
"alternatieve strategie&nm, voor 
zover aanwezig, bl:.jl:en een weinig 
appellerende impakt te bezitten. 
"D~lemma's van het fem~n~sme" heeft 
daarmee haar doel voorbij gescho- 
ten. De spanningsloosheid van deze 
bundel vormt een schril kmtrast 
met "Feminisme l", een dilemma 
waar we ons inziens, de ogen m e t  
voor mogen slurten. Voor beroeps- 
femin~sten onder ons, moge Te Elf- 
der Ure dan nog wel verteerbaar 
zijn, wij houden ons hart vast 
voor de aspirantleden in de toe- 
k o m ~  t. 

Zijn wij al dood? 

Michel Kuypers, Bert van der Schaaf 

I n  de schaduw van de zwijgende 
meerderheden' door Jean Baudrillard 
SUA Amsterdam 1986, f 29 ,50 .  

Het boek bestaat uit twee lange es- 
says uit 1978 en 1982: 'De preces- 
s ~ e  van de sirnulakra' en het titel- 
stuk. Ze zijn geschreven in de ron- 
kende metaforiese stijl waaron 
Baudrillard berucht en beroetnd is, 
en ze tonen zijn 'science-fiction 
methode' in al haar kurieuze glo- 
n e ,  

I n  de w o e s t i j n  

In 'De precessie van de simlakra' 
stelt Baudrillard dat er een histo- 
riese verschuiving heeft plaatsge- 
vonden van representatie naar si- 
mulatie in de wijze waarop tekens 
en 'beelden' werken. HIJ verdui- 

deinkt dat aan de hand van een 
verhaal van Borges. In dat ver- 
haal tekenen de kartografen van 
Het Rrjk een kaart die zo gede- 
tailleerd is, dat ZIJ precies sa- 
menvalt met het grondgebied zelf. 
Maar met het verval van het Rijk 
begint deze kaart langzamerhand te 
rafelen en valt uit elkaar, waar- 
bij alleen nog in de woestijn eni- 
ge flarden herkenbaar zijn. Bau- 
drillard leest dit verbaal als een 
fabel die het verbal van het:lnk van 
de Representatie verbeeldt. Tegen- 
woordig refereren tekens niet meer 
naar een werkelijk betekende zo- 
als de kaart naar het grondgebied. 
"Het gaat nu om het genereren van 
iets reÃ«els zonder oorsprong of 
realiteit, door een model: het hy- 
perreile. Het grondgebied gaat 
n e t  meer vooraf aan de kaart en 
overleeft deze al evenmin. Voort- 
aan gaat de kaart vooraf aan het 
grondgebied". Tekens produceren 
nog slechts een schijn van referen- 
tie, de suggestie van werkelijk- 
heid. Het zijn simulakra. "Het 
gaat om een substitutie van het 
reÃ«l door de tekens van het re- 
ele". Dit noemt hij simulatie. 
Met een soort agressieve melan- 
cholie stelt Baudrillard: "Wij 
bevinden ons in het rijk van de 
simulatie en hebben alleen nog 
recht op nostalgie, de spookachti- 
ge en parodistiese rehabilitatie 
van alle verloren referenties". 
Het verhullen of niet erkennen 
a deze toestand noemt hij dissi- 
mutatie. Aan de hand van een aan- 
tal gevallen laat hij zien hoe 
dat plaatsvindt in o.a.  de media, 
de wetenschap, de politiek. Daar- 
bij hanteert hij een benaderings- 
n j z e  die wij als een vruchtbare 
vorm van paranoia zouden willen 
typeren en waarin het centrale 
principe dat van de omkering is. 
Dat levert allerlei vermakelijke 
en soms scherpe inzichten op. 
Zo beschrijft hij het Watergate 
schandaal als een afleidingsma- 
noeuvre die het echte schandaal, 
dat van bet normale politieke be- 
drijf, aan het zicht moest ont- 



trekken. En de bescherming van de 
stam der Tasada: op de Filipijnen, 
die al acht eeuwen geen kontakt 
met 'de beschaving' hebben, gaat 
er in Baudrillard's optiek uitzien 
als een strategie van de ant~opo- 
logiese wetenschap om zichzelf van 
de dood te redden door her kunst- 
matig in leven houden van haar ob- 
jekt. Over Disneyland merkt hij op 
dat het daarbij niet gaat om ideo- 
logie, om een verkeerde voorstel- 
ling van de realiteit, maar om een 
poging te verbergen dat het reÃ«l 
niet meer reeel is. "Disneyland 
wordt voorgesteld als imaginair om 
te laten geloven dat de rest reÃ«e 
is, terwijl heel Los Angeles en 
het Amerika dat er omheen ligt, al 
m e t  meer reÃ«e zijn maar behoren 
tot de orde van het hyperreÃ«l en 
de simulac~e". 

Het verlies van het  ref t lp  

Door alle analyses heen, loopt als 
een rode draad Baudrillard's geob- 
sedeerdheid door het reÃ«le het 
werkelijke. Enerzijds wijst hij 
met leedvermaak en venijn op het 
'wezenlijk' gesimuleerde karakter 
van 'onze' werkelijkheid, en valt 
hij de schone schijn aan van alles 
dat zich als reÃ«e wil voordoen. 
(Maar uit naam waarvan, en met welk 
doel, blijft onduidelijk, omdat 
Baudrillard wel wil moraliseren 
maar geen moraal wil konstrueren.) 
Anderzijds klinkt er melancholie 
in zijn beschrijvingen van "het 
verlies van het reÃ«le" een ver- 
langen naar het "weer" bereiken 
van "een absoluut nivo van het re- 
ele" (87) .  Er zijn dan ook passa- 
ges en zinswendingen die doen ver- 
moeden dat Baudrillard aan het be- 
s t  van een zuiver ReÃ«l bli~ft 

van de teksten is toch dat het er 
om gaat de huidige toestand op te 
vatten als een uitdaging, en niet 
in getreur te vervallen, of xn 
eindeloze schijnbewegingen en rook- 
gordijnen te verdwalen in "de hel 
van de simulatie", 

Dood en uitdaging 

Baudr~llard schetst het leven-na- 
de-dood, waarin mensen geen onder- 
scheid meer kunnen maken russen 
realiteit en simulatie, tussen re- 
ferenten en tekens. Weliswaar ver-  
gelijkt hij de huidige fascinatie 
door beelden met de eeuwenoude 
fascinatie door godsbeelden, ido- 
len, heilige voorwerpen. Maar, er 
zou nu een kritiese grens zljn 
overschreden: beelden en modellen 
zijn zelf de werkelijkheid gewor- 
den, - en w i j  zijn des te getascl- 
neerder geworden. In dit tijdperk 
van de sirnulakra zijn de mensen 
(wij dus) schimmen van zichzelf ge- 
worden. De mensen hebben de dood 
niet Bieer voor zich, maar zijn dit 
Station al gepasseerd. De mensen 
leven "in een universum dat merk- 
waardig veel Inkt op het o n g i -  
neel" maar dat niet meer rede1 is. 
Wlj zijn reeds uit de dood opge- 
staan, representeren onszelf niet 
meer, en z q n  als sirnulakra leven- 
diger dan t11dens ons leven, Beel- 
den en modellen van de wereld en 
van onszelf hebben alle 'reali- 
teit' naar zich toe getrokken. Het 
is vanuit een dergelijke globale 
gedachtengang dat Baudrillard (ron- 
kend als altijd) kan stellen dat 
er van de massa niets meer te ver- 
wachten is. En dat we dus ( 7 )  een 
katastrofe tegemoet gaan. Dat zal 
echter geen revolutie zijn, maar 
een totale ineenstortine ti lulosie) 

vasthouden, een onbewogen en onge- van de maatschappij. Soms lijkt 
simuleerde werkelijkheid (101, 108) het alsof Baudrillard met deze 
Alsof hij gelooft dat er ooit een ontwikkeling wil instemmen, in de 
absoluut nivo van het ReÃ¨l heeft stijl van Nietzsche. Echter zonder 
bestaan dat vrij toegankelnk was diens heidendom: de Philisters 
v de individuele en kollektieve zijn nu de helden geworden en hun 
beleving. (gebrek aan) wil geschiede. Maar 
Maar goed. De belangrqkste teneur in de teksten duiken ook termen op 


