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1.
Het linkse vokabulair heeft enkele jaren geleden onopgemerkt een ingrijpende verandering ondergaan (1). Op een reeks tegrippen en formuleringen ctie
voorheen het linkse gedachtengoed domineerden, kwam plotseüng een taboe
te üggen. Ik bedoel begrippen als 'strijd' en met name de 'inzet' daarvan,
termen als 'bundeling van alle krachten' en 'eenheid aan de basis', woorden
als 'multinationals' en 'militair industrieel komplex' en een frase als 'de sociaaldemokratie heeft geen overtuigend antwoord op de huidige ekonomiese
krisis'. Dergelijke tegrippen, die voorheen linkse aktivisten ertoe aanzetten
spontaan aktie te ondernemen, verwekten bij de betrokkenen ineens het gegrinnik van een boer cüe kiespijn heeft. Een gemoedstoestand die al snel
omsloeg in moedeloosheid en melanchoüe. Ondertussen heeft deze stemming vrijwel geheel links in haar greep en poogt eenieder als door een onbekende macht geleid het uiten van de bewuste tegrippen te vermijden. Wat is
er geteurd dat deze woorden zo'n geheel ander effekt hebben gekregen? Wat
is die kiespijn en wat is die onbekende macht?
In ctit artikel probeer üe een antwoord te geven op de vraag hoe de malaise-stemming bij (radikaal) tinks is ontstaan. Hoe het komt dat een ideeëngoed dat participatie van zoveel mogelijk mensen in de politieke besluitvorming als ideaal hoog in het vaandel draagt, ineens het omgekeerde tewerksteltigt: het demotiveren van de eigen aanhang om zich met de politiek te bemoeien.
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2.

Dat in de linkse poütieke partijen en in detinJes-radikalemaatschappeüjke
vernieuwingsbewegingen de laatste jaren een malaise-stemming heerst,
wordt alom en reeds gedurende geruime tijd gekonstateerd. Voor zover ik
weet, hebten sleehts twee mensen gepoogd dit verschijnsel te verklaren:
Geert Mak en Anet Bleich.
Geert Mak analyseert in The Amsterdam Dream het verval van de poütieke kuituur die in de jaren zeventig de demokratiseringsteweging in rijn
politieke opmars heeft gedragen. De ontruiming van het kraakpand aan de
Vondelstraat, op 2 maart 1980, was zijns inziens het keerpunt in de ontwikkeling van deze beweging. Toen voltrok zich een scheiding der wegen. Een
deel van de beweging, de generatie van de jaren zestig, belandde op het
pluche van de bestuurszetels of trok zich van de politiek terug om zich geheel te wijden aan de beslommeringen van de eigen baan. De jongeren, die
voor cüe tijd nog in dezelfde idealen hadden gedeeld, raakten bevangen door
'het autonome levensgevoel'. Zij sloten zich op in eigen subkulturen. Beide
groepen werden na 1980 op zichzelf teruggeworpen. De stadsbewoner van
de jaren '80 is naar de indruk van Mak een individualist die zelf zijn eigen
kennissenkring kreëert. Hij of zij leeft in netwerken van vrienden cüe aan de
ene kant voortdurend afkalven en aan de andere kant telkens nieuwe mensen
insluiten. Hij of zij is koortsachtig op zoek naar een persoonlijke levensstijl
Een dergeüjke individualisering is funest voor de kuituur van poütieke participatie. In zijn eentje staat de hedendaagse burger machteloos tegenover de
staat. Die staat gaat bovendien naar het oordeel van Mak in rijn optreden
steeds meer autistiese trekjes vertonen. De politieke partijen, die vroeger nog
enige greep op de staat hadden, zijn nu eigenlijk al ten dode opgeschreven.
Mak besluit zijn betoog met een vertwijfelde oproep aan de bestuurders. Zij
moeten de taak op zich nemen het publieke debat te organiseren.
Enige tijd eerder had Anet Bleich al gepoogd het verval van de vernieuwingsbeweging te verklaren. De oorzaak is volgens haar te vinden in het
dogmatiese ideeëngoed van een deel van die beweging. In 'Klein links tussen monomanie en moedeloosheid' stelt zij dat allerlei radikaal-linkse bewegingen zich in de loop van de jaren zeventig een wereldbeeld hadden
eigen gemaakt dat grote overeenkomsten vertoonde met een stalinistiese
konceptie van het marxisme. Zij typeert dit monomane denken als "een kant
en klare, immer toepasbare en alles verklarende theorie, met behulp waarvan
aüe konflikten en tegenstelüngen in de maatschappij kunnen worden herleid
tot een hoofdtegenstelling, die tussen Arteid en Kapitaal, tussen bourgeoisie
en proletariaat". De kwalijke effekten van cüt ideeëngoed rijn naars inziens:
"Monomanie schematiseert, het onderkent niet de komplexiteit van maatschappelijke processen en verhoudingen, het totaliseert het bestaande systeem en verwerpt het vervolgens als totaal, zonder enig oog voor interne
tegensteümgen binnen zo'n systeem of voor aspekten die de moeite van het
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behouden waard zouden zijn". De ontdekking van de vreseüjke werkeüjkheid van de eerder verheerüjkte paradijzen (Sovjet-Unie, China, Vietnam) en
de ekonomiese krisis in eigen land (waardoor de linkse idealen minder gemakketijk gereaüseerd konden worden) hebben naar haar oordeel het merendeel van de linkse aktivisten ertoe gebracht dit gedachtengoed, ontmoedigd, te verlaten. Een kleiner deel bleef zich tegen deze ontgoocheling wapenen door zich nog vertetener in het monomane denken op te sluiten.

De huidige malaise-stemming is geen uniek verschijnsel Al meer dan een
halve eeuw geleden wees Walter Benjamin op een soortgelijk verschijnsel in
de toenmalige linkse beweging. Hij karakteriseerde deze stemming als linkse melancholie', Aan zo'n gemoedstoestand kwamen zijns inziens die intellektuelen bloot te staan cüe zich hadden teruggetrokken van het politieke aktivisme. Hun melancholie uitte zich in een sterke neiging tot navelstaarderij,
een afkeer van wereldlijke zaken, een desinteresse in cürekte ervaringen en
een vlucht in theorievorming. De melancholies geworden aktivisten bepleitten, zo konstateerde Benjamin, niet meer de zaak van een speciale verdrukte
klasse, maar de telangen van de gehele mensheid. Tegelijkertijd namen zij in
plaats van een interventionistiese houding een fatalistiese houding tegenover
het maatschappelijk leven aan. Het beeld dat Benjamin schetst, is opmerkelijk aktueel Zijn reaktie op deze situatie komt op de hedendaagse lezer echter
als sterk gedateerd over. Benjamin tiet - toen nog - niet na om als recept tegen deze melancholie hernieuwde aansluiting bij het proletariaat voor te
schrijven.

4.

Het beeld dat Mak, Bleich en Benjamin schetsen, is treffend. Toch kies ik
een ander uitgangspunt voor mijn analyse. Naar mijn idee moet het tinkse
gedachtengoed zelf serieuzer worden genomen om de malaise waarin links
momenteel verkeert, te kunnen begrijpen. Benjamin verklaart het uitbreken
van de melancholie door het verlies van de band met een specifieke sociale
groep, het proletariaat die duidelijk omschreven telangen heeft Mak ziet de
individualisering als oorzaak van het verval van de tinkse participatie-kultuur. Bleich richt haar aandacht het meest expliciet op het ideeëngoed zelf,
maar zij typeert dit als een vertekening van de reaüteit, als een verblinding
van de betrokken aktivisten. Dat is het ongetwijfeld, maar evenmin als Mak
en Benjamin poogt zij te begrijpen hoe dat ideeëngoed als iets dat op zich
reëel is, vorm geeft aan betekenisvol handelen.
Dat is overigens niet vreemd, want de inhoudelijke kem ervan is over het
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algemeen niet erg 'sophisticated'. Voor intellektuelen is de neiging om het
niet serieus te nemen, erg groot Het heeft namelijk, zoals Bleich ook al
konstateerde, altijd hetzelfde patroon: in de huidige maatschappij bestaan
onderdrukkers en onderdrukten; de onderdrukkers houden de onderdrukten
met slinkse middelen in bedwang; het komt erop aan de onderdrukten te helpen de onderdrukkers van hun troon te stoten; het gevolg daarvan zal zijn dat
beide kategorieën definitief ophouden te bestaan. Het marxisme is de meest
konscientieus uitgewerkte variant van dit ideeëngoed omdat het de relatie
tussen onderdrukkers en onderdrukten nauwkeurig specificeert en daarom
ook nauwkeurig kan beschrijven hoe die onderdrukkers van hun troon gestoten moeten worden. Het anarchisme van de daad, dat met name in de
restanten van de kraakbeweging floreert, is de meest minimale variant ervan
omdat het zich - vrijwel zonder enig toekomstperspektief - koncentreert op
de direkte strijd tegen de onderdrukkers. Vertegenwoordigers van deze variant zijn wars van iedere theorievorming.
Voor intellektuelen is er nog een hindernis te nemen om te begrijpen hoe
zulke ideeën een betekenisvolle gedachtenwereld kunnen zijn: bij de aktivist
rijn deze ideeën in rijn gedachtenwereld niet expliciet geformuleerd aanwezig. De eerste theoretikus die dit onderkende, was de franse syndikalist
Georges Sorel In het voorwoord van Reflections sur la violence formuleerde hij dit inzicht als volgt: "In de loop van deze studies ontdekte ik iets
dat zo vanzelfsprekend lijkt dat üe meende dat het niet benadrukt hoefde te
worden: mensen die aan grote sociale bewegingen deelnemen, steüen zich
hun direkte handelingen voor in de vorm van teelden van gevechten waarin
de overwinning van hun zaak verzekerd is. Ik stelde voor deze konstrukties,
waarvan de kennis voor de historikus zo belangrijk is, mythes te noemen: de
algemene staking van de syndikalisten en de gewelddadige revolutie van
Marx zijn mythes". Omdat het iets zegt over de vorm die ideeën in de politiek aannemen, is Sorels mythe-begrip een goed aanknopingspunt voor ons
onderzoek.

Sorel was een politiek theoretikus die de moraal wilde herstellen en daarvoor
zijn hoop had gevestigd op de arbeiders, de klasse die niet zoals de bourgeoisie zich door aanpassing een plaats in het establishment wüde verwerven. In de mythe hoopte hij de drijfveer voor het heroïes handelen van die
klasse gevonden te hebben. Zo'n mythe is iets heel anders dan een utopie.
Een mythe heeft noodzakelijkerwijs een zeker mysterieus karakter. Wanneer
een my the nader beschreven of geanalyseerd wordt, valt ze uiteen in betekenisloze elementen en verliest ze haar werking. De mythe van de algemene
staking die hij zelf propageert, definieert Sorel daarom als volgt: "de organisatie van teelden, die als een geheel en enkel op basis van de intuïtie die aan
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bewuste overwegingen voorafgaat, in staat is de gevoelens op te wekken die
korresponderen met de verschillende vormen van oorlog die het socialisme
met de moderne maatschappij voert". Sorel verwijt de intellektuelen van de
toenmalige arbeidersbeweging dat ze van Marx' mythe van de revolutie een
utopie hebten gemaakt, d.w.z. "een mtellektueel produkt; (een utopie) is het
werk van theoretici die, na de bekende feiten geobserveerd en bediskussieerd te hebben, een model proberen op te stellen waar ze de bestaande maatschappij mee kunnen vergelijken". Utopieën werken niet In het maatschappelijk leven, volgens Sorel Mythes wel
Met zijn mythe-begrip slaagt Sorel erin aan een dilemma te ontsnappen
dat volgens de kultureel-antropoloog Clifford Geertz de sociologie bij de
bestudering van ideologieën tot op de dag van vandaag in rijn greep heeft:
het onvermijdelijke terugvallen op ofwel Interest-theory ofwel Strain-theory.
Volgens de eerste kategorie theorieën ontlenen ideeën in het maatschappelijk
leven hun betekenis aan het al of niet korresponderen met de belangen van
de dragers daarvan. Zo zou de soüdariteltsgedachte van links niet meer werken omdat we sedert het begin van de jaren '80 allemaal individualisten zijn
geworden. Dat mensen in de potitiek weltewust handelingen zouden kunnen
verrichten die tegen hun belangen ingaan, is niet voorstelbaar. Ook de tweede kategorie theorieën kan niet met deze elementaire ervaring overweg. Zij
herleidt de betekenis van ideeën tot de aard van een beperkt aantal ongereflekteerde sentimenten (en dus uiteindelijk tot de natuur van de mens). In de
potitiek gedraagt een aktivist zich op een wijze cüe hij in zijn persoonüjke
leven als volstrekt irrationeel zou beschouwen. In zekere zin past Bleichs
monomane intellektueel in deze kategorie.
Sorel kan tussen dit Scylla en Charybcüs doorzeilen omdat hij zich distantieert van een beeld van de maatschappij dat sedert Hobtes het denken
over de politiek domineert: de idee dat individuen zich in het maatschappelijk
leven gedragen als bewegende lichamen die min of meer mechanics worden
aangetrokken of afgestoten door van nature gegeven belangen, wensen of
verlangens. De laatste zijn de (natuurlijke) archimediese punten van waaruit
het (maatschappetijke) spel wordt gespeeld. Zij zijn de uiteindelijke motieven
voor elk menselijk handelen.
Sorel poneert de steüing dat mensen handelen omdat ze "een geheel
kunstmatige wereld hebben geschapen (de mythe - gm) die vooruitloopt op
het heden en cüe bestaat uit beweging die van (die mensen zelf) afhankelijk
is". De politieke aktivist plaatst zichzelf tijdens de politieke aktie in een zelfgeschapen verhaal waarvan de ontknoping al vastligt. Hij kan deze kreatieve
daad echter noch volledig zelfbewust noch in voUedige afzondering van zijn
medemensen verrichten: voor de schepping van de mythe doet hij een beroep
op teelden cüe in het geheugen van de samenleving, de bestaande kultuur,
worden bewaard. In die kultuur rijn deze teelden in fragmenten opgeslagen.
Alleen tijdens momenten van koüektieve aktie wordt de samenhang ervan in
de vorm van een mythe hersteld. De mythe is een sociale kreatie.
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De rol van mythes in de poütiek kan nog iets meer gespecificeerd worden
door gebruik te maken van de kennis die de moderne kulturele antropologie
over mythes heeft verworven. In La pensee sauvage onderzoekt de franse
antropoloog Claude Levi-Strauss de verschiUen en overeenkomsten die er
tussen het zgn. 'wilde' of mythiese denken en het wetenschappeüjk denken
bestaan. Hij stelt dat er over de kennis eüe leden van primitieve samenlevingen van hun omgeving hebten, het zgn. mythiese denken, grote misverstanden bestaan. Hun kennis van planten en dieren is bijvoorbeeld niet, zoals men vaak denkt beperkt tot die welke een voedzame of heilzame werking hebten. Evenmin is het onvolledige kennis. Het mythiese denken onderscheidt zich niet van het moderne, wetenschappelijke denken door vooroordelen, geringe mate van nauwkeurigheid of gebrek aan effektiviteit
Veeleer gaat het om een geheel andere vorm van kennis. Wetenschappelijk
denken en mythies denken hebten ieder hun specifieke beperkingen: "Deze
hangen niet samen met twee verschiüende stadia in de ontwikkeling van de
menselijke geest maar met twee strategiese nivo's waarop de natuur door (..)
kennis veroverd kan worden. Het ene nivo (de mythe) is ongeveer dat van
de waarneming en de verbeelding en het andere (de wetenschap) staat er los
van. (..) (Het) ene ügt zeer dicht bij de zintuiglijke intuïtie en het andere ligt
er verder vandaan". Het mythiese denken is, kortom, veel konkreter dan de
wetenschap.
Zowel mythes als wetenschap zijn vormen van kennis waarin aan een tepaald verschijnsel een oorzakelijke kracht ten opzichte van een ander verschijnsel wordt toegekend. Mythes hebben echter geen vagere notie van
oorzakelijkheid dan wetenschap, zoals men veelal denkt, maar juist een veel
dwingender notie: mythes kennen geen kontingentie. De kultureel-antropoloog Evans-Pritchard verduidelijkt dat aan de hand van het geloof in tovenarij: "Als natuur-filosofies systeem beschouwd, impliceert tovenarij een theorie van oorzaken: tegenspoed is het gevolg van hekserij die met natuurkrachten samenwerkt Als een man door een buffel op de horens wordt genomen (..dan zal) de Azande beweren dat de buffel (..een oorzaak is) die
met de hekserij samenspant om de man te doden. De hekserij heeft de buffel
(..) niet gemaakt, want die bestaat op zichzelf, maar ze is wel verantwoordelijk voor de bijzondere situatie die hem op een fatale wijze met een bepaald
individu in kontakt heeft gebracht. Van alle oorzaken laat aüeen hekserij een
korrigerende ingreep toe, omdat alleen rij van een persoon uitgaat Bij de
buffel is een ingreep niet mogelijk". Het mythies denken brengt een dwingende samenhang aan tussen - naar het oordeel van het niet-mythies denken
- kontingente zaken en voert de rampspoed terug op de (vermeende) kwade
intenties van een persoon.
De stiptheid en de precisie in het mythies denken en de dwingende notie
van oorzakelijkheid beschouwt Levi-Strauss als uitdrukking van een onbewuste vrees voor de reële oorzakelijkheid Het mythies denken hanteert die
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reële oorzakelijkheid zonder deze te kunnen en respekteren. De wijze waarop
het mythies denken de werkelijkheid door kennis verovert vergelijkt LevlStrauss met knutselen. De knutselaar is namelijk in staat met een beperkt
aantal instrumenten en grondstoffen een groot aantal taken uit te voeren.
Voor een bepaalde taak gesteld probeert de knutselaar niet het probleem te
doorgronden om vervolgens de meest adekwate oplossing te kunnen bedenken. De knutselaar gaat intuïtief de mogelijkheden na die het gereedschap en
de materialen cüe hij bezit, teneinde een passende kombinatie daarvan te vinden om een, eventueel niet volledig adekwate, oplossing te bieden. Zijn instrumenten zijn daarom "specifiek genoeg om ervoor te zorgen dat de knutselaar het zonder uitrusting kan steüen en zonder de kennis van aüe beroepen, maar niet specifiek genoeg om ieder ding aan een precies en vast omschreven gebruik te buiden". Hetzelfde karakter hebben de samensteUende
delen van de mythes en dezelfde procedure volgt het mythies denken bij de
konfrontatie met de reaüteit Het aantal elementen van een mythe is beperkt
en ook het aantal kombinatiemogetijkheden. Dereaktievan het mythies denken op een ontekende situatie is manipulatie van de elementen van de mythe;
niet het doorgronden van de situatie.

6.
Mythes spelen een kruciale rol in de politiek. Zonder inzicht in de werking
van mythes zijn machtsvorming en machtsuitoefening mijns inziens niet te
tegrijpen. Eerder stelde üe dat macht niet gedefinieerd kan worden omdat het
het handelen van de winnaar van een konfükt betreft nog voordat dat konflikt is beëindigd. Enerzijds wordt gevraagd naar een vermogen van de winnaar: hoe was deze persoon of groep in staat te winnen? Anderzijds vereist
het karakter van de poütiek dat in het antwoord de wisselwerking van alle
partijen serieus wordt genomen. De inkomplementariteit van vraag en antwoord maakt het onmogelijk de vraag: wat is macht? eenduidig te beantwoorden.
Hoewel ik macht nog steeds ondefinieerbaar acht, meen ik dat een dergelijke ormchrijving zich ten onrechte tezeer op de rol van (fysieke) dwang
in de poütiek koncentreert Instemming met de regels die een machthebber
uitvaardigt - een veelvoorkomend verschijnsel in de politiek - wordt als anticipatie op potentiële uitoefening van dwang begrepen. Dat lijkt rnij (nu) onjuist. Het opmerkeüjke (en verontrustende) van de machtsuitoefening in
moderne maatschappijen is immers juist de enorm grote bereidheid van
mensen met (welke) machtsuitoefening (dan ook) in te stemmen. De grote
bereidheid kan niet aüeen omschreven worden als een anticipatie op potentiële uitoefening van dwang, omdat dan, gegeven dat het beperkte inzicht
van mensen in hun sociale situatie adekwate anticipatie meestal onmogelijk
maakt, veelvuldig sociale konfükten zouden moeten uitbreken. En dat is niet
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zo. Vandaar de vraag: waarom stemmen mensen in met machtsuitoefening?
Tot aan de italiaanse renaissance was het antwoord op deze vraag eenduidig:
omdat de macht van nature of van God gegeven is. Sindsdien niet meer.
Machiavelti is de eerste politieke theoretikus die onderkent dat de politieke
orde een menselijke konstruktie is. Dat heeft radikale gevolgen. Allereerst
kan macht dan nog aüeen maar berusten op de sociale banden die mensen
onderling onderhouden. Iemand heeft macht omdat anderen hem gehoorzamen. Ten tweede kunnen daardoor aan het politieke handelen niet meer
dezelfde morele principes ten grondslag liggen als aan het handelen tegenover individuen. Soms moet de politikus uit overwegingen van algemeen
belang iets doen dat (in de persoonlijke omgang) moreel onjuist is. Ten
derde gaat de schijn in de politiek een belangrijke rol spelen. Zijn onvermijdelijke schendingen van de moraal moet de poütikus verborgen houden
omdat hij tegenover de gemeenschap de wetten hoog moet houden. De politikus moet strategies handelen omdat hij rekening moet houden met de
interpretatie die anderen van dat handelen geven. Wie poütiek bedrijft, moet
slim zijn.
Machiavelti is de ontdekker van de moderne politiek. Met de metafoor
van een theatervoorstelling kan gemakkeüjk worden verhelderd welke rol
mythes daarin spelen. Ik bedoel dan een toneelstuk waarin de spelers niet
aan een skript zijn gebonden. Alle andere, veelal ongeschreven, regels behouden wel hun geldigheid (2). De spelers moeten het publiek boeien omdat
anders het politieke stelsel zijn legitimiteit verliest. Ze moeten voortdurend
een herkenbaar karakter tonen omdat het publiek zich anders niet met hen
kan blijven identificeren. Ze moeten met de andere spelers een spanningsvoUe band aangaan en regelmatig daden steüen die een wending in de loop
der gebeurtenissen teweegbrengen. In een dergeüjk spel zijn de spelers
weliswaar gebonden aan deze ongeschreven regels maar kunnen er ook, als
hun vaardigheid groot genoeg is, in sterke mate zelf vorm aan geven. De
mythe is het ongeschreven toneelstuk dat deze spelers al improviserend
vorm geven en dat het publiek in zijn ban houdt. De fascinatie van het publiek in stand houden is de belangrijkste voorwaarde voor dit spel Als die
fascinatie verloren gaat, desintegreert de openbare sfeer.
Door de mythe met een ongeschreven toneelstuk te vergelijken, verliezen
de belangrijkste bezwaren tegen de analyses van Sorel en Levi-Strauss hun
geldigheid. De scherpste kritiek op het mythe-begrip van Sorel betreft zijn
voluntarisme. Sorel was een moralist en hoopte in de heroïek van de door
een mythe gedreven mens een nieuwe moraal te kunnen vinden. Ofschoon
hij dit zelf ook onderkent, neigt zijn analyse ertoe de politieke aktivist het
vermogen toe te kennen in grote mate zelf mythes te scheppen. In de theaterIn werkelijkheid moet een politikus natuurlijk ook nog rekening houden met het grote
aantal regels waaraan het maatschappelijk leven is gebonden.
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metafoor die ik voor het politieke spel voorstel, kan de aktor de mythe niet
kreëren. Het hoogste wat hij kan bereiken, is zijn interpretatie van het spel
het meest overtuigend tegenover anderen presenteren. Degene die rijn optreden van de meest overtuigende interpretatie vergezeld doet gaan, heeft het
publiek op rijn hand en bedrijft het meest suksesvol politiek.
Mijn belangrijkste bezwaar tegen de analyse van Levi-Strauss is de
scherpe scheiding die hij aanbrengt tussen mythies denken en wetenschappelijk denken. Geplaatst in de theater-metafoor maakt dit onderscheid plaats
voor een ander: het onderscheid tussen politieke aktivisten die wel in staat
zijn te onderkennen dat politiek een spel is dat met overtuigingskracht moet
worden gespeeld en zij die dat niet kunnen. Politiek is een spel waarin inventiviteit, verbeeldingskracht en respekt voor de onberekenbare medespelers zijn vereist. Het is eerder een wereld van de schijn dan een wereld van
de waarheid. Of politieke aktivisten in staat zijn effektief macht te vormen,
hangt in eerste instantie af van het al of niet bezitten van het vermogen een
overtuigende interpretatie van de sociale werkelijkheid te bieden. Mijn stelling, die ik in de volgende paragraaf zal adstrueren, luidt dat linkse aktivisten
dat vermogen al geruime tijd geleden hebben verloren. In de daaropvolgende
paragraaf probeer ik de oorzaken daarvan te lokaliseren.

7,
Politiek kan niet bedreven worden zonder dat mythes daarin een rol spelen,
ook linkse politiek niet Het socialisties gedachtengoed is jarenlang zo'n
mythe geweest Verstandige politici beseften dat en realiseerden zich tegelijkertijd dat ze voor het bereiken van de doelsteüingen van de beweging niet
zonder deze mythe konden. Het probleem voor (radikaal) links is echter dat
het de laatste vijftien jaar bevangen is geraakt door een pathogene mythe.
Het kenmerk van een dergelijke mythe is dat de afloop van de intrige, cüe
erin besloten ligt, al vastligt. De aktivist verliest daardoor het besef dat politiek een spel is dat met overtuigingskracht moet worden gespeeld en valt ten
prooi aan een soort patheties nihilisme, de voorbode van het fatalisme. Dat
gebeurt op de volgende wijzes.
1. De tinkse aktivist identificeert zich noodzakeüjkerwijs met de onderdrukte, wie die onderdrukte ook mag zijn. Voorwaarde daarvoor is wel dat de
pathogene mythe die onderdrukte de rol toebedeelt om de ontknoping van de
intrige, die in die mythe besloten ligt, te voltrekken. Een belangengroep kan
dus pas effektief de steun van de linkse aktivist inroepen wanneer zij zich
overtuigend als slachtoffer weet te presenteren. Lukt dat, dan is die steun
ook onvoorwaardelijk.
De pathogene mythe stimuleert zodoende de neiging zich te identificeren
met slachtofferschap. Binnen de linkse beweging is de meest effektieve manier om je eigen belang hoog op de politieke agenda te krijgen, het doen van
een beroep op het medelijden van de rest van de beweging. Wie erin slaagt
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zich als de meest tekort gedane persoon of groep te presenteren, kontroleert
het politieke programma. Wie zich het sterkst identificeert met het slachtoffer
of wie zich met het meest verdrukte slachtoffer identificeert, neemt het beste
politieke standpunt in. Dat is een kriterium dat - omdat het aan die mythe gebonden is - niet expliciet in het debat aanwezig kan zijn. Links wordt daarom
gekenmerkt door een verdrongen moralisme. Politieke debatten in de linkse
beweging hebben daardoor een interne dynamiek waarop geen van de deelnemers vat heeft. Allen wanen zich voor zichzelf de vertegenwoordiger van
de meest verdrukte groep en bieden, op een voor een buitenstaander genante
wijze, steeds verder tegen elkaar op. Aldus gaat eenieder zich bijzonder tekortgedaan voelen, wordt rankuneus en houdt aan politieke participatie telkens weer een kater over.
2. De linkse aktivist, bevangen door de pathogene mythe, meent enerzijds
de konkrete werkelijkheid zeer direkt te ervaren, direkter dan de anderen,
maar de archimediese punten van rijn wereldbeeld blijven toch tegeüjkertijd
de basiselementen van die mythe: de verwikkelingen van de intrige. Het effekt daarvan is dat zijn wereldbeeld een surreëel karakter krijgt. Dat surreëel
karakter blijkt uit een opmerkelijke paradox. Enerzijds meent de aktivist dat
er een geprivüegieerde toegang tot de werkelijkheid bestaat en dat hij in dat
privilege kan delen. Het meest pregnant komt dit verschijnsel tot uiting in de
kommunistiese overtuiging dat de partij de drager is van de waarheid: voor
kommunisten is het beter (schijnbaar) ongelijk te hebben met de partij dan
gelijk te hebben tegen de partij. Het lidmaatschap van de partij vormt de geprivilegieerde toegang tot de ware werkeüjkheid. In veel mildere vorm toont
het zich in de stelligheid waarmee linkse politici overtuigd zijn van het eigen
gelijk: de welbekende drammerigheid. Anderzijds is het opmerkelijk hoe gemakkelijk aktivisten juist ieder gevoel voor realiteit verliezen zodra woorden
als vrede, Europa en fascisme - woorden die refereren aan sterke mythes - te
berde worden gebracht Een studentenleider uit de jaren '60 verwoordde dit
verschijnsel als volgt: "Al die leuzen vormden een soort geheimtaal voor ingewijden waaraan men elkaar en de goede bedoelingen kon herkennen, zonder dat iemand testefte dat de idealen waaraan die slogans uitdrukking gaven
misschien wel regelrecht met elkaar in tegenspraak waren". Beide karaktertrekken: de ervaring een geprivilegieerde toegang tot de werkeüjkheid te
hebten en het sneue verlies van ieder gevoel voor realiteit, schijnbaar tegenstrijdig, vloeien voort uit het surreëel karakter van het linkse wereldbeeld.
3. De linkse aktivist heeft, omdat hij zich onbewust in een intrige geplaatst
heeft, een overmatige neiging tot theatraal gedrag. Niet voor niets is demonstreren jarenlang de belangrijkste poütieke aktiviteit van tinks geweest. Dezelfde studentenleider zei daarover: "We braken uit het keursüjf. Fascinerend, een kick. Poütiek bedreef je natuurüjk uit morele verontwaardiging
over aüerlei vormen van sociaal onrecht maar daarnaast was er het showelement in watje deed. Agiteren heeft Iets theatraals". In het eigen handelen
gaat onder invloed van de mythe het uiterlijk vertoon een overheersende rol
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spelen. De aktivist speelt een toneelstuk waarvan hij de tegenspelers in rijn
eigen hoofd heeft gekreëerd Hij neigt ertoe, net zoals de Azande eüe de verwonding door een buffel wijtte aan de boosaardige intenties van een derde
persoon, de oorzaak elders te lokaliseren, te personifiëren en het geheel vervolgens tot immense proporties op te blazen. De kemenergie-lobby heeft, zo
laat men ons weten, overal zijn handlangers, zij transformeert het bestaande,
gezapige ambtenarendom binnen enkele jaren om In een autoritaire atoomstaat en daarom moet 'het systeem' bestreden worden. Een sterfgeval in een
politiecel wordt niet veroorzaakt door een inadekwate organisatie van de politie; de betrokkene is in dat geval door de politie vermoord. Het eigen gedrag krijgt pas zijn betekenis door de verdorvenheid en de macht van de tegenstander. Omdat de aktivist niet beseft dat hij aan anderen een overtuigende interpretatie van de situatie moet presenteren, valt hij aan theatraliteit ten
prooi. De pathogene mythe slokt hem op.
Een dergelijke mythe heeft uiterst kwalijke gevolgen. AUereerst beneemt
ze ünks het vermogen politieke keuzes te maken. De noodzakelijke identifikatie met het slachtoffer en het surreële karakter van het linkse wereldbeeld
waardoor eventuele strijdigheid van uitgangspunten geen probleem vormt,
beletten links prioriteiten voor het politieke handelen te stellen. De uiteindeüjke daden zijn het resultaat van een proces waarop geen van de deelnemers
vat heeft omdat maatstaven voor het handelen in het debat ontbreken.
Ten tweede verhindert de pathogene mythe het onderkennen van konkrete politieke doeleinden. Net zoals de dood door de Azande niet aan de
buffel werd verweten maar aan de hekserij van een derde persoon, zo worden door links ongewenste verschijnselen verweten aan 'het systeem' of aan
gepersonifieerde organisaties. Politieke aktie krijgt de vorm van wraak. Niet
een inadekwate organisatie moet worden gewijzigd, maar 'de politie' moet
voor zijn daden worden gestraft
Ten derde beneemt deze mythe linkse aktivisten het vermogen strategies
te denken. Voorwaarde voor het formuleren van een politieke strategie is
immers het onderkennen van de grenzen van de eigen mogelijkheden. Alleen
als men meerdere manieren kent om een gewenst doel te bereiken en men
van elk van die manieren de specifieke beperkingen kent kan men die mogelijkheden om het doel te bereiken tegen elkaar afwegen. De surrealiteit van
het linkse wereldbeeld beneemt de aktivist het besef van de grenzen van zijn
eigen mogelijkheden.
Tenslotte beneemt dezelfde surrealiteit de aktivist ook het vermogen op
het juiste moment de juiste aktie te ondernemen. Links kan niet alleen geen
zakelijke beoordeling van de politiek meer maken; onder invloed van de pathogene mythe is ze het besef van de regels van het politieke spel zelfs geheel kwijtgeraakt.
Daarnaast heeft de pathogene mythe ook op de linkse beweging zelf
desastreuse effekten. Argwaan en rankune verspreiden zich onder haar invloed als een olievlek op het water. Men raakt bang zich in het openbaar uit
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te spreken. Omdat de mythe onmogelijk onderwerp van debat kan rijn - ze is
immers niet bewust aanwezig - verliezen de aktivisten ieder inteüektueel
houvast De suggestie ontstaat dat anderen met verborgen agenda's optreden
en die suggestie stimuleert op zichzelf weer de neijpng er zelf werkelijk een
verborgen agenda op na te houden. Het resultaat: iedere deelnemer aan vergaderingen in de linkse beweging voelt zich achteraf bedrogen, wordt daardoor rankuneus en krijgt de neiging anderen te 'ontmaskeren1. Een heüloze
kuituur van de argwaan houdt links al zo'n tien jaar in zijn greep.
Deze dynamiek van de linkse politiek heeft zowel gevolgen voor de politieke thema's die centraal komen te staan als gevolgen voor het kader van de
beweging. De angst voor deze dynamiek doet aktivisten ieder woord dat aan
de pathogene mythe refereert, mijden. Om toch nog enige greep op de gebeurtenissen te krijgen zet men inhoudelijke debatten om in debatten over
procedurele kwesties. De Inhoudelijke kwesties die wel ter tafel komen, zijn
bij voorkeur óf kwesties waarover geen debat mogelijk is omdat iedereen het
erover eens is, óf kwesties waarop links zelf geen enkele invloed heeft. De
recente belangstelling van links voor Zuid-Afrika en de tewapeningsproblematiek zijn mijns inziens karakteristiek voor deze ontwüekeüng.
Ook op het kader van links heeft deze dynamiek funeste gevolgen. De
voorkeur voor procedurele debatten stimuleert de burokratisering in linkse
organisaties krachtig, verplaatst de inhoudelijke debatten van de formele fora
naar de wandelgangen en het kafé en jaagt alle intellektuelen uit de beweging
weg. De testuursfunkties worden dan al snel bezet door minder kreatieve
personen hetgeen op zichzelf de uittocht weer verstrekt. Naar mijn oordeel is
dit een belangrijkere oorzaak voor het feit dat ünkse intellektuelen zich in de
jaren tachtig zo massaal terugtrokken op het eigen vakspecialisme dan de
aantrekkingskracht van het rode pluche of de voortgaande individualisering.
Uiteindelijk vernietigde de pathogene mythe op deze wijzes de linkse debatkultuur.
De situatie waarin ünks zich tevindt, kan goed vergeleken worden met
die van een held op het hoogtepunt van een klassieke tragedie. Net als deze
btijft ünks doof voor de konkrete situatie waarin ze zich tevindt. Ze is niet in
staat haar eigen lot in handen te nemen door die situatie naar waarde te
schatten en met vaardigheid het spel verder te spelen. Zienderogen verliest ze
aan gezag en wordt ze door wanhoop overvallen.

Emoties als rankune en medelijden floreren opvallend welig in linkse kringen. Toch worden ze door ünkse theoretici niet opgemerkt of, indien ze al
worden opgemerkt, nauwelijks serieus genomen. Ten onrechte, mijns inziens. Met het tonen van emoties pogen mensen de dissonante ervaringen
van het dagelijks leven te ordenen. Hoe dieper mensen in het maatschappe111

lijk leven zijn opgenomen, hoe meer dissonante ervaringen ze opdoen, hoe
sterker een beroep op dit vermogen tot ordenen moet worden gedaan.
Richard Sennett heeft er in zijn studie Authority op gewezen dat dergelijke
emoties uitingen van gevoelens zijn waaraan reflektie Is voorafgegaan:
"Door hun emoties drukken mensen uit dat ze rich elkaar volledig bewust
zijn. Door hun emoties proberen mensen de morele en menselijke betekenis
van de instituties waarin ze zich bevinden, uit te drukken". Men is niet zomaar rankuneus. Rankune is een bewuste reaktie op een bepaalde situatie.
Daarom is het de moeite waard emoties wel serieus te nemen.
Nu zijn emoties weliswaar bereflekteerde reakties, maar daarmee nog
geen gestuurde of gekontroleerde reakties. Emoties zijn bewuste gevoelens;
geen zelfbewuste. Zelfbewuste reakties op specifieke sociale situaties zijn
interpretaties. Pas wanneer mensen over interpretaties van de werkelijkheid
beschikken, zijn ze in staat vorm te geven aan het sociale leven waarin ze
participeren, door anderen dergelijke interpretaties voor te leggen, door interpretaties van een ander met de eigen te vergelijken en dan eventueel aan
die ander te gehoorzamen of door op basis van het recept van de eigen interpretatie specifiek gedrag af te dwingen. Vandaar dat de vraag: hoe worden
emoties interpretaties? voor de politiek van fundamenteel belang is.
Op deze vraag zijn twee antwoorden mogelijk: door temiddeüng van de
taal en door bemiddeling van de verbeelding. Het eerste wordt meestal door
theoretici van konservatieve signatuur gegeven; het tweede door een moeilijk
klassificeerbare denker als Hannah Arendt.
Het konservatisme heeft al vroegtijdig oog gehad voor het ontstaan van
een kuituur van de argwaan in moderne maatschappelijke verbanden. De
oorzaak daarvoor, zo stelde het, was het verval van de 'common sense': de
praktiese kennis, opgeslagen in gewoontes en gebruiken, waarop een voorzichtig staatsman bij zijn oordeel kan steunen. Zonder deze 'common sense'
kan men geen verstandige besluiten nemen en verliest men de moed politiek
stelling te nemen. Omdat men zonder de common sense de mogetijkheid
ontbeert om de irritatie over eikaars (alledaagse) ondeugden onder woorden
te brengen, gaan op den duur zelfs de sociale banden tussen mensen verloren. Er ontstaat een soort vacuüm waarin het geringste verwijt een oorlogsverklaring en het voorzichtigste kompliment een samenzwering wordt Er
ontstaat een anonieme, ontmenseüjkte maatschappij omdat niemand meer In
het openbaar zijn mening durft te tonen. Dat is, zo meent het konservatisme,
ook in ünkse kringen gebeurd.
In deze traditie wordt de Verlichting meestal als oorzaak van het verdwijnen van de common sense aangewezen: deze kostbare schat die de ervaring van tientallen generaties bevatte, was niet bestand tegen de rationele
kritiek van de Verlichtingsintellektuelen. In hun theorieën over de maatschappelijke vooruitgang wordt de juistheid van je politieke standpunt bepaald door de mate waarin je je konformeert aan de ontwikkelingsgang van
'de geschiedenis' of aan de wetenschap of de partij die die gang pretenderen
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te doorgronden. Het vertrouwen op je eigen oordeel over de konkrete situatie waarin je je bevindt - iets wat de konservatieven zeer ter harte gaat wordt systematies ondermijnd.
Hoewel het konservatisme mijns inziens wel de vinger op de zere plek
legt, heeft zij geen antwoord op het door haar gekonstateerde probleem: als
die praktiese wijsheid eenmaal verloren is, kan zij als zodanig niet meer
teruggewonnen worden omdat ieder terugwinnen kunstmatig is. De traditie
van het dorp lijkt behouden maar is ongemerkt een toeristiese attraktie geworden. Ais de kookkunst eenmaal niet meer van moeder op dochter wordt
overgedragen, is iedereen op kookboeken aangewezen.
De denk dat een analyse die de verbeeldingskracht een belangrijke rol
toekent bij de totstandkoming van interpretaties, realistieser is. Laten we
daarom de werking van de pathogene mythe nog iets nauwkeuriger bekijken. De stelde dat in een pathogene mythe de ontknoping al vastligt Dat is
weliswaar juist, maar de spreker die aan deze mythe refereert, spreekt die
ontknoping niet uit Omdat die ontknoping wel al vastligt wekt de spreker
bij de toehoorder een verwachting, n.1. de hoop op een goede ontknoping.
Die verwachting is kruciaal omdat deze de toehoorder dwingt in de intrige
deel te nemen. Zijn verbeeldingskracht wil de intrige voltooien. De spreker
zal de ontknoping echter niet uitspreken omdat zolang die verwachting büjft
bestaan, de toehoorder met het betoog blijft instemmen. Het voltrekken van
de intrige is onverenigbaar met het doel van de spreker: de toehoorder te
doen instemmen met zijn politieke projekt Aldus houdt de pathogene mythe
de verbeelding van alle betrokkenen gekluisterd.
Het mythe-begrip van Levi-Strauss werpt op deze situatie een scherp
licht. Noch de spreker noch de toehoorder zijn gericht op het doorgronden
van de konkrete situatie. In de mate dat zij in de intrige zijn opgenomen,
kunnen zij zelfs die konkrete situatie niet doorgronden. De pathogene mythe
plaatst zowel spreker als toehoorder op een ander strategies nivo bij de benadering van de werkelijkheid. In die situatie is zij een effektief instrument
om de hoorder tot instemming te dwingen. Spreker en hoorder worden beiden gedwongen tot het aannemen van een knutselmentaliteit Tussen hen
vindt een niet-zelftewuste symboliese kommunikatie plaats d.m.v. manipulatie van de elementen van die mythe. De kern van die kommunikatie is
machtstrijd: in het gedrag van de deelnemers gaat onder invloed van de pathogene mythe de eis tot gehoorzaamheid gepaard met een beroep op medelijden. Dat laatste maakt de machtstrijd bijzonder fel Alle deelnemers zijn
namelijk uiterst kwetsbaar omdat ieder in zekere zin van de pathogene mythe
vertroosting verwacht. Wanneer men merkt dat die niet geboden wordt,
wordt men rankuneus en doet men een nog sterker beroep op het medetijden/de gehoorzaamheid van de ander. Kan men ontsnappen uit deze discipünering?
Hannah Arendt meent van wel In The life of the mind wijst zij erop dat
deze klemsituatie voortvloeit uit een verwarring van ervaring en betekenis,
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een onderscheid dat Kant als eerste benadrukte. De menselijke zintuigen leveren ons kennis van de fenomenen, ervaring, terwijl betekenis tot stand
komt in een beweging die voor de zintuigelijke wereld verborgen is, het
denken. De verbeelding speelt, m.b.v. metaforen, de onontbeerlijke bemiddelende rol tussen het kennen en het denken.
"Alle gedachtes komen voort uit ervaring, maar geen enkele ervaring
geeft zijn betekenis prijs of verkrijgt enige koherentie zonder bewerking
door de verbeelding en het denken. Gezien vanuit het perspektief van het
denken is het leven in zijn naakte aanwezigheid betekenisloos; gezien vanuit
het perspektief van de direktheid van het leven en de wereld die aan onze
zintuigen gegeven is, is het denken, zoals Plato stelde, levend dood-zijn".
De overmatige subjektivering van het leven in de moderne tijd komt volgens Arendt voort uit de verwachting dat aan de fenomenen zoals die zich
aan onze zintuigen voordoen, betekenis is te ontrukken. Als mensen maar
ongestyleerd hun diepste emoties publiekelijk tonen, zullen ze de waarheid
spreken. Omdat de pathogene mythe de menselijke verbeelding gekluisterd
houdt, mist het denken - de innertijke dialoog van ieder mens die ieder direkt
doel of nut mist - de nodige impulsen. De betrokkene vreest de ondermijnende werking van de metaforen en kan daardoor geen nieuwe betekenis
meer aan de wereld geven. Arendt schreef The life of the mind' om de onzichtbare wereld van dat denken in kaart te brengen.

Ik denk dat nu duidelijk is waarom linkse aktivisten de laatste jaren zozeer
woorden als 'strijd' en 'militair-industrieel-komplex' vermijden: vanwege
angst voor de discipünering die de pathogene mythe uitoefent. Men wü en
durft de eis tot gehoorzaamheid ('sluit de gelederen') niet meer (te) stellen en
kan daardoor ook niet meer om medelijden vragen. De spanning die door de
sprekers van de pathogene mythe werd opgeroepen, heeft plaats gemaakt
voor kollektieve gelatenheid. Het beroep op het medelijden van de ander is
ingeruüd tegen zelfmedelijden. Een schrale troost
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