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Repenser Ie politique, opnieuw 
nadenken over het politieke leven. 
Dat is de opgave die C l a u d e  Le-  
f o r t  zich in zijn nieuwste bundel 
essays, getiteld E s s a i s  sur Ie po- 
l i t ~ q u e  - XIXe-XXe s i Ã ¨ c l e s  stelt. 
Een moedige doelstell~ng, want 
sinds het verbale geweld waarmee 
de Nouveau Philosophes de franse 
intelligentsia kastijdden, is ver- 
Stomd, is het daar behoorlijk stil 
geworden. Afvallig geworden van 
het marxisme en de mythe van het 
russiese of Chinese socialisme be- 
nomen, zochten linkse intellektue- 
len er hun toevlucht in de esteti- 
ka of de psycho-analyse. Over de 
poliriek - het terrein waarop men 
zich en masse zo ernstig vergist 
had - durfde n~emand meer na te 
denken; unaniem beleed men - van 
Sartre tot Aron - de verdediging 
van de mensenrechten. 
Ondertussen lijkt daar weer veran- 
dering in te komen. Sinds kort de- 
bateert men er opnieuw over poli- 
deke vraagstukken. Het verdwnnen 
van de begrafenissteming is in 
Frankrijk - zoals ook in andere 
landen - aan het initiatief van de 
rechterzijde te danken en wel van 
het liberale tijdschnft Commental-  
r e .  Ter linkerzijde publiceert 
sinds enige t n d  ook het tijdschrift 
Le d Ã © b a  scherpzinnige politieke 
e s s a y s .  
Aan deze konjunktuur is Claude Le- 
fort evenwel niet onderhevig ge- 
weest. Sinds het begin van de ja- 
ren zeventig publiceert deze leer- 

- - 
waarvan de bekendste 'Le travail 
de l'oeuvre' (1972) over Machiavel- 
11, 'Un h o m e  en trop' (1976) over 
Solsjenitsyn en'L1invention dÃ©mo 
cratique' (1981) over demokratie 
en totalitairisme zijn. Samen met 
Cornelius Gastonadis en Marcel 
Gauchet redigeerde hij het tijd- 
schrift L i b r e ,  een tijdschnft 
waarin linkse intellektuelen al 
over de verschrikkineen van het - 
russiese kommunisme publiceerden 
voordat deze door de Nouveau Phi- 
losophes ontdekt werden. Inmiddels 
rediaeert Gauchet het eerder ge- 
noemde tijdschri.fr Le d Ã © b a t  Lefore 
geeft momenteel kollege aan de 
'Ecole des hautes Ã©tude en scien- 
ces sociales' in Parijs. 
In deze nieuwe bundel essays wil 
Lefort nadrukkeliik politieke fi- 
losofie bedrijven. Hij sluit daar- 
mee aan bij de recente opleving 
van de politieke filosofie in de 
akademiese wereldjes aan beide 
zijden van de Atlantische Oceaan. 
Ã  ~ a  de nederlandse universitei- 
ten gaat deze ontwikkeling, pro- 
vinciaals als ze zijn, natuurlijk 
voorbij.) De belangrijkste impuls 
voor die opleving is de realise- 
ring, dat de politiek een ver- 
schijnsel is dat niet in het 
keurslijf van objektieve wetmatig- 
heden en strikte kausaliteit te 
persen is, zoals de 'wetenschappe- 
lijke politikologieheoefening' 
tientallen jaren lang geprobeerd 
heeft. De realisering, dat de oor- 
zaken van politiek handelen in een 
aan dat handelen voorafgaande si- 
tuatie besloten zouden Liggen, po- 
litiek iedere betekenis zou ver- 
liezen. Politiek handelen is, om 
Hanhah Arendt te parafraseren, een 
telkens opnieuw beginnen. Als je 
politiek wilt bedr~jven, doe je een 
poging een gezamenlijk projekt op 
stapel te zetten, geef je je dus 
bloot aan het oordeel van de ande- 
ren die je in dat projekt wilt be- 
trekken en neem je dus onvermijde- 
lijk verantwoordelijkheid voor dat 
handelen op je. De sociale weten- 



schappen hebben - in de ogen van 
haar nieuwe kritici onder wie 
Lefort - vanwege de bezetenheid om 
objektleve theorie+n op te stellen 
dit essentikle karakter van de po- 
litiek uit het oog verloren. 
Deze heror~dnfatxe in de hestude- 
ri.ng van de politiek werpt de 
vraag op wat, als het zoeken naar 
wetmati-gheden met algemene geldig- 
heid niet het gehoopte resultaat: 
op kan leveren, dan w61 de aard i$ 
van de kennis die recht kan doen 
aan politieke verschijnsden. Van- 
uit twee invalshoeken kan gepoogd 
worden die vraag te beantwoorden: 
via de vraag hoe mensen tot oorde- 
len in de politiek komen en via de 
vraag wat nu eigenlijk het karak- 
ter van de maatschappij is waarin 
wij leven. Met het politieke oor- 
deelsvermogen houdt Lefort zich in 
deze bundel nauwelijks bezig. (Zie 
voor een dergelijke benadering de 
prachtige studie van Ronald Seiner, 
Political JsdTement, Londen, 1983.) 
H n  stelt slechts dat beide invals- 
hoeken nauw samenhangen ("Het den- 
ken dat zich de vraag van de insti- 
tutionalisering van het sociale Ie- 
ven eigen maakt, wordt tegelijker- 
tijd gekonfronteerd met die van 
zijn eigen fundering", p.259169) 
en dat politieke oordelen tot 
stand komen in een dialoog met ande- 
ren en ertoe neigen zich aan de kon- 
krete omstandigheden te onttrekken 
('une traversÃ© du temps', p.322). 
Het merendeel van de essays poogt 
de beoogde heroriÃ«ntati te bewerk- 
stelligen vanuit de tweede invals- 
hoek, nl. de analyse van moderne 
politieke verschijnselen als demo- 
kratie, revolutie en politieke 
vrijheid. Lefort zoekt daarbij ex- 
pliciet aansluiting hij de politie- 
ke Â£i-losofi van Plato en Aristote- 
les. Het gaat hem namelijk m e t  om 
het opstellen van een theorie maar 
om het onderkennen van 'vormen' zo- 
als Plato dat in De Staat deed. 
Kennis wordt in een dergelijke on- 
derneming niet geacht alleen op 
waarneming te berusten maar ook op 
een aktiviteit van de menselijke 
geest zelf. Om te bepalen of een 

vinger groot of klein is - zo 
luidt het bekende voorbeeld - heb- 
ben we aan onze impressies niet 
voldoende; we hebben ook een men- 
taal beeld van groot en klem na- 
d ~ g ,  de zg. vormen. Naar zulke 
vormen is ook Lefort op zoek. De 
politiek-filosoof zoekt daarbij 
z q n s  inziens "in een polidek re- 
gime, in een maatschappeijvorm, 
naar een v e r ~ n n e r l i j k i . n g s p r i . n c i p e  
dat een bepaalde different~krings- 
wijze en een bepaalde relatievorm 
tussen klassen, grbepen of omstan- 
digheden hegr~jpelijk maakt, en 
dat tegelijkertijd een bepaalde 
onderscheidingswi-jze van funkties 
die de dagelijkse Levenservaring 
ordent (hegnjpelijk maakt)" 
( p . 2 5 7 ) .  Het gaat Lefort om, zo- 
veel is m q  duidei~jk, het ontdek- 
ken van maatschappelijke principes 
die zowel betekenis geven aan het 
politieke proces als het sociale 
leven in die maatschappij ordenen. 
De resultaten van de onderzoeken 
die hij in deze bundel presenteert, 
overziend, zoekt Lefort daarvoor 
vooral aansluiting bij het erfgoed 
van Benjamin Constant, Alex~s de 
TocqueviIIe en Hannah Arendt. Met 
name de laatste i a  m deze bundel 
srininei~ d ~ u w e z : f .  Van .~ .^Â¥i  ?,cc': i~ 

I c l . i r [  J r  s ~ l , f i d : n ~  i j â € ¢ - s  ft-!! p . ' -  
itieke on cc-n s . ! c i . - - I P  5rc?cr  w ? : .  
Terwql in de laarsCe mensen in 
een situat~e van wederzijdse afhan- 
kel~jkheid leven, vereist de poli- 
tiek volgens Arendt: juist dat men- 
sen elkaar wederzijds erkennen als 
mondige burgers in een gezamenlij- 
ke wereld. Politiek is het. terrein 
van hef openbare leven zoals dat 
in het polis-ideaal van de klassie- 
ke oudheid teruggevonden kan wo=- 
den. In de politiek kan daarom geen 
arbeidsdeling bestaan zoals die wel 
in de sociale sfeer bestaat: iede- 
re mening telt er voor een. In de 
pnlit~ek hehoort men zich dan ook 
niet om de primaire behoeftenbe- 
vrediging te bekommeren. Men moet 
er zich wijden aan datgene wat: wer- 
kelqk inzet is van de vlta activa: 
de menselijke vrijheid. 
De scheiding tussen een politieke 



en sociale sfeer valt overigens 
niet samen met de (hegeliaanse) 
scheiding tussen staat en maat- 
schappij: in Arendts visie zou 
eerder de publieke opinie dan de 
staat de politieke sfeer belicha- 
men als de pol~tiek al niet de nei- 
ging zou hebben zich aan belicha- 
ming in een inst~tutie te onttrek- 
ken. Politiek is de pretentie om 
een gezamenlijk projekt te onder- 
nemen, een pretentie die reeds in 
het menselqk handelen zelf beslo- 
t e  liet. Net als Arendt meent Le- 
fort dat met het wegvallen van de 
scheiding tussen de politi-eke en 
de sociale sfeer ook de politiek 
als zodanig verloren gaat. dat dan - 
de noodzakelijkheid van de sociale 
sfeer het gehele maatschappeliike 
leven gaat bepalen, dat we in dat 
geval aan een van die totalitaire 
experimenten ten pr001 vallen die 
we deze eeuw al meerdere malen 
hebben meegemaakt. 
Op basis van dit ideeÃ«ngoe heeft 
Lefort de twaalf essays in deze 
bundel. geordend. De eerste drie 
gaan over de moderne demokratie: 
de volgende vijf analyseren de 
Franse Revolutie en met name de 
revolutionaire terreur daarin. Dan 
volgen twee essays over politieke 
vrijheid. Tot slot bevat de bundel 
nog twee essays onder de op het 
eerste gezicht mysterieuze titel 
'Sur la part de l'irrÃ©ducible' 
Van elk een korte karakteristiek. 
Lefnrts ideeÃ« over de moderne de- 
mokratie genieten in Nederland al 
enige bekendheid, ook al zal niet 
iedereen zich daarvan bewust zijn. 
Paul Kalma ontleende namelijk voor 
z i j n  boek De i l lus- ie  van de 'demo- 
kratische staat (Deventer, 1982), 
waarin hij het staatsbeeld van de 
sociaal-demokratie scherp kriti- 
seerde, enkele centrale ideeen aan 
een vorige bundel van Lefort, L'in- 
vention dÃ©nocrat lque  Met name de 
idee van het symbolies karakter van 
de demokratie. Lefort wees in die 
bundel op het merkwaardige ver- 
schijnsel dat politieke besluitvor- 
ming in demokratiebn enerzijds het 
resultaat is van maichtstrijd, maar 

anderznds ervaren wordt (en ook 
ervaren moet worden) als voort- 
vloeiend uit de vereisten van het 
algemeen belang. Demokratie is een 
proces waarin macht wordt omgezet 
in recht. Het symboliese of mythie- 
se karakter van de politiek schuilt 
volgens Lefort precies in het feit 
dat de wetgeving als een transcen- 
dente macht verschijnt terwijl le- 
dereen zou kunnen weten dat deze 
gewoon het resultaat is van een or- 
d~naire politieke strijd. In demo- 
kratie& vallen de re'le en de 
symboliese orde van de politiek 
niet samen: de macht die symbol~es 
zo duidelijk aan te w~jzen is, 1 s  
in de realiteit een leegte. 
In zijn vorige bundel kritiseerde 
Lefort OP basis van dit inzicht de 
traditmneel l~nkse obsess~e om 
'de staatsmacht te veroveren'. Er 
is zijns inziens namelijk helemaal 
niets te veroveren. Eenmaal op de 
regeringszetels beland, zal men 
moeten konstateren dat er daar geen 
touwtjes zijn waaraan getrokken kan - 
worden. Vanuit ditzelfde inzicht 
kritiseerde Kalma de preokkupatie 
van de PvdA met 'het besturen van 
de samenleving'. Het veroveren van 
een (meerderheids-)positie in de 
regering is volgens Kalma niet de 
enige manier om het partijprogram- 
ma uit te voeren. Voor de sociaal- 
demokratie een pijnlijke onthulling. 
In zijn nieuwe bundel werkt Lefort 
deze idee& verder uit. Hii wijst 
daarbij op het verband tussen demo- 
kratie en moderniteit, d.w.z. de 
fundamentele onzekerheid van het 
moderne sociale leven, en onder- 
zoekt In hoeverre de welvaarts- 
staat een bedreiging vormt voor de 
politieke vrijheden. Een essay over 
Hannah Arendt sluit deze afdeling 
af. 
De essays over de Franse Revolutie 
zijn naar mijn oordeel het meest 
fascinerende deel van de bundel. In 
het eerste essay analyseert Lefort 
uiterst gedetailleerd de redevoe- 
ring van Robespierre van 31 maart 
1794, de dag nadat Danton is ge- 
arresteerd. Robespierre wil de 
raadgevende vergadering doen m- 



stemmen met een verhevig~ng van de 
terreur en banton naar het schavot 
Laten voeren. Lefort toont haarfijn 
aan hoe Robespierre de vergadering 
manipuleert door zich het ene mo- 
ment te laten identificeren met de 
hoogste politieke autoriteit en het 
volgende moment die autoriteit te 
verduisteren: "Zijn kundigheid be- 
staat erin om het ondetwerp van het 
debat te verschuiven; hi] voert 
zijn gesprekspartners mee in de 
schakels van een argumentatie die 
zij als de hunnen moeten herkennen. 
Naargelang het hem uitkomt, stelt 
hij zich als de heerser op of ver- 
hult hij de plaats van de heersef. 
Uiteindelijk zijn de kunstgrepen 
v het betoog erop gericht om elk 
betoog onmogelijk te maken: de re- 
volutionaire waarheid waarvan hij 
zich ton de spreekbuis maakt, legt 
een verbod op aan het debat zelf" 
(0.76). 
Deze analyse geeft Lefort de moge- 
liikheid een principe toe te lich- 
ten dat hij aan Benjamin Constant 
ontleent, namelijk dat met het af- 
schaffen van de monarchie de poli- 
tieke autoriteit niet meer in Ã©Ã 
persoon belichaamd is, dat deze 
sindsdien in een vakuÃ¼ is beland, 
maar nog wel haar myties karakter 
heeft bewaard. Dat je bij het le- 
zen van dit essay, gedeeld 'La 
terreur rÃ©volutionaire' af en toe 
de indruk hebt een knkie te krii- " d 

gen in het centraal komitee van een 
kommunistiese partij versterkt mijn 
overtuiging dat Lefort er inderdaad 
in eeslaaed is om urincioes bloot 
te leggendie aan bepaalde maat- 
schappijvormen ten grondslag liggen. 
Principes die inderdaad meer ziln 
dan een knappe ordening van konkreet 
histories materiaal. Het volgende 
drietal essays in deze afdeling 
poogt theoretici te herwaarderen 
die zich nee als de auteur zelf ex- 
pliciet met de rol van de terreur 
in de Franse Revolutie hebben bezig- 
gehouden: Edaar Quinet. Joseoh Fer- - 
r a n  en Francois Furet. Het laatste 
essay beantwoordt de vraag waarom 
het kornunisties Manifest niet meer 
zo 'aanspreekt' als het  ruim een 

eeuw geleden deed. 
In het tweetal essays over poli- 
ti-eke vrijheid speelt Alexis de 
Tocqueville een belangrijke rol. 
Zoals wellicht bekend, vreesde de- 
ze negentiende-eeuwse socioloog 
dat vanwege het verdwi~nen van de 
traddionele maatschappelijke ver- 
banden de individualisering sterk 
toe zou nemen waardoor de zachte, 
disciplinerende krachten van de 
staatsbutokratie tot diep in het 
persoonl~jke leven regelend zouden 
kunnen gaan optreden. In het eer- 
ste eesay van deze afdeling scelt 
Lefort, na nauwgezet nagegaan te 
zi-jn wat politieke vrijheid voor 
De Tocqueville betekende, zich de 
vraag of deze bedreiging van de 
politieke vr~jheden nog aktueel is. 
Lefort ontkent deze bedreiging 
niet, maar heeft uiteindelijk wel 
een optimistiesere analyse van de 
trend naar verdere individualise- 
ring. Hij meent dat deze ook de mo- 
gelijkheid van akseptatie van de 
ander vergroot, dat deze trend ook 
kan bijdragen tot grotere sociale 
tolerantie. Het andere essay gaat 
na in hoeverre De Tocquevilles 
hoofdwerk 'De La dÃ©mocrati en 
Amerique' een interpretatie op ba- 
sis van die analyse toestaat. 
De laatsre afdeling, getiteld 'Sur 
la part de l'irrÃ©ducible' poogt 
de grensen van de politieke sfeer 
te verkennen. In het eerste essay 
onderzoekt de auteur de gevolgen 
van de scheiding tussen religie en 
politiek die met het intreden van 
de 'moderne tijd' heeft plaatsge- 
vonden. Net als de religie heeft 
de politiek in Leforts ogen een 
ideologies - in zijn termen syroho- 
lies - karakter. Het stelt mensen 
in staat om zich in de wereld te 
oriÃ«nteren om zich er een plaats 
in te geven. De eerder genoemde 
scheiding heeft volgens Lefort de 
politiek heel wat meer problemen 
bezorgd dan de religie. Ze bracht 
met name een grondige verandering 
in de symboliese orde van de poli- 
tiek teweeg: er onestond zoiets als 
'de maatschappij' waaraan iedereen 
deelneemt en men ging de staat 



voortaan beschouwen als onafhanke- 
lijke entiteit, als een leidingge- 
vend orgaan. Op een van de prohle- 
m e  die hieruit voortvloeien wees 
ik al: de sterk levende suggestie 
dat pol~tiek een kwestie is van het 
uitvaardigen van direktieven door 
de staat, als het even kan namens 
'de maatschappij', geeft een ver- 
keerd beeld van de politieke be- 
sluitvorming en tast bovendien het 
transcendente karakter van het 
recht aan. Lefort wijst ook nog op 
een aantal andere problemen. 
Het tweede essay gaat na of het be- 
grip 'onsterfelijkheid' inderdaad 
verdwenen is zoals Adorno in een 
fragment in Minima moralia (Utrecht, 
1971, p.89) beweerde. Met andere 
woorden of aan de hedendaagse kul- 
tuur slechts het direkte sukses ten 
grondslag ligt. Gebruik makend van 
het. werk van de franse mentaliteits- 
historikus Philippe Anbs, konsta- 
teert Lefort een gelijktijdige ta- 
boeisering van de dood en van het 
verrichten van een onvergankeli-jke 
daad. Politiek relevant wordt dit 
feit doordat Lefort het verbindt 
met een inzicht van Arendt. Deze 
stelt in haar politiek-filosofiese 
magnum opus On Revolution (New York, 
1964) dac in de griekse stadstaat 
het deelnemen aan het politieke le- 
ven gepaard ging met het besef iets 
onvergankelijks te verrichten en 
dat ook in de moderne maatschappij- 
en die samenhang te bespeuren is. 
Zo onderkent Arendt, die meent dat 
met de Amerikaanse en de Franse Re- 
volutie de politieke sfeer weer in 
haar oorspronkelijke staat is her- 
steld, onder andere bij Robespierre 
het bewustzijn van de notie. Dat is 
voor Lefort een schop tegen het ze- 
re heen. Hoewel hij net als Arendt 
ervan uitgaat dat politiek engage- 
ment gericht is op een daad die 
verder reikt dan het hier-en-nu, 
heeft die daad volgens hem niet het 
karakter van het verwerven van soe- 
vereiniteit, zoals Arendt meent, 
maar van het deelnemen aan een dia- 
loog. Daarom meent hij ook niet zo- 
als ATendt dat met de Franse en 
Amerikaanse Revolutie het beginsel 

van de rechtstaal: z n n  intrede 
deed in de politiek, maar dat in 
de xtallaanse renaissance daarvoor 
de grondslag werd gelegd. Een stel 
ling waarvan hij mij vooralsnog 
m e t  heeft kunnen overtuigen. 
De verschillen iri standpunt tusser 
Lefort en Arendt zijn groter dan 
uit dit geschil gekonkludeerd zou 
kunnen worden, groter ook dan Le- 
fort zelf in deze bundel toegeeft 
Met zijn omhelzing van Plato neem 
Lefort tevens diens pretentie 
over dat politieke filosofie uit- 
eindelijk een "ondervraging van de 
wereld, van het Zijn op zich" is 
Ãp.258) Hij sluit daarmee aan bij 
de zg. normat~ef-ontologiese tradi.- 
tie in de politieke filosofie. 
Arendts scherpe kritiek op Plato 
(hij zou de filosofie een apoliti-ek 
karakter hebben gegeven door een 
oppositie te formuleren tussen de 
rede en het Leven in de polis) ne- 
moreert Lefort nergens. Evenmin het 
feit dat zij - in antwoord op Heid- 
egger - niet meer het zijn maar het 
handelen centraal stelt in haar den 
ken. Ik ben geneigd op dit punt 
eerder Arendt dan Lefort te volgen. 
Beroofd van haar ontologiese status 
is het vervolgens de vraag wat er 
van Plato's vormenleer overblijft. 
Op zich is die vormenleer al iets 
uiterst onduidelijks en mijns in- 
ziens zeker niet iets waarnaar je 
- zoals Lefort doet - zonder veel 
toelichting kunt verwijzen. Het 
o wat dat betreft goed zijn als 
Lefort zich wat meer met k r i t ~ c ~  
zou inlaten, bijvoorbeeld met de 
angelsaksiese traditie in de poli- 
tieke filosofie. Deze Lijkt nu ge- 
heel onopgemerkt aan hem voorbij 
gegaan te zijn. Een nare karakter- 
trek van het franse denken, waarvan 
Lefort zich op andere punten toch 
zo gunstig onderscheidt. 
Desalniettemin is het toch een hun- 
del om enthousiast over te zijn. 
Met een reeks verrassend originele 
inzichten gaat Lefort belangrijke 
politieke verschijnselen als revo- 
lutie, demokratie en politieke 
vrijheid te lijf. Daarbij heeft hij 
het lef om zonder sentimentali-tel- 


