een 'koud'
medium. Anders dan bij de film en boeken het geval is, moet de verstrekte
informatie in hoge mate door de kijker worden aangevuld. Het oog valt
op een beeld met honderduizenden pixels waarvan slechts een klein ge-
deelte effectief kan worden gezien. Boeken en films (hete media) vallen
in de categorie 'high definition', televisie is 'low definition'. Televisie
vereist nu weliswaar geen klassiek filosofisch voorgesteld autonoom sub-
ject, maar wel een hoge graad van participatie. Zo gezien kan de appara-
tuur ook weer als verlenging van de inmenging van het centraal zenuwstel-
sel en de waarneming in het medium worden gezien. Het elektronische
medium is meer open dan het boek.
Voor wat betreft het eerste aspect gnat de kijker nu inderdaad volledig,
extatisch, daarin op, de extensies van de machine to zijn. Volledige inkap-
seling en extase zijn gelijktijdig gegeven en zijn elkaars voorwaarde van
bestaan. Deze antagonistische structuur is, zoals men terugblikkend kan
zien, van het begin of aan hand in hand gegaan met de ontwikkeling van
de kapitalistische ideologie.
De wereldtentoonstellingen met hun aanbod aan consumptiegoederen, maar
ook de passages zijn door Walter Benjamin gezien als etuis voor mensen
die er naar hunkeren omhuld to worden. De door de snelle industriele en
commerciele ontwikkeling, door de verstedelij king ontheemde mens zoekt
weer een tehuis. Dat vindt hij in de overdadig gemeubileerde interieurs
in de burgerlijke kringen. Maar hij vindt het ook buitenshuis, wanneer
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hij, daarin opnieuw bezweken voor de verleiding van de herhaling, het
exterieur tot interieur maakt. Het Chrystal Palace (Londen), het Grand
Palais (Parijs) en de passages zijn daarvan voorbeelden.
In deze architectonische uitvindingen vindt iets paradoxaals plaats. Ener-
zijds wordt hier, door gebruik van de nieuwste bouwmaterialen en door
het actuele aanbod van waren, de vooruitgang gedocumenteerd, anderzijds
staat hier de tijd stil. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat het nieuwste
technische materiaal, het gietijzer, zo gebruikt wordt dat het niet als
zodanig herkenbaar is - het wordt gebruikt om hout en bloemen (dus na-
tuur) na to bootsen. (Ik herinner er verder aan dat fabrieken bij voorkeur
als kastelen werden gebouwd.) Maar ook uit de tijdsbelevenis van de
mensen die zich in de passage ophouden. Zo ging de dichter-flaneur
Gerard de Nerval in de passage met een kreeft aan een halsband wandelen.
Time is money' gold niet voor de gegoede burgerij.

Het kritische moment is nu daarin to zien dat in de passage als centrum
van het kapitalisme sprake is van 'razende stilstand' om met Virilio to
spreken. En wat voor de droomslaap van de wereld van de consumptie-
goederen geldt, klopt ook voor wat betreft de wereld van de media-con-
sumptie. Ook in 'virtual reality' staat de ti jd stil. De reis door de gedachten
van de 'soft ware'-ingenieur is circulair.
Deelname aan'virtual reality' is bedwelming door de nieuwe fantasmago-
rie. Wij hoeven, anders dan de negentiende-eeuwse flaneur, niet meer het
huiselijke interieur to verwisselen voor de passage om ons met indrukken
to laten overstelpen; wij hebben de afstandsbediening.
Bovendien hebben wij intussen iets geleerd. De versnelling van het levens-
ritme door betere verkeersverbindingen en vooral door snelle communica-
tiemogelijkheden dwingen ons meer en meer tot 'pattern recognition'. Het
vertrouwde idee dat er achter dat wat we zien een betekenis, of een zin,
schuilgaat, verliest aan plausibiliteit, maar vooral aan bruikbaarheid. De
snelheid van beelden die ons overspoelen, laat een rustige beschouwing
niet meer toe. Aarzelen bij de beslissing tot een reactie kan dodelijk zijn.
Het komt er steeds meer op aan bliksemsnel configuraties to herkennen.
Lukt dat, dan zijn we opgelucht. Dat verklaart ten dele ook de populariteit
van 'play back-shows'. Herkennen ontlast en stelt gerust. Leve de redon-
dantie, het geziene is nog wel informatie, maar tenminste niets nieuws.
De lezer heeft (omdat het boek tot het domein van de 'high definition'
hoort) de mogelijkheid om van de opname van informatie (receptiviteit)
over to stappen naar de reflectie op het verband tussen deze informatie
en een breder referentiekader (activiteit) en dan weer terug to keren naar
de tekst. De traditionele hermeneutiek bouwt op deze voorgestelde wisse-
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ling van receptiviteit en activiteit op, omdat de overdracht van de 'zin'
van een mededeling anders niet kan worden gedacht.
Wie zich echter laat overstelpen door beelden heeft geen mogelijkheid
meer om te'switchen' tussen de momentane indrukken en een referentie-
kader. Het 'low definition'-karakter van de televisie eist van de toe-
schouwer tegelijk receptiviteit en activiteit bi j de waarneming. Dat ver-
hindert de overdracht van 'zin'. Het semiotische overwoekert het herme-
neutische.5)

IV. Ideologie en ideologiekritiek na de val van het revel existerend
socialisme

Is het tijdperk van het einde van de ideologieen aangebroken? Heeft
Fukuyama niet terecht furore gemaakt met de, door hem bij Hegel afge-
keken these van het einde van de geschiedenis? Is het niet inderdaad zo,
dat we niet meer iets echt nieuws kunnen uitvinden? En demonstreert
Fukuyama dat met zijn these niet zelf? Leven we niet eerder in het tijd-
perk van de 'imitatio' dan in dat van de 'inventio'? Maar ook deze vraag
is niet nieuw. In de befaamde 'Querelle des Anciens et des Modernes' was
ze tegen het einde van de zeventiende eeuw al actueel. Herhaling na her-
haling. Is ons wereldbeeld circulair geworden?
Het einde van de geschiedenis, is dat heden de stilstand van een ontwik-
keling van 'het Modern' waarvan de Duitse antropoloog Arnold Gehlen
al voor de Tweede Wereldoorlog vaststelde dat de premisses ervan dood
waren en alleen de effecten nog nawerkten? Zijn we nu getuigen van een
stilstand die zo kenmerkend is voor bevangenheid in de mythe en in de
ideologie?
Het lijkt erop alsof na de instorting van de Sowjetunie en van de DDR
het belangrijkste struikelblok voor de ontplooiing van de vrije markteco-
nomie (vulgo: kapitalisme met een menselijk gezicht) geelimineerd is. We
beleven het einde van een communistisch-socialistische ideologie die ons
systeem ondermijnde en die daar waar ze zich volledig kon ontplooien een
niet to remmen ondergang veroorzaakte.6)
Wij begroeten blijmoedig de heerschappij van het'no nonsense'-denken
dat een einde maakt aan de ideologie van de verzorgingsstaat en aan het
verschijnsel van de al to zeer calculerende burger en de door hem veroor-
zaakte economische en morele schade.
Ik kan hier niet ingaan op een analyse van de relatie tussen West- en
Oost-Europa maar moet mij hier beperken tot een beknopte bestandsop-
name van de ideologische en ideologie-kritische krachten die hier en nu
werkzaam zijn.
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Laten we echter eerst nog even een blik werpen op de theoretische onder-
bouwing van ideologiekritiek.
Filosofen en vakwetenschappers zijn steeds meer overtuigd geraakt van
het voorlopige en relatieve karakter van onze maatschappelijke en weten-
schappelijke inzichten. Zelfs een fervent bestrijder van hetpostmoderne
relativisme', zoals Habermas, is de mening toegedaan dat wetenschappe-
lijke kennis, en dat geldt eo ipso voor iedere andere vorm van kennis,
aan voortdurende revisie onderworpen is.') We houden het, in het spoor
van Popper, voor mogelijk dat we in verloop van tijd tot betere inzichten
kunnen komen en hoeden ons er dus voor om veronderstellingen en con-
clusies voor onaantastbaar to houden en een ooit betrouwbaar gebleken
toetsingscriterium to verabsoluteren. Onze enige maatstaven zijn effi-
cientie en functionaliteit.
Dat lijkt een houding to zijn waarmee we ons, beter dan ooit tevoren in
de geschiedenis, aan een snel veranderende omgeving kunnen aanpassen.
Ook dat lijkt misschien nieuwer dan het is want Max Weber had ook al
de loftrompet gestoken over'modernisering' als een proces dat onze moge-
lijkheden tot het oplossen van problemen vergroot.
Maar Weber constateerde ook de schaduwzijden van de 'vooruitgang': een-
zijdige orientatie op nut en opbrengst en de daarmee gepaard gaande
verkilling van de sociale relaties, afbraak van de solidariteit. Hij neemt
daarom ten opzichte van het verschijnsel 'modernisering' een hoogst
ambigue positie in. De orientatie op efficiency en de differentiatie van
wetenschappelijke en politieke belangen (resultaat van rationalisering in
de brede betekenis van het woord) verbetert onze instrumenten maar kan
niet leiden tot het verantwoorden van de doelstelling. Weber redt zich uit
het probleem door to stellen dat de wetenschap weliswaar op waarden
betrokken is, maar zelf niet waardescheppend kan en mag zijn. Deze taak
is voorbehouden aan de politiek. Daarbij veronderstelt Weber dat in het
politieke denken een voortdurende afweging van middelen met betrekking
tot de verantwoording van doelen plaatsvindt.
Wanneer wij hier de vraag proberen to beantwoorden of de orientatie op
efficiency niet mbbr, in plaats van minder ideologie in het spel brengt,
dan gebeurt dat tegen de achtergrond van de intuitie dat het medium
televisie juist de eerder genoemde afweging en verantwoording verhindert.
Het lijkt op het eerste gezicht natuurlijk zo to zijn dat de toetsing van
opvattingen en doelstellingen aan het economisch nut een ideologievrije
zaak is. Positieve en negatieve effecten van handelingen en instellingen
kunnen in geld, en dus objectief, gemeten worden. Deze optie vereist, zo
schijnt het, inderdaad een onbevangen blik en de bereidwilligheid om alles

88



wat gisteren absoluut geldig was zonder aanzien des persoons (ook van de
eigen) op to geven voor een nieuw standpunt.
De geschiedenis, gedacht in termen van het zoeken naar en het verwezen-
lijken van een draagkrachtige grondslag voor een rechtvaardige maat-
schappij met maximale individuele vrijheid, lijkt voor het grijpen to
liggen.
Afgezien van de vele economische en politieke fenomenen die dit ideale
beeld vertroebelen, is het de vraag in hoeverre dit lof op de 'realistische'
visie een eind zou maken aan de ideologiserende invloed van de media.
Het'no nonsense'-denken dient zich als een totale ontideologisering aan.
Bi j nader inzien blijkt dat het wel totaliserend, maar allesbehalve ontideo-
logiserend is. De totaliserende effecten van het no nonsense'-denken
worden, zo luidt mijn stelling, door het medium televisie versterkt.
De wijze waarop de elektronische media de toeschouwers met beelden
bombarderen tot hun horen en zien vergaat (tot hun waarneming implo-
deert) is niets minder dan een totale ideologisering van de burger. De
vraag naar de realiteit achter de televisiebeelden kan niet meer worden
gesteld. Dat had Baudrillard op het oog met zijn door velen als schandalig
ondervonden commentaar op de Golfoorlog. Voor deze oorlog verkondigde
Baudrillard, anticiperend dat ze als televisie-'happening' zou worden
gecommercialiseerd:'ze zal niet plaats vinden', tijdens de oorlog:'ze vindt
niet plaats' en na afloop: 'ze heeft niet plaats gevonden'. Voor de toe-
schouwer zijn de beelden realiteit. Er is niets'achter' de inter-faces - en
(zoals wellicht al to cynische filosofen beweren) ook niets meer er v66r.
Er is geen referentie van beeld naar gebeurtenis, er is geen 'zin' van
gebeurtenissen als produkt van een autonoom waarnemend en denkend
wezen. Spreken in deze termen heeft immers alleen zin als er een consis-
tente band zou bestaan tussen de economische, politieke en sociale werke-
lijkheid enerzijds en het in de elektronische media gepresenteerde beeld
van de werkelijkheid. Dat is tegen de achtergrond van de kwaliteiten van
het medium ('message' - 'masage') niet meer mogelijk.
Deze onmogelijkheid is van haar kant gefundeerd in het inzicht dat wij
alleen over beelden van de werkelijkheid beschikken. Deze beelden kun-
nen alleen met beelden vergeleken worden.
Naast de dwang om dat wat de beelden tonen voor werkelijk"te houden,
treedt het gegeven van de dwang om afstand to doen van de eerder be-
sproken mogelijkheid om to wisselen tussen de verwerkende en de toet-
sende instelling.
Het resultaat is een nieuwe ideologie, die niet minder dan de klassieke
voorgangers haar eigen karakter versluiert. De nieuwe media werken hand
in hand met de ideologie van de nieuwe zakelijkheid. De toeschouwers
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en de politieke subjecten zijn alleen nog to zien als extensies van de ap-
paratuur. Het voortdurende bombardement met beelden en met inhouds-
loze voorstellen alles to reorganiseren ontneemt het subject de mogelijk-
heid om de informatie die zelden iets nieuws is, maar wel verwerkt moet
worden, to toetsen op haar verband met overkoepelende en funderende
cognitieve, sociale en morele orientaties.
Tussen de twee wereldoorlogen huldigden de intellectuelen niet zelden de
overtuiging dat het mislukken van de volwaardige acceptatie van de tech-
niek tot het ontstaan van bloedige conflicten leidt. Walter Benjamin drukt
dat in een schijnbaar cynisch aandoende formulering als volgt uit:

Pessimisme in ieder opzicht! Jawel en weliswaar door en door ... vooral
echter wantrouwen, wantrouwen en wantrouwen in iedere communicatie
tussen de klassen, tussen de volkeren en tussen individuen. Onbegrensd
vertrouwen alleen in de I.G. Farben [het grootste, door de nazi's tot stand
gebrachte chemieconcem] en de vreedzame perfectionering van de lucht-
strijdkrachten [Luftwaffe].

Deze gedachtegang is bepaald door Benjamins hoop dat alleen het op de
spits drijven van de totaliserende invloed van de nationaal-socialistische
politiek en van het kapitalistische systeem de omslag in het andere ex-
treem, de humane maatschappij, mogelijk - of tenminste denkbaar - zou
waken. Want alleen al het denkbeeld van een humane maatschappij lijkt
onmogelijk to zijn in een bestel dat door en door geperverteerd is. "Es
gibt", zoals Adorno verklaarde, "kein richtiges Leben im Falschen".
Wanneer het ons niet lukt om deze 'logica van de uitersten' voor het hui-
dige tijdperk to concretiseren dan lijken wij zonder veel voorbehoud in
de mythische ban van de media en het kapitalisme to worden geslagen.
Adorno zij het laatste woord gegund: "Sesam of fne dich, ich mochte
hinaus".

Noten
1. Peter Greenaway heeft dat onlangs zeer indrukwekkend in beeld gebracht in

een sequentie van Prospero's Books (ontleend aan Shakespears The Tempest).
Prospero loopt in zijn bibliotheek in een cirkel rond. Een stem uit het 'off
geeft commentaar bij de verschillende mythologische figures, zoals Vulcanus,
Silenus, Ariadne, etcetera, die in concentrische cirkels zijn opgesteld. Ten-
slotte doorbreekt Prospero de ban van zijn bibliotheek (opgeladen - waarop
Wil Arts mij heeft geattendeerd - door magische krachten. Of deze vernietiging
daadwerkelijk plaats vindt staat niet vast. Ze verschijnt niet in beeld en we
be-vinden ons nog steeds in een binnenruimte wanneer Prospero het scheepje
dat hij in handen houdt aan Ariel over last. Het is overigens van belang to

90



zien dat tegenover deze vernietiging iets creatiefs staat, het huwelijk van
Prospero's dochter Miranda met de zoon van zijn tegenstander Ferdinand. (Zie
voor een omvattende presentatie van de verhouding destructie-creativiteit, als
structureel element in de barok en het postmodern: Van Reijen, 1994b.)

2. Ik wil hier niet het misverstand oproepen dat ik de term'mythisch' denigrerend
zou vinden. Ik hecht er waarde aan duidelijk to maken dat de term 'mythisch',
zoals ik hem gebruik, een descriptieve functie heeft.

3. De informatie over de nieuwe media ontleen ik aan de, in de literatuurlijst
vermelde, boeken van Norbert Bolz. De conclusies aan het eind van de para-
graaf zijn voor mijn rekening.

4. Dat er ook binnen de totalitaire variant van het communisme affiniteit met
het project van het Gesamtkunstwerk bestond heeft Boris Groys overtuigend
laten zien (Groys, 1988).

5. Dat houdt natuurlijk niet in dat potentiele consumenten (ook in politiek
opzicht) niet beinvloed zouden kunnen worden.

6. Hoewel ik hier niet nader kan ingaan op de vraag in welke relatie het reeel
existerend socialisme tot de leer van Marx staat en dus de onderbouwing van
de these dat dit socialisme maar weinig met de theorie van Marx to waken
schuldig moet blijven, wil ik dit verschil tenminste signaleren.

7. Dat het postmoderne en relativisme maar weinig met elkaar to maken hebben
heb ik onlangs gepoogd aan to tonen (Van Reijen, 1992; zie ook: 1994b).
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