Striptease of verkleedpartij?
Authenticiteit versus theatraliteit in de politiek *
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"In politics, more than anywhere else, we have no possibility of
distinguishingbetween being and appearance". (1)
(Hannah Arendt)
"Je wilde het beeld van afstandelijkheid wegnemen, dat gevoel dat de beslissing
werd genomen door mensen die geen eigen emoties hebben. Je wilde, misschien
wel uit schuldgevoel, laten zien datje tenminste enige betrokkenheid voelde. Ik
ook." (2)
Niets is erger voor een politicus dan als emotieloos te worden gezien. De
woorden van Gerrit Jan Wolffensperger, in een interview na het debat over de
Twee van Breda, eind januari 1989, zijn in deze exemplarisch. Vooral als er grote
emoties in het spel zijn, komt gevoelloosheid haast neer op politieke zelfmoord.
Niet voor niets constateert J. Bosnians naar aanleiding van het debat in 1972 over
de - toen nog - Drie van Breda het volgende: "In de Kamer reageert de minister
alsof hij voor de collegebanken staat te praten: uiterst formeel en juridisch, en deze
welhaast klinische benadering van de zaak werkt averechts". (3)
De minister van justitie die in 1989 de vrijlating van de oorlogsmisdadigers bepleit, opereert anders dan Van Agt in 1972. "Korthals Altes neemt na een korte
schorsing het woord. De emoties worden hem te machtig wanneer hij spreekt over
de reünie van rijn oude school, elke vijfjaar. Dan komen de verhalen boven over
'de kinderen die plotseling naar een andere school moesten. Er is er nog één van
over'. De minister gaat zitten en drinkt een glas water leeg tot op de bodem." (4)
Korthals Altes toont wel emoties. Hij verwijst daarbij naar zijn eigen, meegeleefde, lijden. Emotioneel vertoon alleen is voor een politicus niet voldoende; het publiek verlangt dat zijn (5) gevoelens ook authentiek zijn, zijn overwegingen oprecht Wolffensperger zegt dan ook: er was niets gefaked.
De meerderheid van de commentatoren noemt het debat 'waardig' omdat eenieder zo oprecht is geweest Toch wordt er ook getwijfeld aan de oprechtheid
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waarvan Wolffensperger hoog opgeeft "Honderdvijftig mensen voor wie het
woord leed' net zo gewoon is als voor u en mij het woord 'boterham'. (...) De
kans om met zijn honderdvijftigen voor rechter te spelen heeft de Kamer zich niet
laten ontgaan. Applaus. En volgende week (...) weer vluchtelingen het land uitgooien. Maar daarbij kunnen ze rustig neuspeuteren, tandenstoken, gapen en slapen" (6), aldus Hugo Brandt Corstius, alias Maaike Helder. Of Jan Vrijman, alias
Journaille, die het nog botter stelt: "Namaak-leed, verkleed in krokodillentranen.
Zie de gespeelde ontroering van volksvertegenwoordigers zodra de televisiecamera's op ze gericht zijn". (7)
'Recht doen aan de slachtoffers', dat wordt tijdens het debat over de Twee van
Breda van de politici gevraagd. Dè manier om aan deze eis te voldoen is het benadrukken van privé-gevoelens. Het tonen van emoties is dus lonend. Dat maakt het
echter denkbaar dat politici hun emoties veinzen omwille van politiek gewin. Kritiek van die aard kan de politicus slechts bestrijden door - toch maar - te trachten
het publiek te overtuigen van de authenticiteit van zijn gevoelens, of althans de oprechtheid van rijn opvattingen. Er tekent zich hier een catch-22 af: wanneer de
oprechtheid van een politicus eenmaal onder vuur is komen te üggen, zal iedere
poging die hij doet om zijn oprechtheid te bewijzen alleen maar meer twijfels aangaande die oprechtheid oproepen.
Volgens Lionel Trilling, in Sincerity and authenticity ontstond tegelijk met de
moderne maatschappij in de zestiende eeuw het probleem van de hypocrisie. De
sociale mobiliteit groeide, de ambities namen echter nog sterker toe. Zo kreeg de
Villain', hij die een hogere status voorwendt dan hij bezit of verdient, actualiteit.
In een reactie hierop werd het ideaal van oprechtheid uitgevonden: de oprechte
mens is waarachtig tegenover zichzelf om het (zelf)verwijt van onwaarachtigheid
tegenover anderen, over zijn gevoelens en opvattingen, te vermijden. Echter:
waarachtigheid tegenover zichzelf fungeert hier slechts als middel, niet als doel.
Het doel dat wordt nagestreefd is van sociale en morele aard: respect van anderen
en zichzelf. Maar is men dan wel werkelijk waarachtig ten opzichte van zichzelf?
Deze vraag markeert de geboorte van de radicale variant van oprechtheid: authenticiteit. Waar oprechtheid kan vergen dat gevoelens, onbestemd en tegenstrijdig als
ze vaak zijn, in een onpersoonlijker vorm worden gegoten teneinde ze voor anderen begrijpelijk te maken, verdragen zulke concessies zich niet met het authenticiteitsideaal. De kloof tussen wat men is en voelt enerzijds en wat men zegt en doet
anderzijds dient zo klein mogelijk te rijn. Het zo puur mogelijk tonen van gevoelens, alsmede van de worsteling die het kost om het eigen innerlijk te doorgronden, daaruit bestaat authentieke expressie. Overwegingen van begrijpelijkheid en
aanvaardbaarheid voor anderen mogen er geen beperkingen aan opleggen. Dat zijn
immers maatschappelijke voorschriften die mogelijk vreemd zijn aan het authentieke ik. (8)
Met de groei van haar aanzien heeft authenticiteit, paradoxaal genoeg, zelf het
karakter van een maatschappehjk voorschrift gekregen. Het respect en vertrouwen
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van de moderne mens verdienen anderen slechts voorzover zij waarachtig rijn tegenover zichzelf, of pogen het te rijn - en daarmee bijdragen aan zinvolle relaties.
Teneinde te kunnen bepalen wie dat respect en vertrouwen verdienen, is het des te
belangrijker dat anderen hun waarachtigheid tegenover zichzelf, en daarmee hun
ware zelf, ook tonen. Vooropgesteld blijft tegelijkertijd, dat zij dit om zichzelfs
wille doen, en niet omdat authenticiteit verwacht en beloond wordt - juist dan zou
van authenticiteit immers geen sprake meer zijn.
Terug naar Trilling, in wiens boek nog een andere paradox, in het verlengde
van de vorige, van het begrip authenticiteit te vinden valt Enerzijds - zoals hierboven - behelst authenticiteit het streven de uniciteit van elk individu tot zijn recht
te doen komen. Anderzijds verwijst zij naar een ideale bestaanswijze, waarmee het
begrip juist een uniformerende strekking aankleeft Authenticiteit vergt dan niet
slechts waarachtigheid tegenover zichzelf als individu, maar tevens de vervulling
van maatschappelijke verwachtingen omtrent hoe een mens (een kunstenaar, een
minnaar, een politicus) is wanneer hij waarachtig is. Hoe kan anders zijn authenticiteit door anderen herkend worden?
De aandacht voor het zelfbedrog van individuen, zo stelt Trilling, heeft tegenwoordig de interesse voor maatschappelijke veinzerij goeddeels verdrongen. (9)
Authenticiteit, niet oprechtheid, is het ideaal. Dat mag - of mocht, in 1972 - gelden
voor de literatuur en de filosofie, waarover hij zich hier voornamelijk uitspreekt,
het tekent niet zondermeer de moderne politiek. De uitingen van politici moeten,
juist omdat ze tot een grote en diverse schare van onbekenden gericht zijn, een zekere mate van begrijpelijkheid bezitten, willen ze dat publiek overtuigen. Het publiek staat de politici dan ook over het algemeen 'zelfbeheersing' toe, zolang hun
oprechtheid buiten kijf staat. Slechts wanneer een issue zeer emotioneel beladen is,
zoals de controverse rond de Twee van Breda, worden authentieke uitingen verwacht Stilering van emoties is dan verdacht; lof valt toe aan de politicus die erin
slaagt de diepste roerselen van zijn innerlijk, in heel hun verwarrende tegenstrijdigheid, te tonen. In ander zin echter - zie de vorige alinea - is juist de zelfbeheersing die politici doorgaans moeten opbrengen, zeer authentiek. De ideale politicus
dient immers het hoofd koel te kunnen houden.
Authenticiteit, eerder dan oprechtheid, zal het sleutelwoord zijn in dit artikel.
De definitie van oprechtheid is simpel: "congruence between avowal and actual
feeling". (10) Het spreken erover creëert niettemin grote problemen - zie bovengenoemde catch-22. Juist omdat de term authenticiteit oprechtheid veronderstelt, en
tegelijkertijd meer dan dat, vallen de uiteenlopende en hoge eisen die het moderne
publiek stelt aan het innerlijk van politici nog beter te karakteriseren. Als we in het
hiernavolgende spreken over het authenticiteitsverlangen in de Nederlandse politiek, bedoelen we daarmee dat het publiek -doorgaans zonder dit expliciet te verwoorden - het volgende verwacht van de politicus: dat hij kennis nastreeft van rijn
gevoelens, zijn motieven en zijn intenties, om zichzelfs wille, maar tevens om ze
zo oprecht mogelijk te kunnen uiten; dat hij - ook al mag of moet hij ze soms stileren - deze zieleroerselen, alsmede zijn opvattingen onder geen beding mag veinzen;
9 Lionel Trilling, a.w., p. 16.
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en dat rijn uitingen behalve met wat hijzelf voelt en denkt, ook overeenstemmen
met wat een politicus idealiter voelt en denkt.
Als hetgeen verlangd wordt niet in zichzelf tegenstrijdig is - en dat is het, al
vergt het heiligen, in bovenstaande formulering niet -, dan lijkt het voor het electoraat toch niet zo gemakkelijk om uit te maken of hun vertegenwoordigers werkelijk oprecht dan wel authentiek zijn, of slechts in schijn. Het is immers in de
privé-sfeer - waar het niet vreemden maar intimi betreft - voor bijvoorbeeld geliefden al een hele opgave om vast te stellen of ze beiden waarachtig zijn tegenover
zichzelf en de ander.
Niettemin wordt aan oprechtheid en authenticiteit groot belang gehecht in de
Nederlandse politiek. In de volgende paragraaf zullen we -aan de hand van een
aantal voorbeelden - betogen dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit
van politieke oordeelsvorming en debatten. Ook sociale bewegingen kunnen door
het authenticiteitsverlangen belemmerd worden in hun politieke optreden, zo blijkt,
in de derde paragraaf, uit de geschiedenis van de Nijmeegse kraakbeweging. In de
vierde paragraaf willen we, door een vergelijking met de wijze waarop theater geloofwaardigheid creëert, laten zien hoe politieke actoren op hun overtuigingskracht
beoordeeld kunnen worden zonder dat een oprechtsheids- of authenticiteitstoets in
stelling hoeft te worden gebracht De slotparagraaf confronteert het theatrale model
met een instrumentalistische optiek, poogt theatraliteit af te genzen van zowel
technocratische zakelijkheid als inhoudsloze emotionaliteit, en eindigt met de vraag
hoe, in het licht van de theater-metafoor, de emoties in het debat over de Twee van
Breda beoordeeld kunnen worden. In dit artikel zullen we de politiek voornamelijk
benaderen vanuit het perspectief van de recensent:: deze adviseert niet de politici bij
hun pogingen om het publiek te overtuigen, maar toont het publiek, waar hij deel
van uitmaakt, hoe het de actoren op het politieke toneel op hun overtuigingskracht
kan beoordelen.

Authenticiteitsverlangen rond het Binnenhof
Loek Duyn is van 1986 tot 1988 lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Deze voormalige veehouder brengt binnen driejaar drie verschillende schandalen op
rijn naam, In 1986 brengt hij, voor de camera's van het NOS-joumaal, een kalf ter
wereld met behulp van de bij wet verboden 'geboortekrik'. In 1987 wordt Duyn,
woordvoerder van rijn fractie in verkeerszaken, door de politie stomdronken achter het stuur vandaan gehaald. Begin 1988 tenslotte meent een gehaaste Duyn rijn
auto nergens anders kwijt te kunnen dan op een parkeerplaats voor invaliden. Tijd
om af te treden vindt zijn fractie. (11)
Hilariteit kenmerkt het commentaar in de kranten op Duyns capriolen. Wat
daarbij opvalt is dat de pers geen onderscheid maakt tussen de affaires. De operatie
met de verboden geboortekrik is een publieke daad, een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid teneinde discussie uit te lokken over een wet die volgens de politicus Duyn overbodig is. In de andere gevallen gaat het om misdragingen van
11 Volkskrant, 24-12-1988.
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Duyn als automobilist, als privé-persoon dus. Het rijn vooral deze fouten die het
oordeel, van collega's en journalisten, over rijn politieke kwaliteiten lijken te hebben bepaald. En dan met name het oordeel over rijn oprechtheid. Een politicus die
zich in de private sfeer niet aan de wet houdt, zal het ook wel niet menen als hij
over wetten debatteert en stemt in de Kamer. Het is immers één en dezelfde persoon.
En toch, blijft het niet mogelijk dat Duyn wèl een oprecht voorstander is van
het verbod op rijden onder invloed en van speciale parkeerplaatsen voor invaliden,
en dat hij daar ook goede argumenten voor heeft? Het menselijk innerlijk zit vol
contradicties. Duidelijk is slechts dat Duyn iets beter is in het spelen van rijn politieke rol dan in het leiden van rijn privé-bestaan.
De talrijke affaires (nu in de zin van ministerieel wanbeleid) die de Nederlandse
politiek in de jaren tachtig geteisterd hebben, zijn volgens Paul Kuypers en Geert
Mak ten dele te wijten aan het gemis van een publieke moraal, die de spanning
tussen raison d'état en ethiek, tussen doeltreffendheid en aanvaardbaarheid, zou
moeten thematiseren. Dientengevolge reikt "de tegenstelling tussen politiek en moraal (...) meestal niet verder dan het verschil tussen de eisen van het politieke bedrijf en de persoonlijke moraal van de politicus. Er vallen dan termen als 'pijnlijke
beslissing' en 'gewetensnood'. (...) Publieke moraal is in dat geval hetzelfde als
privé-moralisme. De eisen van de politiek worden niet gemeten aan de aard van de
doeleinden en de kwaliteit van de middelen, maar alleen aan het persoonlijk geweten van de politicus." (12)
Voor Kuypers en Mak tekent de reductie van een publieke moraal tot privémoralisme de 'machteloosheid' van het politieke systeem. Dat neemt niet weg dat
het geweten voor de individuele politicus een aanzienlijke machtsbron vormt Het
is slechts toegankelijk voor rijn bezitter, die het voortdurend met zich meedraagt
als een tribunaal voor rijn woorden en daden. Door anderen kunnen de aansporingen van dit tribunaal niet geraadpleegd worden. Hierin schuilt de potentiële politieke kracht van het gewetensberoep. Het kan, in tegenstelling tot argumenten die
verwijzen naar de materiële of sociale wereld, nauwelijks in twijfel worden getrokken.
Neem de wijze waarop, vanaf 1977, de CDA-loyalisten' in de Tweede Kamer
erin slagen om zich, ondanks een sterke fractiediscipline, te bhjven verzetten tegen
het nucleaire beleid van de CDA-WD-eoalities zonder uit de fractie te worden gegooid Zij benadrukken dat dit verzet niet slechts een gevolg is van een afwijkende
strategische en morele inschatting van het NAVO-beleid, maar ingegeven is door
een veto van hun (christelijke) geweten, authentiek dus en in die hoedanigheid onaantastbaar. Nog in 1985 stemmen zes hunner tegen het 'definitieve' besluit tot
plaatsing van 48 kruisraketten.
Een beroep op de influisteringen van het geweten is een vorm van anti-politiek
gedrag, indien het becritiseerbare uitspraken vervangt en debat overbodig pretendeert te maken. Het kan een politicus wel eens goed uitkomen de aandacht af te
leiden van de wijze waarop 'de aard van de doeleinden en de kwaliteit van de mid12 Paul Kuypers/Geert Mak, Aangeschoten wild - overmacht, moraal en politiek. Amsterdam
1988, p. 82-83.
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delen' onderbouwd worden, en haar te fixeren op de gewetens volheid waarmee
beleid wordt voorgesteld, gevoerd of aangevallen. Dat wil niet zeggen dat hij zich
per se bewust is van zijn afleidingsmanoeuvre richting privé-persoonlijkheid, dat
hij onoprecht is of liegt.
Een beroep op het geweten, op zuivere motieven of op goede intenties kan alleen effectief rijn wanneer het electoraat er aan hecht te weten dat de publieke uitspraken en handelingen van politici geschraagd worden door hun innerlijke gesteldheid. Voorzover dat authenticiteitsverlangen aanwezig is, doet het de toetsing
van politici - en daarmee ook van partijen - aan hun bijdrage aan de 'publieke
zaak', aan debatten en besluiten, verworden tot een toetsing van hun privépersoonlijkheid.
Integriteit bevat, evenals 'geweten', een verwijzing naar het innerlijk. Enerzijds is het een verzamelterm voor een reeks van eigenschappen die ieder afzonderlijk heel goed op een lijstje van waarlijk politieke deugden zouden passen: consistentie, standvastigheid, het vermogen zich argumentief te verantwoorden, de
onthouding van leugens en van rrdsbruik van een publieke functie voor privé-gewin. Anderzijds impliceert integriteit ook goede bedoelingen en zuivere motieven.
De term ontkomt daarmee niet aan de verwarring en gevaren die het spreken en
oordelen over de authenticiteit of oprechtheid van politici met zich meebrengt. Een
voorbeeld.
Het kabinetsbesluit, op 26 februari 1988, om de WIR-premie af te schaffen,
blijkt voor de afkondiging al bekend bij het bedrijfsleven, met alle financiële consequenties van dien. In de week voor het besluit is een 'non-paper' van de premier, waarin de afschaffing van de WIR overwogen wordt, met CDA-parlementariërs besproken, nog voordat de verantwoordelijke minister, De Korte, het stuk
ontvangt. Er ontstaan twee politieke problemen: is de non-paper oorzaak van het
uitlekken van de afschaffingsplannen? En is het CDA- zo suggereert de VVD - niet
bevoordeeld boven de coalitiepartner?
In het eerste Kamerdebat worden de kwesties min of meer opgelost. De Kamer
accepteert het rapport van de Rijksrecherche, die geen lek heeft kunnen vinden,
alsmede Lubbers' eigen verklaring. Enkele dagen later, terwijl de W D zich niet
meer roert, valt Lubbers niettemin uit naar deze partij. De suggestie dat hij het
CDA voortrekt is 'politiek vandalisme' en 'laster'. Een nieuw Kamerdebat is vervolgens noodzakelijk; Lubbers tracht hierin de krachttermen te rechtvaardigen door
te wijzen op voortdurende 'misverstanden': de beschuldiging van de W D blijkt in
den lande nog rond te zoemen.
Op het moment dat de integriteit van iemand in twijfel getrokken is dan is dat
het belangrijkste, en dan zeg ik: dan gaat het niet meer om de zaak, dan gaat het om
de persoon van de minister-president en de integriteit van rijn handelen. En als dat
zo hoog speelt dan neem ik de vrijheid om te zeggen: dan zijn we met politiek vandalisme bezig, want dan gooien we ruiten in en zijn we geen zaken aan het verhelderen". (13)
Lubbers stelt dat aandacht voor de integriteit van een politicus ten koste gaat
van de inhoudelijke kanten van de zaak. Dat klopt, echter: zijn integriteit wordt niet
13 Handelingen van de Tweede Kamer. 1987-88, p.85-4569.
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door anderen, maar door hemzelf ter sprake gebracht. Dat hij niet integer gehandeld heeft valt echter nooit hard te maken. WD-fractieleider Voorhoeve kan
slechts verklaren dat de premier hersenschimmen najaagt. De discussie is effectief
kortgesloten, de WIR-affaire passé.

Authenticiteit op de barricades
Op 11 oktober 1982 ontruimt de Mobiele Eenheid het Amsterdamse kraakpand de
Lucky Luyk. Terwijl in Amsterdam rellen uitbreken, wordt in Nijmegen een solidariteitsactie gehouden: een klein groepje krakers brengt 's nachts vernielingen toe
aan banken en een perzische tapijten-winkel; tevens wordt een telefooncel gemolesteerd. Het meest opvallende aan het incident is de manier waarop de krakers hun
nachtelijke actie proberen te rechtvaardigen. Ze volstaan met het tonen van hun
motieven. De vernielingen in Nijmegen rijn aangericht om uiting te geven aan hun
'woede' over de gang van zaken bij de Lucky Luyk.(14)
Het authenticiteitsdenken beheerst niet alleen de publieke beoordeling van politici maar ook de legitimaties van toeschouwers die zelf actie ondernemen. Het
gebruik van het authenticiteitsrepertoire door de krakers komt overigens niet uit de
lucht vallen. Het authenticiteitsideaal is constitutief voor de vorm en de kracht van
de kraakbeweging. De anarchistisch geïnspireerde waarde autonomie predikt zelfstandigheid en zelfontplooiing door kleinschaligheid en het voorkomen van hiërarchie. Het innerlijk van de kraker verdraagt het niet om in burgerlijke vormen geperst te worden. Het verlangen naar autonomie is de inspiratiebron voor de subcultuur van de Nijmeegse kraakbeweging. Krakers zetten kleine alternatieve bedrijfjes op en experimenteren met alternatieve samenlevingsvormen zoals woongroepen. Er ontstaan kraakkroegen, een kraakbioscoop, een kraakkrant, een drukkerij, een voedselcoöperatie, etcetera. In de subcultuur vallen de producenten-,
consumenten-, recreanten- en activistenrol samen in het kraker-zijn - overeenkomstig het ideaal van de integrale persoonlijkheid, dat richtinggevend is binnen het
authenticiteitsvertoog. Het onderscheid tussen de politieke rol en de persoonlijke
identiteit vervaagt.
In het begin van de jaren tachtig is het aantal uren dat de krakers in de beweging steken enorm. Een sterke persoonlijke betrokkenheid bij de beweging is
daarvoor vereist. Krakers spreken elkaar er ook op aan. De mobilisatie voor acties
is gebaseerd op de veronderstelling dat de ontruiming van een kraakpand niet alleen voor de bewoners een bedreiging is maar voor alle krakers. Deze grote betrokkenheid bij de beweging bestaat, zo zeggen de krakers, bij gratie van het feit
dat kraken, binnen zo'n hechte subcultuur, een leefstijl behelst. Elke ontmiming is
daarop een aanslag: het dagelijks leven is inzet van strijd.
Voor een recensent van de politiek is het irrelevant wat de persoonlijke motieven rijn om actief te worden. Zolang het authenticiteitsideaal louter een inspiratie14 Pieter Hilhorst/Daphne van Kempen, Huisje Boompje Beesten?, een studie naar verbanden
tussen de organisatie van het dagelijks leven en de politieke opstelling van de Nijmeegse
kraakbeweging . (Onderzoeksverslag, Universiteit van Amsterdam) 1987.
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bron blijft is het net zo goed of slecht als elke andere drijfveer: voor de politieke
oordeelsvorming kent het geen relevantie. Het wordt pas een probleem als persoonlijke motieven de 'rechtvaardigingen van acties' gaan domineren.
Begin 1981 is het hoogtepunt van de Nijmeegse kraakbeweging: de strijd om
het Piersonplein. De kraakbeweging weet met massale steun van de bevolking de
bouw van een parkeergarage te voorkomen en de woonfunctie van het plein te behouden. (15) In die dagen is de sympathie bij de bevolking groot. De krakers beroepen zich op het woonrecht en weten zichzelf succesvol te presenteren als
slachtoffers van de woningnood. Na de Pierson-rellen gaat de gemeente echter
haar beleid herzien. Zij begint meer woningen te bouwen. Bovendien gaat zij meer
ontruimingen aanvragen ten behoeve van een rechtvaardige verdeling van het woningbestand. Zo wordt het kraakpand 'de Nuts', waar 7 krakers wonen, ontruimd
om er 32 HAT-eenheden in onder te brengen. 7 tegen 32: het verzet tegen de ontraiming kan dus niet langer gerechtvaardigd worden op basis van het woonrecht.
De krakers proberen hun verzet nu te legitimeren met het 'recht op alternatieve
leefvormen': in het pand zijn tevens enige linkse organisaties en een enkel bedrijfje gevestigd. Het Nijmeegse stadsbestuur laat zich aan dit 'recht' echter weinig gelegen liggen. Onder de bevolking boet de kraakbeweging, nu zij niet langer kan
gelden als grootste bestrijder van de woningnood en steeds gewelddadiger wordt,
in aan sympathie.
De kraakbeweging doet vervolgens amper pogingen om door middel van politieke argumentaties de overtuigingskracht op te vijzelen. Krakers reageren op het
echec voornamelijk met het tonen van woede. De teloorgang van de kraakbeweging is gedeeltelijk op het conto te schrijven van haar authenticiteitsvertoog. Zo
schept de waarde autonomie, na een kleine wijziging in de invulling van het begrip, ruimte voor het geweld en voor de onwil om politieke legitimaties te verschaffen. Waar het voorheen een inspiratiebron was voor een keuze voor een leefvorm gebaseerd op kleinschaligheid en zelfstandigheid, wordt het nu leidraad voor
elke handeling. Iedereen moet autonoom kunnen bepalen hoe hij actie wil voeren.
Het unieke innerlijk verdraagt geen enkele inbreuk op haar ontplooiing. Het wordt
daardoor in toenemende mate onmogelijk acties tegen ontmimingen op elkaar af te
stemmen. Politiek-strategische argumenten worden irrelevant. Waar haalt de ene
groep krakers het recht vandaan om anderen te verbieden hun eigen woede op een
gewelddadige manier te uiten als dat de authentieke uiting is? Laat staan dat aan de
publieke opinie consessies worden gedaan. De innerlijke woede corrumpeert niet
alleen de strategiediscussies, maar tevens de publieke legitimaties van de acties.
In de subcultuur vervaagt het onderscheid tussen de politieke rol en de private
identiteit Het geloof in de integrale persoonlijkheid is groot De activisten vereenzelvigen zich geheel met het kraker-zijn. Aan het zijn van een 'goede kraker' worden echter eisen gesteld. Op woede staat zelfs een premie. Binnen de beweging
profileert een activist zich effectiever door goed kwaad te rijn om maatschappelijke
misstanden, dan door uitmuntend te beargumenteren waarom het om misstanden
gaat. Daarnaast wordt onder invloed van de vrouwenbeweging, waarvan een radi15 Dick de Ruyter, Een baksteen als bewustzijn. De geweldscultuur van de kraakbeweging.
Margetekst 14, 's-Hertogenbosch 1986, p. 72-73.
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kaal deel actief is in de kraakbeweging, sexisme een centraal issue. Een sexist
deugt niet en, zo redeneren de activisten, kan dus ook nooit een goede kraker zijn.
In de inleiding werd gewezen op de dubbelzinnigheid van het begrip authenticiteit
De uniformerende connotatie van authenticiteit is hier dominant - kennelijk is de
autonomie van de individuele kraker toch niet onaantastbaar. De krakers gaan elkaar beoordelen op sexisme. Een toetsing die soms veel van een klopjacht wegheeft
De vervaging van politiek en privé werkt ook de andere kant op. De tegenstander wordt evenmin afgeschilderd als iemand die een politieke rol vervult, Posters
met portretten van huiseigenaren en gemeentebestuurders, voorzien van hun naam,
adres en telefoonnummer, laten over de bedoelingen geen twijfel bestaan. "Geheel
toegesneden op de personificering van de politiek worden de verantwoordelijken,
de 'oligarchische regenten', persoonlijk aansprakelijk gesteld en rechtstreeks in
hun privé-leven aangevallen." (16)
Als politieke rol en privé-persooniijkheid als één geheel worden geconcipieerd,
en de laatste aan de eerste een 'authentiek' en daarmee onaantastbaar karakter gaat
verlenen, wordt het steeds moeilijker om met andersdenkenden om te gaan. Uit
interviews met krakers blijkt dat velen het contact met oude vrienden en familie
verliezen.(17) Hoe meer authenticiteit, hoe groter het isolement. De nieuwe aanwas van de kraakbeweging neemt dan ook gestaag af. Er onstaat een tegenstelling
tussen de krakers en de rest van de wereld. Door het geweld tijdens de vele confrontaties met de politie wordt de prijs van het lidmaatschap bovendien zo hoog dat
alleen rij die in hun politieke rol ook een private identiteit nastreven bereid rijn
deze prijs te betalen.

Theater en geloofwaardigheid
Kan het electoraat de in een representatieve democratie zo essentiële taak van het
beoordelen van politici ook vervullen zonder zich te wagen aan een toetsing van
hun oprechtheid en authenticiteit? En kunnen sociale bewegingen het stellen zonder
deze idealen? Krijgt het opportunisme dan niet vrij baan?
Met behulp van de metafoor van het theater kan een politiek model worden geschetst waarin de beoordeling van politici louter plaatsvindt op grond van hun publieke optreden, en waarbij, voor de vaststelling van hun politieke deugden of
kwaliteiten, informatie over hun innerlijk en hun gedrag in de privé-sfeer geenszins relevant is - zodat politici zich er niet op voor kunnen laten staan. Zo'n pleidooi voor politiek als theater roept gemakkelijk misverstanden op. De term theater
wordt doorgaans pejoratief gebruikt wanneer waarnemers of deelnemers vinden
dat heftige maar valse emoties de politiek haar inhoudehjkheid ontnemen. Wij gebruiken hier de metafoor echter "less in the depreciatory 'mere show', masks and
mummery mode, that has tended to characterize its general use, and more in a
16 D. de Ruyter, a.w., p. 44. De kraakbeweging is hierover verdeeld. Joost Steenis, die in zijn
boekje De macht van de autonomen voorstelt ook vrouwen van bewindslieden met verkrachting te bedreigen, gaat duidelijk te ver.
17 Wim Jansen, Motieven voor kraken. (Scriptie Katholieke Universiteit Nijmegen) 1984.
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constructional, genuinely dramaturgical one - making not faking". (18)
Het idee van de menselijke maatschappij als één groot theater is al bij Plato aan
te treffen. Na hem is door veel denkers het beeld van het 'theatrum mundi' gehanteerd, soms louter als metafoor, vaak ook als ideaal, ondermeer om er de vervreemding dan wel vrijheid van de mens ten opzichte van zijn natuur mee aan te
duiden. Twee moderne vertegenwoordigers van deze traditie zijn Hannah Arendt
en Richard Sennett Beiden waarderen de maskers en het rollenspel positief, met
name in de politiek Sennett meent echter dat het vermogen van mensen ook buiten
het theater te acteren in de 19e eeuw verloren is gegaan. Het heeft het veld geruimd
voor een zoektocht naar authenticiteit en haar expressiemogelijkheden.(19) Die
ontwikkeling is voor Arendt juist een reden om voor maskerade te pleiten: 'The
search for motives, since it actually demands the impossible, transforms all actors
into hypocrites." (20) Hypocriet is voor Arendt hij die pretendeert geen masker te
dragen, geen rol te spelen, maar pretendeert rijn ware zelf te tonen.
Daarmee ontkent Arendt niet dat authenticiteit en oprechtheid, ook voor politici,
nastrevenswaardig zijn. Op hun relevantie als politieke deugden moet echter worden afgedongen, omdat zij zich er niet toe lenen openbaar getoond en getoetst te
worden. Het theater biedt een alternatief. Daar is geloofwaardigheid de sleutelterm.
Geloofwaardigheid verwijst, in tegenstelling tot oprechtheid en authenticiteit, niet
noodzakehjkerwijs naar het innerlijk. Door de afstand tussen rol en privé-persoonlijkheid van de acteur is dat onmogelijk. Geloofwaardigheid moet in het theater tot stand worden gebracht met een beroep op betekenisconventies, op codes en
tekens. Deze zijn in zichzelf begrijpelijk, want niet-persoonsgebonden en herhaalbaar. (21 ) Ze maken daarmee ook het begrip en de beoordeling van een rol door de
toeschouwers mogelijk.
Voor de politicus, meer nog dan voor de acteur, liggen de belangrijkste codes
binnen de gesproken en geschreven taal. De feitenkennis, normen en waarden die
hij met rijn publiek deelt bieden de betekenisconventies waarop hij een beroep kan
doen om rijn opvattingen te beargumenteren en maatregelen te rechtvaardigen. Op
deze wijze is het mogelijk om, zonder verwijzing naar het innerlijk, een politieke
rol geloofwaardig te maken. Het 'geloof van het publiek waardig, rijn die uitspraken en handelingen van een politicus die in zichzelf, los van rijn persoon, begrijpelijk zijn; en die, in de context van het politieke vraagstuk waartoe hij zich
verhoudt, een passende reactie of een juiste interpretatie vormen.
Politici die in deze zin theatraal zijn, ontnemen hun vertogen allerminst inhoudelijkheid. En een publiek dat haar politici beoordeelt als waren het acteurs, wint
aan kritisch vermogen. Een acteur die rijn rol niet geloofwaardig genoeg gespeeld
heeft, en zich verdedigt door te zeggen Ik bedoelde het toch goed' wordt uitgelachen. Zolang dergelijke argumenten van politici wèl geaccepteerd worden, valt er
wat te leren van het theater.
Er zijn echter ook verschillen met het theater die de politiek niet hoeft te overbruggen. De acteur speelt doorgaans een rol die is geschreven en geregisseerd
18
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Clifford Geertz, Local knowledge. New York 1983, p. 26. (Onderstreping toegevoegd)
R. Sennett, a.w., p. 313-315.
H. Arendt, a.w., p. 98.
R. Sennett, a.w., p. 110-113.

door anderen. Ook in de politiek bestaan tekstschrijvers en regisseurs. Hun scenario's en manipulaties zijn echter minder doorslaggevend voor de rollen van politici
en mogen in geen geval gelden als verweer tegen kritiek of als excuus voor falen.
Met de vrijheid van de politicus is ook zijn verantwoordelijkheid gegeven. Als van
hem daarentegen authentieke expressie geëist wordt, impliceert dat een determinisme dat slechts één rol toelaat - de rol namelijk die er geen is omdat rij de innerlijke
gesteldheid van de privé-persoon representeert Voor een morele beoordeling is de
politicus dan immuun, voorzover moraal andere criteria behelst dan die van de authenticiteit of oprechtheid van zijn uitingen. En als ze authentiek zijn kan de politicus ook niet moreel aansprakelijk worden gesteld ingeval zijn persoonlijke gevoelens, intenties, motieven of opvattingen afwijken van de ideale of zelfs maar fatsoenlijke politicus. Onno Ruding was toch juist oprecht toen hij zei dat uitkeringstrekkers maar zaten te niksen bij Tante Truus?
Als politici in de keuze van hun rollen vrijheid bezitten kan ook de ontwikkeling en afloop van het toneelspel dat zij samen spelen, niet rijn vastgelegd. Ook de
behoeften en belangen uit de private sfeer die door maatschappelijke groepen of
hun vertegenwoordigers worden gearticuleerd kunnen aan de politiek geen dwingend verloop opleggen. De legitimiteit van die behoeften en belangen zal eerst met
politieke middelen, door middel van geloofwaardig spel, en in confrontatie met
andere scenario's, moeten worden gecreëerd.
De mogelijkheid om het politieke belang van oprechtheid en authenticiteit verregaand te relativeren, bestaat bij de gratie van het onderscheid tussen privé-sfeer
en openbare sfeer.
Volgens Sennett hielden in de 18e eeuw, de bloeitijd van de publieke mens in
de metropolen, privé-sfeer en openbare sfeer elkaar in evenwicht De eerste deed
recht aan de mens als natuurlijk wezen, aan rijn fundamentele rechten en levensbehoeften; de tweede aan de mens als cultuurwezen, aan zijn behoefte aan individuele expressie, Individuele expressie door middel van onpersoonlijk rollenspel.
Het verlangen naar representatie van het authentieke zelf zou pas in de 19e eeuw
rijn intrede doen, in beide sferen. Doordat dit verlangen nog minder makkelijk bevredigd kan worden in relaties tussen vreemden dan in die tussen intimi, slaat de
balans der sferen door ten gunste van de privésfeer - terwijl tegelijkertijd het onderscheid vervaagt
Herstel van deze balans, herontdekking van de geëigende expressie- en omgangsvormen van de publieke sfeer, met name van de politiek, vergt niet de uitroeiing van het authenticiteitsverlangen. Het valt niet in te zien waarom mensen in
de kring van familie, geliefden en vrienden niet zouden mogen streven naar een
authentiek bestaan met even authentieke anderen. Het onderscheid der sferen (22),
zoals door Sennett en ook Arendt gemaakt, laat echter zien dat op andere terreinen
des levens andere communicatie- en gedragsvormen nastrevenswaardig kunnen
rijn. En daarmee andere maatstaven om het spreken en handelen van individuen te
toetsen. We hebben in de vorige paragraaf een aantal politieke deugden genoemd,
22 Overigens: "Het kan niet bij voorbaat vaststaan wat tot het politieke, het sociale en het
private behoort. Dit kan alleen de resultante zijn van een publiek en politiek debat" Rian Voet,
'Republikeins feminisme' in: Krisis 31. Amsterdam 1988, p. 79.
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en ook geloofwaardigheid als zodanig gepresenteerd: we kunnen deugden als
'praktische wijsheid' en 'welsprekendheid' nog aan de lijst toevoegen. Het electoraat dient haar politieke vertegenwoordigers - de rollen, niet de privé-personen - te
beoordelen op deze deugden. Buiten de politiek kunnen ze echter kwalijke eigenschappen vormen. Een geloofwaardige liefdesverklaring heeft, indien theatraal
maar niet oprecht, wellicht funeste gevolgen.
Ook voor het oordelen over sociale bewegingen, voor de vraag of rij de steun
of deelname van burgers verdienen, heeft de metafoor van het theater betekenis.
Een specifieke theatervorm, het forumtheater, kan zichtbaar maken waaruit geloofwaardigheid en mobilisatiegrond van sociale bewegingen dienen te bestaan. In
deze door de Braziliaan Augusto Boal ontwikkelde variant van vormingstoneel
wordt een kort verhaal gespeeld dat slecht afloopt (23) Vervolgens wordt aan het
publiek gevraagd of er iemand de rol van de protagonist wil overnemen. Deze kan
dan proberen het verhaal te herinterpreteren en oplossingen aandragen waardoor
het verhaal alsnog een goede wending neemt Een deus ex machina-oplossing is
echter verboden: de toeschouwer die de protagonist vervangt mag niet het toneel
opstormen met de mededeling dat de grootgrondbezitter plotseling aan een hartaanval is overleden en alles nu koek en ei is. Het publiek mag dan veroordelend
roepen dat de oplossing 'magisch' is omdat de protagonist de gegeven problemen
geen recht doet
Als we de Nijmeegse kraakbeweging van de jaren tachtig vergelijken met forumtheater zien we dat er om verschillende redenen sprake is van slecht theater.
Ten eerste maakt het belang dat binnen de beweging aan authenticiteit wordt gehecht het onmogelijk om een spel te spelen. De protagonist weigert als het ware
naar oplossingen te zoeken maar etaleert slechts rijn woede. De krakers doen geen
moeite de eisen op een onpersoonlijke manier vorm te geven, teneinde ze voor het
publiek begrijpelijk te maken. Bovendien ontzeggen zij de toeschouwers het recht
om het afkeurende oordeel 'magisch' uit te spreken. Augusto Boal noemt het forumtheater in tegenstelling tot psychologische toneelstukken de theatervorm van de
eerste persoon meervoud. Voor de geloofwaardigheid van een politieke beweging
is het noodzakelijk dat die eerste persoon meervoud geformeerd is op basis van
gedeelde belangen en meningen. Wanneer men echter louter emoties deelt wordt
een effectieve belangenbehartiging onmogelijk. Niet langer kan men compromissen aanvaarden (dat is 'verraad aan de beweging') of argumenteren ('zij begrijpen
ons toch niet'). Er bestaat geen enkele afstand meer tot de politieke rol. Zelfreflectie is uitgebannen en verantwoording voor de keuze van de rol en het actierepertoire is onmogelijk geworden.

Theater tussen technocratie en authenticiteitsbegrip
Een theatrale manier om geloofwaardigheid te genereren is niet noodzakelijkerwijs
de meest effectieve. De aandacht voor Lubbers' goede bedoelingen en integriteit
werkt bijvoorbeeld in zijn voordeel. Vanuit een instrumentele kijk op de politiek is
23 Augusto Boal, Stop, c'est magique. Paris 1980.
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het onduidelijk waarom men zich zou beperken tot de methoden die het theater
biedt om geloofwaardigheid te genereren.
Een instrumentele benadering van de politiek veronderstelt noodzakelijkerwijs
één of meer onaantastbare doelen waartoe de politiek zich als middel verhoudt
Tien a vijftien jaar geleden was het voor velen ter linkerzijde nog vrij duidelijk wat
deze doelen waren, en velen stelden zich actief in dienst van die grote doelen. Heden overheerst de apathie, resultaat van een proces waarin eerst de gehanteerde
middelen, vervolgens de haalbaarheid van de doelen, en, naarmate de passiviteit
gelegenheid bood tot meer reflectie, ook de doelen zelf in twijfel werden getrokken; waarna de vraag gesteld kon worden of het überhaupt wel wenselijk is grote
doelen na te streven in de politiek. De radicalisering van de twijfel cdmineerde
tenslotte in de erosie van het vertrouwen in de politiek als mogelijk zinvolle maatschappelijke activiteit
De instrumentele visie op de politiek, die aan de teloorgang van het geloof in de
politiek voorafging, is in hoge mate zelf verantwoordelijk voor deze ontwikkeling.
In de eerste plaats rechtvaardigt een instrumentele optiek het gebruik van de meest
dubieuze middelen; deze strategische opstelling noopt bovendien tot voortdurend
wantrouwen. We vinden dit vandaag nog terug in het idee dat politiek vies is en
dat politici niet te vertrouwen zijn. In de tweede plaats leidde de discussie over de
realiseerbaarheid van de politieke doelen tot een pijnlijk besef van de complexiteit
van de maatschappij. De politiek schiet tekort in sturend vermogen en blijkt bovendien zelf van een hopeloze complexiteit
Politiek oordelen vergt uitgebreide kennis van zaken. De politiek lijkt daardoor
het werkterrein te rijn voor specialisten. Maar als het vermogen tot politieke oordeelsvorming van de modale burger tekortschiet, hoe moet deze dan een oordeel
vellen over de professionals in wier handen de politiek gelegd is? Ligt het dan niet
voor de hand dat de persoon van de politicus eens te meer in het centrum van de
belangstelling komt te staan? Het grote doel, gekoppeld aan een evaluatie van de
effectiviteit van de gekozen middelen, wordt vervangen door een ander, evenmin
intrinsiek, criterium: de goede bedoelingen, zuivere motieven en gewetensvolheid
waarmee de politicus de politieke arena betreedt Maar waren politici niet juist
slechte mensen? Ja, maar dat maakt, in deze gedachtengang, de noodzaak des te
acuter om te zoeken naar die enkele authentieke schapen tussen alle vermomde
wolven.
De verbinding van instrumentaHsme en authenticiteitsdenken in de politiek is
meer dan historisch toeval. Het causale verband is echter niet eenduidig. Enerzijds,
zo toont bijvoorbeeld de Nijmeegse kraakbeweging, biedt het authenticiteitsvocabulaire een mobilisatie-instmment, anderzijds kan het authenticiteitsdenken opgevat worden als een reactie op het instrumentalisme in de politiek,
hetgeen overigens niet betekent dat het instrumentalisme daarmee uitgebannen is;
het gaat eerder om een complement dan om een alternatief.
Met een theatrale kijk op de politiek kunnen zowel ontoegankelijke technocratie
als inhoudsloze emotionaliteit becritiseerd worden. In het theater worden emopes
niet geschuwd Als een acteur echter huilt zonder dat het publiek kan begrijpen
waarom, doet dat af aan zijn geloofwaardigheid. Een goede Medea -vertolking
geeft, met behulp van tekens en symbolen, zo'n beeld van de tragische situatie
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waarin zij zich bevindt dat haar heftige emoties begrijpelijk zijn, en op hun beurt
bijdragen aan het begrip voor de gruwelijke moord op haar kinderen. Geloofwaardigheid ontstaat pas als de emoties deel uitmaken van een acceptabele interpretatie
van het gebeuren. Evenzeer moeten de uitingen van de politicus passend zijn in
hun context Dat criterium biedt het publiek de mogelijkheid om zijn emoties te
beoordelen op hun inhoudelijke bijdrage, niet op gissingen omtrent hun overeenstemming met het innerlijk van de politicus.
Ook van sociale bewegingen mag meer verwacht worden dan het tonen en uitleven van - met een authenticiteitsberoep geschraagde - emoties. Recensenten dienen lastige vragen te stellen, duidelijk te maken dat van een volwaardige politieke
rol pas sprake is wanneer politieke actoren zich de moeite getroosten om geloofwaardigheid te genereren middels inhoudelijke argumentaties of een andersoortige
aanwending van begrijpelijke codes (denk aan 'symbolische acties'). Maar wanneer bijvoorbeeld de kraakbeweging kritiek negeert en discussies met buitenstaanders weigert, is de rol van de recensent nog niet noodzakelijkerwijs uitgespeeld.
Als hij het belangrijk vindt dat de woningnood en het gebrek aan mogelijkheden
voor alternatieve leefwijzen op de pohtieke agenda blijven staan, hoeft hij zich
daarvoor niet te verlaten op de activiteiten van de kraakbeweging. In een theatrale
politiek hoeven pohtieke actoren zich niet te beperken tot het verwoorden van de
eigen 'authentieke' belangen, juist omdat authenticiteit de eisen nog niet geloofwaardig maakt Pohtieke actoren hebben geen mandaat van anderen nodig om zich
aan een interpretatie van hun belangen, of van het algemeen belang, te wagen.
Een theatrale benadering schept ook in de institutionele politiek ruimte om te
spreken. Voorzover complexiteit, qua feitenovervloed, een reëel kenmerk is van de
veelomvattende politiek in de verzorgingsstaat, zal rij een drempel blijven vormen
voor participatie. Wanneer maatschappelijke vraagstukken echter ten onrechte versmald worden tot technocratische rekensommen, biedt het theater de criticus stijlvormen. Analoog aan de comedie kan hij de betrekkehjkheid van dit rollenspel tonen, de noodzakelijkheden van 'realisten' ironiseren.
In gevallen van morele complexiteit, biedt het theatrale model - door de afstand
tussen rol en privé-gevoelens die het impliceert - de mogelijkheid om ethische dilemma's scherp te stellen en op sensibele wijze keuzes te maken. Haar stijlmiddelen, haar vormen van esthetisering, maken de politiek niet noodzakelijkerwijs
lichtvoetig - afstand impliceert niet altijd ironie; ook de tragedie is een vorm van
theatrale stylering.
En zo zijn we weer terug bij de Twee van Breda, wijlen. Waar gekozen moet
worden uit twee kwaden, dienen politici in hun argumentatie, zelfs als die een
keuze kan rechtvaardigen, het onvermijdelijke onrecht niet te verdoezelen, maar te
betreuren. De kritiek van Brandt Corstius op het debat over de Twee van Breda is
slechts in deze zin relevant. Als hij zegt "en volgende week (...) weer pohtieke
vluchtelingen het land uitgooien . Maar daarbij kunnen ze rustig neuspeuteren,
tandenstoken gapen en slapen", impliceert Brandt Corstius dat ook in andere debatten de tragiek moet worden onderkend.
In het debat over de vrijlating van de Twee van Breda erkennen de Kamerleden
dat er geen pijnloze beslissing genomen kan worden. "Is in dit geval het hoogste
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recht niet het hoogste onrecht?", vraagt Kosto (PvdA) zich af. (24) Op verschillende manieren trachten de politici recht te doen aan het dilemma dat enerzijds door
de normen van de rechtsstaat en anderzijds door de gevoelens van vele oorlogsslachtoffers gevormd wordt Het tonen van emoties die voortvloeien uit eigen ervaring is één methode. Om gepast te reageren hoeven politici echter niet zelf pijn te
lijden, hoeven ze geen vroegere klasgenootjes op schoolreünies te missen; eigen
lijden is bewijs noch voorwaarde voor een juist begrip of oordeel. Een andere wijze om te laten zien dat de oorlogsslachtoffers niet stoten op een muur van onbegrip
vormt de benadrukking van het feit dat de Twee absoluut niet op medelijden kunnen rekenen. Sommige Kamerleden schetsen wat voor gruwelijkheden deze mannen op hun geweten hebben en/of verwijzen naar de Twee met termen als 'abjecte
grijsaards' (Wiebenga, VVD), 'dat godvergeten symbool' (Van Es, PSP), en 'dat
gezwel dat moest worden uitgesneden' (Lubbers na afloop van het debat). Een
derde methode ligt erin iets voor de oorlogsslachtoffers terug te doen. Menig spreker bepleit mime voorzieningen voor organisaties die hen na het debat hulp kunnen
bieden. Het beste voorbeeld van theatrale veelzeggendheid biedt echter het slot van
de redevoering van Ria Beckers (PPR). Zij stemt voor vrijlating, omdat in een
rechtsstaat slachtoffers de strafmaat niet mogen bepalen en de voortzetting van de
gevangenschap geen enkel erkend straf doel meer dient Ze verwijt de regering wel
de oorlogsslachtoffers te vaak in de kou te hebben laten staan. Het slot van haar
betoog is een oproep aan de heer Lubbers: "Maar u hebt het hart niet in uw lijf dat
u nu, om economische redenen, of welke redenen dan ook, een zware delegatie
naar Japan stuurt om Hirohito de laatste eer te bewijzen." (25) Zij betreurt niet alleen het 'onvermijdelijke onrecht' maar geeft tegelijkertijd aan dat 'uitingen van
onnoemelijk leed' van de slachtoffers niet aan dovemansoren besteed zijn. Zij geeft
aan dat daar in andere gevallen wel degelijk consequenties aan moeten worden
verbonden. Floewel de rechtsstaat niet mag wijken voor de gevoelens van slachtoffers, moeten de economische overwegingen voor een zware delegatie naar Japan
dat wel. Het vergroten van leed van oorlogsslachtoffers is een prijs die slechts in
uitzonderlijke gevallen betaald mag worden. Impliciet verkondigt Beckers een
waardenhiërarchie waarin respect voor de slachtoffers een hoge plaats inneemt.
Het leed wordt daardoor niet op een gratuite manier betreurd
In de stem van Beckers, bij haar oproep aan Lubbers, klinkt al bij voorbaat
verontwaardiging en afschuw door. Of die emoties oprecht dan wel gefaked zijn is
niet van belang. Het gaat er niet om of het hart spreekt, maar of de juiste toon gevonden wordt De waarde van de getoonde emoties wordt bepaald door de vraag
of zij passende uitdrukking verlenen aan het tragische karakter van de keuze waarvoor de politicus zich gesteld ziet Laten we het maar beschouwen als ironie dat
juist de voorbeeldigste actrice in dit debat Lubbers aanspreekt op rijn hart.

2 4 Handelingen van de Tweede Kamer. 1988-1989,43-2650.
25 Idem, 43-2656.
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