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Authenticiteit 

'Een van de nieuwe mogelijkheden die onze tijd biedt, is bet chirutgisch verfraaien van 

ons uiterlijk. Niet alleen na een verminkend ongeval, ook vanuit een eigen behoefte kun

nen we ons uiterlijk aan onze wensen aanpassen. Dankzij deze cosmetische (plastische) 

chitutgie kunnen we ons lichaam modelleren. Een bekend voorbeeld hiervan is de pop-

zanget Michael Jackson die een deel van zijn gezicht liet veranderen. Zou Taylor een der

gelijke verfraaiing van het eigen uiterlijk met behulp van cosmetische chirutgie als een 

vootbeeld van authentiek individueel handelen kunnen zien? Licht je antwoord toe en 

leg daatin de tetm "exptessivisme" uit, zoals Taylor die gebtuikt.' 

Deze vraag kregen de scholieren van de middelbare school voorgeschoteld die dit 

jaar eindexamen in de filosofie deden. Volgens het antwoordmodel dat de examina

toren ter beschikking hadden, was het juiste antwoord: 

'Onder expressivisme verstaat Tayloi de zelfontdekking van het individu door de origine

le zelfcreatie op basis van de mogelijkheden die het individu heeft om zich te articuleren, 

analoog aan de artistieke creatie. (...) Het uitetlijk modelleren van het lichaam kan een 

vorm van expressivisme zijn, voor zover het om een otigineel en creatief soort van zelfar-

ticulatie gaat. Het kan dus in de visie van Taylot wel als een voorbeeld beschouwd wor

den.' 

Door het gebruik van het woord 'kan', laat dit antwoordmodel de examinator mooi 

in de kou staan. Het laat immers in het midden wanneer iets of iemand het predi-

caat 'authentiek' toekomt. En ook de criteria die aangeven of er sprake is van expres

sivisme blijven ongenoemd. Blijkbaar geeft Taylor de middelbare scholier niet de 

conceptuele middelen om te bepalen of de cosmetische veranderingen in Jacksons 

gezicht nu tekens zijn van authentiek individualisme. 

Terwijl het begtip authenticiteit in de jaren zestig nog op bijna ieders lippen lag, 

raakte het in het erop volgende decennium in onbruik. Des te opmerkelijker is het 

dat het nu weer en vogue is in de filosofie. Dit roept enkele vragen op. Wat veistond 

men in de jaren zestig onder authenticiteit? Waarom sprak men in de tijd erna hoog

uit in kritische zin over dit begrip? En vanwaar de hernieuwde aandacht voor au

thenticiteit? 
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KRISIS 76 
Kwade t r o u w en ve r v reemd ing 

Authenticiteit in de zin van oprechtheid en natuurlijkheid vormde in de jaren zestig 

hét criterium waarmee mens en maatschappij werden beoordeeld. De jeugd spiegel

de de ouderen aan de waarden, met name vrijheid en democratie, waarvoor zij zei

den te staan. Keer op keer stelden zij vast dat de oudere generatie de facto niet op

recht handelde naar wat zij met de mond beleed. Zo gaven veel witten in de Ver

enigde Staten hoog op over democratie, maar weigerden ze zwarten hun elementaire 

burgerrechten. En in Vietnam werd in naam van de democratie de vrijheid van bur

gers onder de voet gelopen. 

De rebellerende jeugd vond het hypocriet om het alleen over de vrijheid in de 

sfeer van openbaarheid te hebben, en niet over die in de privé-sfeer. Jongeren die 

niet uit mochten gaan, die ervan beschuldigd werden naar duivelse muziek te luiste

ren en voortdurend de haren moesten kortwieken, hebben aan den lijve ervaren wat 

onvrijheid in de privé-sfeer betekent. Vrouwen gingen protesteren tegen onvrijheid 

in de privé-sfeer en bestempelden het persoonlijke als politiek. Tegelijkertijd wees de 

protestcultuut erop dat seksuele onvrijheden niet stroken met de menselijke natuur. 

Authenticiteit impliceerde: luisteren en leven naar je verlangens en je niet laten on

derdrukken door de eisen van oubollige instituties als het huwelijk en het gezin. 

Had de psychoanalyse niet geleerd dat het onderdrukken van seksuele verlangens 

desastreuze gevolgen kon hebben? 

De ideeën die in de jaren zestig over authenticiteit de ronde deden, waren vooral 

afkomstig van het existentialisme en het marxisme. Beide filosofische stromingen 

boden respectievelijk een op het individu en een op de maatschappij toegesneden 

idee van authenticiteit. 

In het existentialisme staat authenticiteit onder het banier van de individuele 

vrijheid. Volgens Heidegger heeft authenticiteit, hij spreekt van Eigentlichkeit, be

trekking op het rekening houden met de menselijke eindigheid. Authenticiteit im

pliceert dat een individu vrij tegenover het eigen leven staat, daardoor zelfbewust 

optreedt, en zich niet verschuilt achter wat 'men' behoort te denken ofte doen. Vol

gens Sartre komt authenticiteit neer op het onder ogen zien dat men absoluut vrij is. 

Zelfs in oorlogstijd heeft een individu de keuzevrijheid om al dan niet te collabore

ren. Wie zijn vrijheid miskent of er niet naar leeft, is te kwader trouw. 

Marxisten zijn van mening dat er alleen ruimte is voor authenticiteit in een sa

menleving waat alle mensen de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontplooien. In 

het kapitalisme zijn mensen vetvreemd van zichzelf, omdat zij deze mogelijkheid 

niet hebben. Volgens Marcuse zorgen eentonige arbeid en de verleidingen van de 

massaconsumptie ervoor dat de meeste mensen hun wate vetmogens niet kunnen 

ontwikkelen. Als eendimensionale mensen zijn zij passief gefixeerd op wat anderen 

hen aandragen en niet in staat zelf iets te creëren. Authentieke creativiteit is alleen 

nog maar weggelegd voor kunstenaars en intellectuelen, en niet voor de door massa

media gemanipuleerde arbeidersklasse. 
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S o c i a l e c o n s t r u c t i e en p o s e 

In de jaren zestig vormde authenticiteit het critetium voor het beoordelen van mens 

en maatschappij. De voor de hand liggende vraag is of authenticiteit niet zelf een 

ctiterium behoeft. Existentialisten voerden het al dan niet miskennen van de vrij

heid op als criterium voor authenticiteit. Voor marxisten is vervreemding het criteri

um. De kritiek op deze twee criteria ligt voor de hand. Het criterium van de existen

tialisten is nietszeggend, omdat het geen nuances toelaat. Iemand is te kwader trouw 

of hij is het niet, er zijn immers geen gradaties. Men is niet meer of minder vrij. Bo

vendien leidt het existentialistische criterium voor authenticiteit tot een vrijblijvend 

immoralisme, omdat niet kan worden vastgesteld waaróm men voor het een of het 

ander zou moeten kiezen. Sartte maakte tijdens het nationalisme de juiste keuze en 

Heidegger de verkeerde. De inhoud van hun keuze, in het verzet gaan of de nazi's 

steunen, staat los van hun ideeën over authenticiteit. Het criterium dat de marxisten 

hanteren berust op essentialisme. De idee van de vervreemding gaat uit van de veron

derstelling dat het wezen van de mens, zijn bestemming en behoeften vaststaan. 

Marxisten postuleren eerst het wezen van de mens om vervolgens vast te stellen wie 

daarvan vervreemd is. Sociaal-constructivisten wijzen erop dat wat het wezen van de 

mens is naar tijd en plaats verschilt. Dit geldt niet alleen voor wat mensen zijn, maar 

ook voor wat ze denken en voelen. Zo heeft Luhmann aan de hand van tal van voor

beelden laten zien dat ideeën over wat ware en onware liefde is door de tijd heen 

sterk veranderd zijn. 

Op grond van deze kritiek op het existentialisme en marxisme nemen filosofen 

vanaf ongeveer het midden van de jaren zeventig steeds minder vaak het woord au

thenticiteit in de mond. En als ze dat al doen, doen ze dat om de impact van het ver

toog over de authenticiteit te kritiseren. Lionel Trilling kritiseert bij voorbeeld het 

moralisme dat daaraan inherent is. Immers, degenen die de definitiemacht hebben 

om te bepalen wat authentiek is, komen dikwijls met een opgeheven vinger. De op

roep in de jaren zeventig om jezelf te zijn was vaak erg moralistisch. Volgens Richard 

Sennett heeft het steeds verder om zich heen grijpende vertoog over authenticiteit 

tot een toenemend narcisme geleid. Zijns inziens is dit fnuikend voor de politiek. Zo 

toont men tijdens talkshows vaak meer belangstelling voor het 'ware zelf' en de zie

leroersels van politici, dan voor interessante politieke kwesties die van algemeen be

lang zijn. 

Het postmodernisme heeft een einde gemaakt aan het authenticiteitsvertoog 

binnen de kunst. Het zette het onderscheid tussen ware kunst met een grote K en 

kitsch overboord. Verdient kitsch niet evenzeer een plaats binnen het museum als 

een schilderij van Vermeer? Voor postmodernen vormt dit en alle andere punten van 

kritiek op het authenticiteitsvertoog een bevrijding. Een individu hoeft niet meer 

krampachtig op zoek te gaan naar die ene ware identiteit, zijn wezen, maar kan zich 

gedurende zijn leven meerdere identiteiten aanmeten. Sterker nog, men kan veinzen 

een bepaalde identiteit te hebben, en daar plezier aan beleven. Volgens postmoder

nen heeft de kritiek op het authenticiteitsvertoog voor individuen de weg vrijge

maakt om van het leven een genotvol kunstwerk te maken. 
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KRISIS 76 
Globa l i se r i ng en i n d i v i d u a l i s e r i n g 

Vanaf het begin van de jaren negentig is er een hernieuwde belangstelling voor au

thenticiteit. Zo doen onder andere Charles Taylor, Bas van Stokkom en Alessandro 

Ferrara verwoede pogingen om dit begrip in ere te herstellen. Waar komt die her

nieuwde belangstelling voor authenticiteit vandaan? 

De aandacht voor authenticiteit is nauw verbonden met die voor identiteit. Au

thenticiteit wordt immers beschouwd als de articulatie van de 'eigen' identiteit van 

een individu of collectief. Dat daarover nu een discussie wordt gevoerd, heeft min

stens twee oorzaken: globalisering en individualisering. 

De toename van het aantal wereldwijde netwerken op economisch, politiek en 

cultureel vlak leidt tot vragen over de authenticiteit van collectieven. Aangezien sta

ten, culturen en etnische gemeenschappen vanwege de globalisering steeds meer 

met elkaar worden geconfronteerd, wordt onwillekeurig de vraag gesteld in hoeverre 

men zich van elkaar onderscheidt. Waarin verschilt bij voorbeeld de Nederlander 

van de Duitser? Is dat zijn humor en tolerantie? Ook de Europese eenwording roept 

vragen op. Moet er niet een bewuste identiteitspolitiek worden gevoerd om wat zo 

bijzonder is aan de Nederlandse cultuur te redden? Of is het veel zinvoller om — 

voorbij de identiteit van de nationale staat — gestalte te geven aan de identiteit van 

Europa, wat dat dan ook moge zijn. 

Individualisering impliceert dat individuen steeds minder hun identiteit ophan

gen aan familie, kerk of staat. Voor een antwoord op de vraag wie ze zijn, kunnen ze 

niet meet pochen op een familienaam, het lidmaatschap van een kerkgenootschap 

of het bezit van een bepaalde nationaliteit. O m iemand te zijn, moet het individu in 

vergelijking met vtoeger veel meer actief vorm geven aan haar identiteit. De zorg 

voor zichzelf draait nog steeds om dezelfde twee vragen. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? 

Individualisering houdt in dat men tegenwoordig niet zo makkelijk een antwoord 

vindt op deze vtagen als vroeger. Vandaar dat er een grote markt is voor goeroes, the

rapeuten en spiritisten die het moderne individu behulpzaam zijn bij het beant

woorden van deze vragen. 

Filosofen die zich in de jaren negentig over het vraagstuk van de authenticiteit 

buigen, distantiëren zich niet alleen van het existentialistisme en marxisme uit de ja

ren zestig, maar ook van het postmodernisme uit de tijd erna. Zij proberen een au-

thenticiteitsconcept te ontwikkelen dat vrij is van essentialisme en tegelijkertijd 

recht doet aan de vrijheid van het individu en de solidariteit met de medemens. De 

hernieuwde belangstelling voor authenticiteit is voor Krisis reden om er een thema

nummer aan te wijden. Dit nummer bevat een vijftal bijdragen. 

René Boomkens maakt in zijn essay duidelijk dat het verzet van jongeren tegen 

de 'onechtheid' van de cultuur van ouderen in de jaren zestig niet zozeer in termen 

van een generatieconflict beschreven moet worden, maar in termen van een strijd 

om de definitiemacht over wat een authentieke ervaring is. Dat juist jongeren deze 

strijd voeren, ligt voor de hand: de adolescentie is de rite de passage tussen ervarings-

loosheid en het hebben van ervaring. Dit betekent dat men ervaring, die constitutief 

is voor de identiteit, in een kort bestek opdoet. Eeuwenlang stond het opdoen van 

ervaring primair in het teken van de traditie, de overlevering van eeuwenoude op er-
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varing berustende levenswijsheden. Boomkens onderstreept dat ervaring echter niet KRISIS 76 

meer in het teken staat van de afkomst, de voorgeschiedenis van een generatie, maar 

in het teken van de aankomst, dat wil zeggen de verwachtingen en verlangens die 

worden gekoesterd ten aanzien van de toekomst. In het tijdperk van de moderne in

formatie- en communicatietechnologie ligt de definitiemacht van wat geldt als een 

authentieke ervaring niet langer in de handen van ouderen, maar in die van de pro

ducenten en consumenten van massacultuur. Zo geeft popmuziek niet alleen vorm 

aan de identiteit van jongeren door het vertolken van hun verwachtingen en verlan

gens ten aanzien van de toekomst, maar geeft zij hen ook mogelijkheden uitdruk

king te geven aan hun gevoelens van 'echtheid'. 

Hanteert men de terminologie van Boomkens, dan staat het authenticiteitscon-

cept van Ferrara niet zozeer in het teken van de afkomst, maar in dat van de aan

komst. Immets, iemand met een authentieke identiteit heeft zijn ogen gericht op de 

toekomst, en streeft ernaar bepaalde normen op een unieke wijze te belichamen zo

dat ze door iedereen worden erkend. Authenticiteit heeft betrekking op individuen 

die in staat zijn de normen waarvoor ze staan zo voorbeeldig te incorporeren dat ze 

door anderen als universeel geldig worden geacht. Zo vertegenwoordigen Franciscus 

van Assisi, Martin Luther King en Nelson Mandela wat Ferrara exemplarisch uni

versalisme noemt. Authenticiteit beperkt zich dus niet tot de vraag hoe men zichzelf 

het beste verwerkelijken kan, maar heeft ook betrekking op de vraag hoe hij daarbij 

een dienst kan bewijzen aan derden. Vandaar dat authenticiteit voor Ferrara een 

normatieve categorie is. Overigens bespreekt Gijs van Oenen in de recensierubriek 

van deze Krisis het nieuwste boek van Ferrara. 

Henk te Velde geeft in zijn bijdrage een historische schets van de relatie tussen 

authenticiteit en politiek ten beste. Zijns inziens duidt authenticiteit in de politiek 

ten minste op twee dingen. Enerzijds gaat het om de waarachtigheid van politici. 

Menen ze wat zij zeggen? Anderzijds heeft authenticiteit in de politiek betrekking 

op de onherleidbare waarde die wordt gehecht aan de zaak waarvoor men strijdt. 

Vandaar de vraag of de PvdA nog wel compromisloos staat voor de waarden waar

voor zij zegt te staan. Of betekent de deelname aan Paars dat deze waarden de facto 

worden verraden? 

Wil Panstets plaatst de aandacht voor authenticiteit in de context van een zoek

tocht naar een nationale identiteit. Een natie geeft meestal votm aan haar identiteit 

door te streven naar homogeniteit en zuivetheid. Hybtiditeit - de vermenging van 

elementen die verschillen en die doorgaans van elkaar gescheiden zijn - is daarbij 

veelal taboe. Pansters laat echter zien dat bij de vorming van een nationale identiteit 

van Mexico hybriditeit en authenticiteit geenszins tegenover elkaar worden ge

plaatst. Integendeel. De ware Mexicaan is een hybride, een mixture van elementen 

die qua cultuur en etniciteit zeer van elkaar verschillen. 

In Nederland heeft het begrip zelfontplooiing — de ontwikkeling van een authen

tiek zelf - bij conservatieve denkers als Frits Bolkestein en Andreas Kinneging een 

negatieve connotatie. Zij associëren dit begrip met atomisme, hedonisme en narcis

me. In de ogen van Bolkestein en Kinneging is zelfontplooiing een achterhaald ide

aal uit de jaren zestig. Daatentegen beargumenteert Bas van Stokkom in zijn artikel 

waarom men tegenwoordig meer dan ooit is aangewezen op een authentiek zelf. 
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KRISIS 76 Volgens hem is de ontwikkeling van een authentiek zelf onontbeerlijk voor het op

lossen van allerlei morele tekorten. 

Naast deze artikelen biedt dit nummer van Krisis kritische impressies van Yolan-

de Jansen over het hedendaagse spirituele verlangen naar een authentiek bestaan. 

Voorts de column van Solange Leibovici over wat door velen wordt gezien als één 

van de uitwassen van de cultus van de authenticiteit: narcisme. Verder besteedt 

Wim Dubbink in een uitgebreid artikel aandacht aan de institutionele voorwaarden 

voor een duurzame ontwikkeling van de samenleving. Hij doet een voorstel hoe de 

markt, het openbaar bestuur en de civil society het beste op elkaar kunnen worden 

afgestemd. Veronica Vasterling bespreekt in haar review enkele recente publicaties 

over Heidegger. Daarbij vraagt zij zich af hoe het komt dat de filosoof uit het Zwarte 

Woud momenteel zo populair is. En zoals gebruikelijk tot slot enkele recensies. 
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