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O p het eerste gezicht sluiten politiek en authenticiteit elkaar uit. Politiek is een spel 

van compromissen en haalbaarheid: daarin is toch geen plaats voor de compromis

loze waarheid en echtheid van de authenticiteit? De tegenstelling ligt voor de hand 

en vaak wordt en werd ze gebruikt om afkeer van politiek uit te drukken. Politici 

zijn dan hypocriete leugenaars die met elkaar onder een hoedje spelen. Omgekeerd 

leggen politici nogal eens uit dat hun werk nu eenmaal een zeker spelelement in zich 

draagt. Dat wil overigens op zichzelf niet zeggen dat ze concessies zouden willen 

doen aan de oprechtheid. Alleen al het verwijt van liegen wordt in het Nederlandse 

parlement zeer serieus genomen: het is een van de weinige zaken waarvoor de voor

zitter sprekers tegenwoordig wel eens afhamert.1 De politicus die onbekommerd 

toegeeft geen oprechte overtuiging te bezitten is geen veelvoorkomende figuur. Nu 

is het natuurlijk wel de vraag of oprechtheid en authenticiteit hetzelfde zijn. Volgens 

Lionel Trilling staat sincerity gelijk aan oprechtheid in een bepaalde context, in zeke

re zin fair play, het eerlijk spelen volgens de regels, terwijl authenticity een contextlo-

ze eerlijkheid is die zich bijna alleen als gevoel kan uiten omdat alle conventie al on

eerlijk is en dus geschuwd moet worden. Consequente authenticiteit is volgens hem 

dan ook bijna onmogelijk. 

Dat Trilling zijn boek schreef in de jaren zeventig is geen toeval. De speurtocht 

naar het onafhankelijke, ware zelf, vrij van maatschappelijke druk, bereikte toen een 

hoogtepunt. Trillings bekende boek moet tegen deze achtergrond begrepen worden. 

Meer op de politiek gericht dan Trilling en scherper nog in zijn kritiek was Richard 

Sennett. Hij interpreteerde authenticiteit als een perverse deugd die de aandacht 

van daden afleidt naar de ('ware') gevoelens van politici, en politiek tot hol narcisme 

en exhibitionisme maakt. Sindsdien heeft het geloof in authenticiteit nog meer deu

ken opgelopen die hun weerslag onder meer hebben gevonden in een beschouwing 

van Charles Taylor. Ook hij heeft zijn bedenkingen bij authenticiteit maar hij giet 

zijn betoog niet in de vorm van een aanklacht, maar van een analyse. Een beroep op 

authenticiteit is volgens hem slechts effectief als het doof andeten wordt erkend en 

wat authentiek is, kan alleen maar bepaald worden door het af te zetten tegen het 

niet-authentieke. De volstrekte autonomie die authenticiteit suggereert, is dus maar 

schijn en men zou kunnen concluderen dat de afstand die authenticiteit scheidt van 

Trillings deugd sincerity — die immers ook op context en dialoog gebaseerd is — dus 

overbrugbaar is. Voor begrip van de betekenis van authenticiteit in de politiek biedt 

Taylots analyse een veelbelovend uitgangspunt. Als de betekenis van authenticiteit 
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KRISIS 76 contextgebonden is, dan is het relevant die context te onderzoeken. Daarbij kan 

men niet om de jaren zestig heen: vanaf toen werd het woord veel meer gebruikt en 

kreeg het een pregnantere betekenis. Maar het is zinvol een langer tijdsperspectief te 

kiezen. Een beroep op waarheid en echtheid is in de politiek ouder dan vandaag of 

gisteren en een beschouwing van de verschillende vormen die dit beroep in de loop 

van de tijd heeft aangenomen kan verhelderend zijn. Bovendien kan dan blijken dat 

de na de jaren zestig verschenen literatuur over authenticiteit een te eenzijdige kijk 

heeft op de geschiedenis van het thema. 

Een historische beschouwing kan duidelijk maken in welke context, tegen welke 

achtergrond, een aanspraak op authenticiteit begrepen kan worden. Duidelijk kan 

dan ook worden dat er in de historische ontwikkeling een spanning is tussen ener

zijds sincerity als fair play binnen het politieke domein, en anderzijds authenticiteit 

als het beroep op een type gedrag en overtuiging dat niet meteen rekening houdt 

met de regels van de politiek, en op groepen die buiten het perspectief van de geves

tigde politiek vallen. Authenticiteit kan in de politiek ten minste op twee dingen 

doelen. Het kan enerzijds gaan om het gedrag of optreden van politici zelf, maar an

derzijds ook om de zaak of groep waarvoor zij strijden. In het ene geval betreft het 

de ongeveinsde waarachtigheid en echtheid van de persoon in de politiek, in het an

dere de onherleidbare, absolute waarde van de zaak die in het geding is. Vaak zijn 

zoals zal blijken beide vormen met elkaar verbonden. Pas vanaf de jaren zestig, zal ik 

betogen, is het conflict tussen beide vormen een thema. 

In het korte bestek van dit stuk heb ik voor een schematisch overzicht gekozen 

aan de hand van voorbeelden. Te onderscheiden zijn dan een negentiende-eeuwse 

parlementaire politiek die naar Trillings indeling vooral sincerity waardeerde, daarna 

de buitenparlementaire beginnende partijenpolitiek die een vorm van authenticiteit 

propageerde, vervolgens een terugkeer van elementen van het oudere model in de 

gevestigde partijenpolitiek, dan de authenticiteit van de jaren zestig waarin voor het 

eerst het individu de maat der politieke dingen werd en ten slotte de huidige situ

atie. 'Politiek' gebruik ik daarbij als aanduiding voor het politieke domein zoals de 

tijdgenoot dat definieerde. 

Spelen volgens par lementai re regels 

Trilling situeert het ontstaan van authenticiteit als ideaal in de Romantiek, vanaf het 

eind van de achttiende eeuw. Hij onderzoekt vooral literair materiaal en daarin het 

ideaal van de autonome, compromisloze kunstenaar. In de loop van de twintigste 

eeuw is de creatieve, autonome kunstenaar misschien inderdaad het paradigma ge

worden voor de moderne mens, maar in de negentiende eeuw was dit ideaal nog be

perkt tot kleine groepen. Taylor2 meent dat dit ideaal al sinds 1800 dominant was, 

maar dat gold hooguit voor outsiders en bohémiens. In de parlementaire politiek 

van de negentiende eeuw was het ideaal van oprechtheid dominant. 

Een prachtig voorbeeld daarvan bieden de parlementaire redevoeringen van de 

Franse politicus Francois Guizot, eerste minister van Louis-Philippe tijdens de altijd 

als bij uitstek bourgeois-liberaal getypeerde Julimonarchie van 1830 tot 1848.3 Gui-

zots regime werd door tegenstanders altijd omschreven als volstrekt corrupt en hy-
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pocriet. Zelfs als deze verwijten overdreven zouden zijn, dan zijn ze alleen al te be- DOSSIER 

grijpen uit Guizots provocerende houding. Guizot beriep zich er namelijk voortdu

rend op dat hij, zijn werk en zijn aanhangers uitermate sincere waren. Meer dan dat: 

eigenlijk vormden zij de enige hoeders van sincérité in de politiek van hun tijd. Wat 

was namelijk het geval? Oprechtheid veronderstelde de afwezigheid van bijgedach

ten, of in politieke zin: oprechtheid veronderstelde het nastreven van politieke doe

len vanwege die doelen zelf en niet om een andere reden. "Welnu, al zijn tegenstan

ders waren in dit opzicht insincere, want zij wensten ofwel een reactionair absoluut 

koningschap, ofwel een revolutionait democratisch regime. Alleen Guizot en zijn 

medestanders gingen uit van het bestaande regime en waren daarom volstrekt op-

recht. Et was dus 'in het bestaande tegime noch corruptie, noch leugen'. 

In de verdediging van en in de kritiek op de Julimonarchie tekenen zich bijna 

ideaaltypisch de met respectievelijk sincerity en authenticity verbonden kwaliteiten 

af. Sincerity veronderstelt een context waarin men oprecht is. Die context was voor 

Guizot de conservatief-liberale parlementaire monarchie met beperkt kiesrecht die 

hij verdedigde. Daarbinnen was hij oprecht, niemand twijfelde ook aan zijn per

soonlijke integriteit.4 Oprechtheid hield hier ook in: het spel spelen volgens de re

gels, met de kennis en de waardigheid die daarbij hoorden. Deze vorm van oprecht

heid was daarmee ook aan een bepaalde sociale groep gebonden, namelijk de groep 

van hen die wisten hoe het hoorde in de politiek. Geen ongepolijste echtheid werd 

hier verlangd, maar waardige integriteit. Guizot liet zich daar dan ook op voorstaan: 

hij beroemde zich erop de ondeugd van 'hypocrisie' zijn leven lang van zich te heb

ben geworpen. 'Deze regering is oprecht', zei hij, 'de politiek die zij hardop voor

staat, is de politiek die zij in het diepst van haar ziel wil; het is de politiek die zij wer

kelijk uitvoert.' Guizots tegenstanders werden tot het uiterste getergd door zijn ver

toon van rechtvaardigheid en hebben zijn regime altijd ervan beschuldigd een mate

rialistisch Hasseregime te zijn, cotrupt en daarmee ook hypocriet. De vooronder

stelling van deze kritiek was dat Guizot zich niet bezighield met de 'echte' politiek, 

dat wil zeggen met de politiek van het 'wetkelijke' in plaats van alleen het doot het 

beperkte kiestecht bepaalde 'wettelijke' land [pays réel-pays légal). Guizot kon dus ei

genlijk alleen 'oprecht' zijn omdat hij 'authenticiteit' buitensloot. Doelbewust sloot 

hij van de politieke discussie alles uit dat niet binnen de beperkte kaders van de be

staande constitutioneel-parlementaite politiek paste. Op die manier kon hij gedu

rende de jaren 1830 en 1840 een relatief succesvol evenwicht bereiken, maar zijn ne

derlaag in 1848 heeft de veroordeling door het nageslacht bezegeld. 

Beroep op het ware volk 

In de negentiende eeuw zijn er allerlei vormen van politiek geweest die pretendeer

den zich met de behoeften van het werkelijke land bezig te houden. Daartoe kan 

(reactionair of revolutionait) populisme gerekend worden dat zich verzette tegen li

beraal parlementarisme: van de revolutie van 1848 tot de populistische generaal 

Boulanger in het Frankrijk van de jaren 1880. In het verzet tegen de exclusiviteit van 

het liberale parlementarisme ontwikkelden zich ook de eerste moderne partijen. 

Daarbij denkt men in de eerste plaats aan de socialisten en de confessionelen. Ik kies 
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KRISIS 76 hier voor de Engelse liberaal Gladstone, die afscheid nam van beperkte parlementai

re politiek en om die reden in zijn tijd in binnen- en buitenland enorme indruk 

maakte. Omstreeks 1880 maakte hij in Engeland een geweldig enthousiasme los 

door zich als een evangelist tot het volk achter de kiezers te keren, dit volstrekt seri

eus te nemen als gesprekspartner en op te wekken tot politieke activiteit. De be

roemde formule van de (arme en eenvoudige) masses tegenover de (bevoorrechte, rij

ke) classes waarmee hij dat deed, hield in dat de elite zich nogal eens door cynisch ei

genbelang liet leiden, terwijl er in de massa frisse, zuivere krachten scholen die de 

politiek konden vernieuwen. Gladstone dacht bij de 'massa' weliswaar niet aan ie

dereen maar aan de verantwoordelijke, enigszins geschoolde werHieden en aan de 

lower middle-class, maar de implicatie was duidelijk. Als de politiek oppervlakkig

heid wilde vermijden, dan moesten nieuwe, onbedorven krachten aangeboord wor

den. Voor Gladstone was de koele oprechtheid van de parlementariër niet voldoen

de; met de echte morele passie van de prediker moest het grote belang van politiek 

duidelijk gemaakt worden. Bij Gladstone, zoals ook bij de vroege socialistische lei

ders, ontstond er een nauwe verbinding tussen de voorstelling van de 'echtheid' van 

het eenvoudige volk en de 'echtheid' van de morele hartstocht van de leider. Beide 

vormen van authenticiteit waren nauw met elkaar verbonden. 

Gladstone behootde als ex-kabinetsleider tot het politieke establishment, maar 

stelde zich daar nu buiten; bewust stelde hij zich vanaf omstreeks 1880 op als outsi

der. Het oordeel van de tijdgenoot over zijn persoon draagt er de sporen van. Voor 

zijn aanhang was hij de volstrekt eerlijke, moreel bewogen leider, groter dan de poli

tiek van zijn tijd, die uit echte overtuiging de ware problemen aan de orde stelde, en 

die zich dus ook niet al te precies aan de regels behoefde te houden. Voor zijn tegen

standers was hij een hypocriete komediant of een onberekenbare gek (er lijkt overi

gens in het algemeen een relatie te bestaan tussen een beroep op authenticiteit ener

zijds, en de kritiek van komedie en hypocrisie anderzijds). Het eerste hoogtepunt 

van deze nieuwe aanpak was Gladstones actie in de Bulgarian agitation van 1876. 

Gladstone mobiliseerde het publiek tegen de gruwelijkheden die de Turken tegen de 

Bulgaarse bevolking hadden gepleegd. Duidelijk is dat hij zich zeer bewust was van 

het binnenlands-politieke effect van zijn werk. Hij was zeer verheugd over de vir

tuous passion die door de agitatie in het land ontstond; doorslaggevend voor zijn suc

ces was 'the relation in purpose, feeling and conviction between him and his audien

ce'.5 Het morele gevoel wekken, daar ging het hem om. Zonder twijfel was dit voor 

hem een authentieke ervaring, ook al wist hij welke middelen konden dienen om 

die te wekken. 

De passie die Gladstone in de politiek bracht ging gepaard met een single issue-

politiek. De Bulgaarse agitatie bracht hem terug in de politiek en zijn laatste jaren 

als actief politicus besteedde hij aan de kwestie van Ierse Home Rule; telkens was er 

één dominant thema. Bevorderde dat de continuïteit op de lange duur al niet, ook 

zijn persoon was er te instabiel voor. Dit was geen nuchtete politiek maar een voort

durende strijd om (vaak religieus gedefinieerde) echtheid in de politiek. Gladstone 

was een uitzonderlijke figuur die het Engelse politieke leven vernieuwde; hij intro

duceerde de massa op het politieke toneel. In die zin is hij vergelijkbaar met vroeg-

socialistische leidets op het continent als Lassalle in Duitsland en Domela Nieuwen-
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huis in Nederland. Gladstones populistische kruistocht liep ten slotte dood omdat DOSSIER 

er geen stabiele groep ontstond en geen politiek programma. Bij het socialisme van 

de tweede generatie en bij de confessionelen ontstond dat wel. 

Ernst en de terugkeer van oprechtheid 

Men zou de beginnende partijpolitiek kunnen typeren als een streven naar authenti

citeit in de politiek: eerst door de verlangde kiesrechtuitbreiding zou het 'ware' volk 

aan het woord komen, en de partijen zouden dat waar het voor de bevolking uitein

delijk om draaide (afhankelijk van de partij: sociale klasse of religieuze identiteit) als 

uitgangspunt voor de politiek nemen. De aanhang behoefde zich niet zonder meer 

aan te passen aan het 'niveau' van de fatsoenlijke politiek voordat ze mee mocht 

doen - zoals een Guizot en de toenmalige liberale politiek in het algemeen wensten 

- maar de kwesties waarover zij zich druk maakte, moesten juist op de politieke 

agenda gezet worden. Deze vorm van authenticiteit vroeg een prijs: er moest een po

litiek leget worden geschapen dat de strijd tot een goed einde zou brengen. Daartoe 

was virtuous passion onvoldoende; discipline en onderschikking van het individu 

aan de gtoep waren onontbeerlijk. Voor de betrokkenen was dit al snel meer dan een 

middel alleen. Socialisten en confessionelen verheugden zich over de goed georgani

seerde politieke aanhang die zij in het veld wisten te brengen. En zij gingen ook an

dere deugden prijzen. Niet de bewogenheid als zodanig telde, maar de continue en 

overtuigde inzet voor de goede zaak. Zo werd een negentiende-eeuwse deugd in een 

nieuwe vorm gerehabiliteerd: de politicus moest voor alles 'ernstig' zijn. In zijn eru

diete catalogus van negentiende-eeuwse deugden geeft Houghton 'ernst' een promi

nente plaats; 'hypocrisie' was volgens hem de meest verafschuwde zonde. Ook voor 

twintigste-eeuwse sociaal-democraten stond ernst voorop en werd een lichtzinnige 

houding een doodzonde. Duidelijk blijkt dit uit de bekende geschiedenis van het 

vroege Nederlandse socialisme door Vliegen.6 'Iedere nieuwigheid', zegt Vliegen, 

'heeft in den beginne altijd een zekete magnetische uitwerking op de in onze wereld 

levende, vrij talrijke soort van zonderlingen.' Zo ging het ook met het vroege socia

lisme. Maar nu was het tijd voor degelijke organisatie en 'zoodra de opgewonden 

dagen voorbij zouden zijn en het kalme, maar ernstige ontwikkeling en inzicht ver-

eischende werk der organisatie en der opvoeding kwam', zouden dergelijke naturen 

afhaken. Opgewonden standjes konden in de ogen van Vliegen eigenlijk niet deu

gen: 'menschen van wie ge steeds niet wist hoe ge 't met hen had, of ze martelaren 

waren voor hun overtuiging of dat de overtuiging slechts diende tot dekmantel voor 

de absolute afwezigheid van wat iemand tot een fatsoenlijk burger maakt'. De ernst 

die nu verlangd was, contrasteerde in de ogen van Vliegen overigens ook met de ne

gentiende-eeuwse wereld die in haar frivoliteit aan de arbeidersnoden voorbij was 

gegaan. 

Bij Vliegen heeft het begrip ernst de connotatie van continuïteit, verantwoorde

lijkheid en waardigheid. De socialistische politieke beweging kon er volgens hem 

niet zonder. Vergelijkbare geluiden zijn bij de andere grote politieke bewegingen van 

zijn tijd ook te horen. Men zou kunnen verwijzen naar de confessionelen, maar ik 

wil een voorbeeld aanhalen uit de vrouwenbeweging. In de beroemde emancipatie-
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KRISIS 76 toman Hilda van Suylenburg van Cécile Goedkoop staat 'ernst' centraal. De 'eerlijke 

fierheid' van de hoofdpersoon 'liet het laffe comediespel niet toe dat de relatien tus-

schen de sexen in den wereldomgang zoo dikwijls bederft'. Omdat zij het leven 'ern

stig' neemt, zoekt zij een 'vast en bezielend doel' en vindt dat in emancipatiearbeid. 

Bewogenheid is daarbij een uitgangspunt en een belangrijke deugd: 'Elk mensch be

hoorde zich ten minste voor één van de problemen, die dezen tijd in ontroering 

brengen, warm te maken!' Hilda van Suylenburg stelt het maatschappelijke doen-als-

of aan de kaak, en plaatst daartegenover eerlijkheid en oprechtheid. Het gaat hier 

om ernst tegenover komedie en lichtzinnigheid, en daarmee feitelijk om wat bij Tril

ling sincerity heet. 

Men zou kunnen zeggen dat het in de emancipatiebewegingen vanaf het einde 

van de negentiende eeuw telkens ging om een grondige kritiek op de bestaande sa

menleving die vanuit authenticiteit, opgevat als de onbemiddelde, onbewimpelde 

kern van het leven van de betrokkenen. Weg met de politiek waarin geen plaats is 

voor het ware leven, was ongeveer de boodschap. Een beroep op authenticiteit had 

dan de waarde van maximale kritiek. Ging men echter over naar de opbouw van een 

eigen beweging, dan maakte compromisloze authenticiteit plaats voor de beter met 

discipline in overeenstemming te btengen idealen van oprechtheid en ernst. Zoals 

Hilda van Suylenburg duidelijk maakt, speelde daarbij ook de behoefte aan erken

ning een grote rol: alleen door te tonen dat het niet ging om een romantische bevlie

ging of onbeheerste onvrede, maar om verantwoordelijke 'ernstige' arbeid aan een 

grote zaak, meende men op den duur respect af te kunnen dwingen. Sennetts ge

dachte dat de moderne politiek al vanaf de negentiende eeuw beheerst wotdt door 

het verlangen naar authenticiteit, dat zich ook nog vooral zou openbaren in de aan

bidding van het 'gevoel' van de leider, lijkt me dan ook schromelijk overdreven. Au

thenticiteit werd vooral ingezet in tijden van crisis en fundamentele kritiek op het 

politieke bestel. Op zulke momenten verdwenen de geaccepteerde grenzen tussen 

het publieke en het private en tussen het politieke domein en de rest van de samen

leving. Een beroep op authenticiteit en een symbiose tussen een leider en zijn ach

terban in een gemeenschappelijk gedragen gevoel hadden dan een revolutionair po

tentieel, vandaar dat Sennetts meest sprekende voorbeeld van authenticiteitspolitiek 

de Franse politicus Lamartine is in de revolutie van 1848. 

De jaren zest ig , de doorbraak van authent ic i te i t 
en het heden 

Tot dusver ging het over politiek waarin het begrip oprechtheid wel maar authenti

citeit niet met zoveel woorden aan de orde werd gesteld. Een boek als dat van Sen-

nett is meer tijdgebonden dan de auteur zich heeft gerealiseerd. Eigenlijk is authen

ticiteit als politiek ideaal pas werkelijk doorgebroken in de jaren zestig. In de Euro

pese context betekende het toen het afscheid van groepsdwang en aandacht voor de 

noden van het individu en vooral een kritiek op politiek die zo abstract was gewor

den, dat ze buiten het leven van gewone burgers om ging. 'Het persoonlijke is poli

tiek' was de leus van de vrouwenbeweging maar had voor de gehele vernieuwingsbe

weging betekenis.7 Dit betekende enerzijds dat wat tot dan toe als privé-problemen 
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was afgedaan wel degelijk een politieke dimensie had of moest hebben, en ander- DOSSIER 

zijds dat de grenzen van het politieke domein rigoreus ter discussie werden gesteld. 

Eigenlijk was er aan alles in het persoonlijke en maatschappelijke leven een politieke 

dimensie. 

Het beroep op authenticiteit had tegen deze achtetgrond verschillende beteke

nissen. Ten eerste had het een kritische functie zoals bij het begin van de emancipa

tiebewegingen. De politiek was oppervlakkig, hield zich niet met de ware proble

men bezig en verdoezelde de ware tegenstellingen, en de remedie was polarisatie en 

herideologisering. Deze kritiek leidde tot het opnieuw centraal stellen van groepen, 

maar nu op basis van 'authentieke' kenmerken als etniciteit, sekse of seksuele voor

keur. Taylor betoogt overigens dat het hier gaat om een strijd om erkenning (van 

rechten) en dat het daarom nooit kan gaan om een absoluut opgevatte authentici

teit: erkenning kan alleen plaatsvinden als de authenticiteit gedefinieerd wordt in 

herkenbare termen, die uitleggen wat het verschil is met het niet-authentieke en dus 

geschikt zijn om erover te strijden, niet volstrekt eigen en individueel-particulier. En 

strijd betekent het benutten van de beschikbare middelen. Hier stuit het anthentici-

teitsvetlangen op een permanente barrière: wie wil winnen, moet meedoen aan het 

spel. Domela Nieuwenhuis8 vond dat in de vorige eeuw maar niets. Hij was er - in 

een reactie op een commentaar van Vliegen - trots op dat hij de 'plooibaarheid' mis

te die voor het politieke spel vereist werd.9 Domela meende dan ook dat oprecht

heid (of authenticiteit, maar dat woord gebruikte hij nog niet, al bedoelde hij wel 

wat daar tegenwoordig onder wordt verstaan) en een opvatting van politiek als spel 

elkaar niet verdroegen. Op de lange duur zijn echter die bewegingen het meest suc

cesvol gebleken, niet alleen in politieke resultaten maat ook in aantallen aanhangers, 

die overtuiging en de techniek van het spel met elkaar wisten te verbinden. 

Absolute authenticiteit is in de politiek onvruchtbaar. Maar omgekeerd is het 

ook riskant het spel te nadrukkelijk centraal te stellen. De katholieke fractieleider 

Schmelzer meende dat de 'aantrekkelijkheid van de politiek' ook te vinden was in 

'spel en avontuur'. Hij bekende het 'spelelement' 'heerlijk' te vinden.10 Hoewel hij te 

kennen gaf dat de politicus niet alleen vakbekwaamheid maar ook een ideaal nodig 

had, maakte hij sterk de indruk van een regelaar die zich niet al te zeer om dat ideaal 

bekommerde. Het heeft veel met zijn val te maken. Zijn tijdgenoot Vondeling tedde 

het ook niet lang als politiek leider van de PvdA, omdat ook hij te veel met de inter

ne wereld van het politieke spel verbonden leek. Zijn memoires sloot hij af met de 

opmerking dat de politiek 'een edel ambacht' was 'en heerlijk om te beoefenen'.11 En 

nog niet heel lang geleden verstrikte Brinkman, die een al even koele indruk maakte 

als Schmelzer, zich in de trucs van het politieke spel. De visie dat politiek een am

bacht of zelfs een spel is, accepteren de kiezers wel, maar niet de indruk dat het spel 

de 'inhoud' gaat overheersen. 

Aandacht voor de spelkant van politiek is hier aandacht voor de werking van het 

bestaande vertegenwoordigende systeem, een beroep op authenticiteit impliceert 

ktitiek daarop. Blijven staan op het standpunt van authenticiteit is onvruchtbaar, 

zich overgeven aan het politieke spel maakt iemand tot een politicus voor polirici: 

iemand die het intern wellicht redt maar die het publiek niet weet te binden. Bij dit 

laatste gaat het er misschien nog niet eens zozeer om dat het doel dan aan het spel 
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KRISIS 76 ondergeschikt dreigt te raken, maar meer om het probleem dat de toetsing van het 

spel aan externe instanties verdwijnt. Tot op zekere hoogte is politiek met spel verge

lijkbaar, maar bij een spel liggen de regels vast. Bij politiek is dat in formele zin ook 

het geval, maat tegelijkertijd gaat het in de politiek ook om de vtaag hoe het spel ge

speeld moet worden, of er nog wel over de juiste zaken gesproken wordt en of dat op 

de goede manier gebeurt. Op dit punt is er een voortdurende interactie tussen poli

tici en kiezers. In het verleden was er daarbij onder verzuilde kiezers een langdurige 

overtuiging dat een bepaalde waarde authentiek was in de zin van onherleidbaar en 

absoluut en de basis van de politieke keuze. Tegenwootdig is de kiezersgunst insta-

bieler (of zijn de Hezers zelfstandiger; het is maar hoe men het wil beoordelen) en 

moet die telkens opnieuw bevochten worden. Beoordeling van politieke persoon

lijkheden speelt daarbij een gtote rol. Van politici wordt daarbij vakbekwaamheid 

verlangd maar ook een authentieke inzet. En dit staat ter beoordeling van de kiezers. 

Er is wellicht een minimummaatstaf om authenticiteit te meten: iemand die mani

fest liegt, bedriegt en hypocriet is, valt door de mand (maar een overmaat aan au

thenticiteit kon in het geval van bij voorbeeld Kuyper of Troelstra hun manifeste 

manipulatie compenseren; in de jaren zestig was het gebrek aan 'waardigheid' waar

schijnlijk juist een element van het succes van Koekoek). Vetder is het een kwestie 

van vergelijking en gaat het erom wat als authentiek wordt ervaren. In laatste instan

tie is authenticiteit zoals alles in de politiek omstreden. Anders dan het op het eerste 

gezicht lijkt, is authenticiteit niet het uitgangspunt van politieke strijd, maar veel 

meer het resultaat ervan. In de politieke strijd wordt telkens opnieuw vastgesteld 

wie en wat authentiek is. 

Op lange termijn hebben twee andere ontwikkelingen een minstens even grote 

betekenis gehad voor de betekenis van authenticiteit in de politiek als de hier be

schreven kritische functie. De authenticiteit richtte zich vanaf de jaren zestig meer 

dan vroeger op het individu. De waarde en de gevoelens van het individu stonden 

vanaf nu centraal in de politiek. 'Mensen laten zich niet meer meeslepen door prin

cipes die als krachten van buiten hun gedrag sturen: God, de natie of de revolutie', 

zegt Van Stokkom12 over de moderne (Nederlandse) democratie. In zijn beschou

wing valt daarbij voortdurend het woord authenticiteit, dat hij overigens kritieHoos 

gebruikt: de burger gaat nu uit van zijn eigen gevoelens en overtuigingen. Hij sluit 

ook aan bij Boutelliet die betoogt dat, nu de grote ideologieën gevallen zijn, de (li

chamelijke) integriteit van de persoon overblijft als uitgangspunt voor politiek. 

Daarmee is authenticiteit eigenlijk voor het eerst iets van personen alleen. Tot de ja

ren zestig ging het in de regel om een verbinding van zaak en persoon: de authentici

teit van de leider en van de zaak waren nauw verbonden en als de authenticiteit van 

het gewone volk werd geprezen, dan was dat omdat daarin een authentieke waarde 

als Hasse of religie belichaamd was. 

De derde consequentie van het authenticiteitsverhaal van de jaren zestig ligt in 

het verlengde van het voorgaande. Toen de burger zich losmaakte uit de grote gehe

len van politieke beweging of zuil, en het wel en wee van het individu het uitgangs

punt van politiek werd, lag het voor de hand dat ook de politici anders beoordeeld 

zouden worden. Waren zij vroeger helden die zich wegcijferden in dienst van het 

grote ideaal, nu werden zij mensen als alle andere. Het verschil met de vroegere hou-
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ding tegenovet politici is af te meten aan de opening van een biografie van de katho- DOSSIER 

lieke minister van Sociale Zaken en Kamervoorzitter Aalberse die nog in de jaren ze

stig verscheen: 'In een wereld waarin men meent, dat iemand, om een goed staats

man te zijn, alle opvattingen van eerlijkheid, onbaatzuchtigheid en liefde voor de 

evenmens opzij dient te zetten, is de geschiedenis van een man, die onbaatzuchtig 

geheel zijn leven in dienst stelde van zijn evenmens, van zijn volk en van zijn Kerk, 

een vertroosting. Zo'n leven geeft ons de moed om weer in de goedheid van de mens 

te geloven.'13 

Dit is een tekst uit een andere tijd. Een mens is er goed omdat hij consequent 

aan de goede zaak werkt. Zijn motieven om zich daaraan te wijden worden amper 

ter discussie gesteld. De heiligheid van de zaak - in dit geval: sociaal-katholicisme -

sttaalt af op de strijder in de voorste gelederen. In het vocabulaire van de biograaf 

komt het woord authentiek niet voor. Eerlijkheid en onbaatzuchtigheid zijn zijn 

termen. Authenticiteit, opgevat als radicale, compromisloze echtheid stelt andere ei

sen. In het algemeen is het hedendaagse publiek minder geneigd in politieke leiders 

een soort heiligen te zien, maar in ieder geval zou het om een dergelijk oordeel te 

kunnen vellen veel van het privé-leven van de protagonist willen weten en van de 

vethouding tussen zijn particulier en politiek leven. Het zou hem veel dichter op de 

huid gaan zitten. Nu de kiezers zich niet meer als onderdeel van een politieke, ver

zuilde beweging ondergeschikt maken aan een grote leider, is de scepsis toegeno

men. Het huidige assertieve publiek ziet in een politicus meet een persoon als alle 

andere, die dus ook dezelfde gebreken kent. Nu het publiek er niet meer voetstoots 

van uitgaat dat iemand zijn leven in dienst stelt van een politiek ideaal — 'de retoriek 

van zelfopoffering en plichtsbesef is geërodeerd', merkt Van Stokkom14 terecht op — 

zoekt het naar andere, meer persoonlijke motieven die iemand bewegen tot een po

litieke rol: ambitie, ijdelheid, persoonlijke ontplooiing, behoefte aan macht. Er is 

daarmee ook een toenemende aandacht voor de discrepantie tussen wat in de rol 

van politicus gezegd wordt en wat daatachter schuilgaat. De betekenis daatvan kan 

verschillend beoordeeld worden. Men kan vaststellen dat de ruimte voor politiek er 

niet groter op wordt als politici voortdurend van zo nabij gevolgd worden. Maar 

men kan ook zeggen dat hedendaagse democratie gebrek aan ontzag voor politici 

impliceett en dat politici ook geen supermensen behoeven te zijn. 

De 'ernst' van de verzuilde politiek impliceerde ook dat er in de politiek belang

rijke zaken aan de orde waren die geen grapjes verdroegen. De jaren zestig hebben 

wat dat betreft de menselijke maat in de politiek gebracht. Daarin is de lichte toets 

van humor geen frivole lichtzinnigheid tegenover oprechte, ernstige overtuiging, zo

als nog tijdens de verzuiling, maar een teken van verfrissende zelfrelativering. Het 

bedachtzame, relativetende optreden van Van Mierlo als electorale troef in de jaren 

zestig is hier een van de eerste voorbeelden van. In deze situatie kunnen de authenti

citeit van de zaak en de authenticiteit van de petsoon van de politicus tegenover el

kaar staan. Stelt men de authenticiteit van de zaak die men verdedigt voorop, dan is 

er in wezen geen compromis mogelijk, is de tegenstander echt de vijand, en zijn vrij

wel alle middelen geoorloofd omdat het eigenlijk oorlog is. Een deel van de kraak

beweging propageerde in de jaren tachtig een dergelijke, binnen de Nederlandse 

verhoudingen karikaturale voorstelling van politiek.15 Gaat men er daarentegen van-
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KRISIS 76 uit dat niet de groep of de ideologie primair is, maar de waarde en de overwegingen 

van de individu, dan krijgt authenticiteit een geheel andere betekenis. Alleen wie 

zichzelf vergeet of overschreeuwt, kan dan in de verhoudingen van de Nederlandse 

parlementaire democratie elk compromis uit de weg gaan. De meest 'natuurlijke' of 

authentieke houding van de politicus is dan juist een van afweging en beoordeling 

vanuit een positie van relatieve onzekerheid. Wie kan pretenderen de waarheid in 

pacht te hebben? Zonder overtuigingen moet men niet de politiek ingaan, maar 

wellicht is politiek onder de huidige omstandigheden eerder een discussie om te be

palen wat de belangrijkste kwesties zijn in de samenleving en welke oplossingen 

daarvoor adequaat zijn, dan een machtsstrijd vanuit posities die absoluut vastliggen. 

Openheid over afwegingen en onzekerheid, en relativering en humor kunnen dan 

door de kiezers als authentiek worden ervaren, tegenover krampachtig vasthouden 

aan een willekeurig standpunt. Overtuigingen en uitgangspunten blijven essentieel 

maar er is ruimte om zich te laten ovettuigen en ook voor compromis, vanuit de vi

sie dat ook een andet standpunt legitiem te verdedigen is. Er is ook ruimte voor de 

erkenning dat politiek niet de uitwisseling van onondethandelbare punten is, maar 

een praktijk die onvetwachte uitkomsten kan hebben. 

Een dergelijke opvatting van authenticiteit houdt rekening met de eigen aard 

van de politieke praktijk en met de huidige politieke verhoudingen. Het gevaar er

van is natuutlijk dat politici dan niet meer zijn dan goedwillende amateuts die hun 

onzekerheid belijden. Dit gevaar heeft bijvoorbeeld D66 bij voortduring bedreigd 

en leidde ertoe dat de partij in de regering, waar het op doortastendheid aankomt, 

zo vaak in de problemen raakte. Politici moeten ook iets bereiken. In die zin is deze 

vorm van authenticiteit aan dezelfde slijtage onderhevig in de kiezersgunst als de 

oudere compromisloze strijdhouding. Als kritiek op bepaalde kanten van de politie

ke praktijk is ze waardevol, maar op de lange duur niet wervend als ze niet wordt ge

combineerd met kennis van het vak en de wil om daarin te slagen. 

Noten 

1. Van Vree (1994, 226). 
2. Taylor (1991, 62). 
3. Bij het volgende: Guizot (1863-1864, II 98-99, IV 225). VergelijkTe Velde (1998). 
4. De Brogue (1990, 341). 
5. Aldus de klassieke, symparhiserende biograaf Morley (1903, 554); Gladstone in een brief: 

'Good ends can rarely be attained in politics without passion: and there is now (...) a virtuous pas
sion.' (Shannon 1975, 106-107). Zie voor de analyse van de classes onder meer Matthew (1995, 95-
98). 

6. Vliegen (1921,115, 259, 463). 
7. Aerts(i994, 9-13). 
8. Domela Nieuwenhuis (z.j., 252). 
9. Vergelijk over het politieke 'spel' Te Velde (1997). 
10. Ammerlaan (1973, 44-47). 
11. Vondeling (1968, 223). 
12. Van Stokkom (1997, 62). 
13. Gribling (1966, 5). Een verkorte versie van de dissertatie van de auteur die ook een gewaar

deerde biografie van Nolens schreef. Het oordeel van Gribling over de tegenstander van de katho-
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lieken Colijn als 'streber' en 'opportunist' (1966, 126) zou waarschijnlijk tegenwoordig op meer in- DOSSIER 
stemming kunnen rekenen dan de verheerlijking van zijn held. 

14. Van Srokkom (1997, 84). Vergelijk Te Velde (1993). 
15. Hilhorst en Wouters (1990). 
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