
nale ¬ burgerlijke bewegingen). De nieuwe su-
perpolitiek voltrekt zich in een wereld die Beck
ziet als een NV zonder meerderheidsaandeel-
houders (‘ein GmbH ohne Mehrheitseigner’).
Op het toneel van de internationale politiek
voltrekt zich veel meer een spel van macht en
tegenmacht dan zich voorheen afspeelde op het
toneel van de nationale politiek, waar we een
machtiger, meer monopolistische, centrale staat
kenden die ook de zwaardmacht had. In de
nieuwe superpolitiek gaat het overigens veel
minder om een strijd om de macht gebaseerd op
geweld ¬waaruit nationale staten zijn ontstaan,
maar om een strijd om de moraal, bijvoorbeeld
de moraal van de universele mensenrechten.

De nieuwe superpolitiek vraagt niet alleen
om een ‘herdenking’ van de nationale staat,
maar ook om een ‘herdenking’ van het sociaal-
wetenschappelijke discours over de staat. Het
‘methodologisch nationalisme’, gebaseerd op
denken in termen van staatsmacht en nationale
staten, is achterhaald en niet meer bij machte
een antwoord te geven op moderne problemen.
Evenmin is ze in staat deze problemen adequaat
te conceptualiseren. Ze stelt staat en samenle-
ving min of meer naast elkaar en ziet ze bijna als
uitwisselbaar. Hierdoor kunnen vragen van on-
gelijkheid, gerechtigheid of sociale mobiliteit al-
leen binnen het raamwerk van een in een natio-

Nationale staten zijn in toenemende mate on-
geschikt om in het spel van de internationale
krachten en ontwikkelingen een rol van beteke-
nis te kunnen spelen. Staten gedragen zich alsof
zij nog steeds de regisseur zijn van het schouw-
spel dat zich op het toneel voltrekt, maar het to-
neel heeft zich verplaatst en steeds meer en an-
dere actoren spelen een rol waar de regisseur
geen invloed op heeft.  Het ‘politieke’ verplaatst
zich van het nationale toneel naar een veel min-
der plaatsbaar en grijpbaar inter- of transnatio-
naal toneel. In eerder werk introduceerde Beck
in reactie op deze ontwikkelingen het begrip
‘subpolitik’, de verplaatsing van de politiek naar
beneden, weg van het niveau van de centrale
staat.

In dit nieuwe boek richt Beck zich op de
‘superpolitiek’ (een begrip dat hij overigens niet
gebruikt): de politiek op het niveau boven de na-
tionale staat. Door het wegvallen van grenzen ¬
in fysieke zin, maar ook waar het de problemen
betreft ¬ ontstaat een nieuwe strijd om de
macht waar we oude bekenden tegenkomen
maar waar zich ook nieuwe spelers aandienen
(internationale bedrijven, nieuwe ¬internatio-
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Beck’s beschouwingen over kosmopolitisme
versus nationalisme, over macht en tegenmacht
zijn interessant, uitdagend, polemisch en be-
vooroordeeld. Bevoorooordeeld omdat Beck’s
kosmopolitisme om voor mij onduidelijke rede-
nen niet uitkomt op cultureel relativisme of op
culturele botsingen, maar op een ‘Kampf für
eine Menschheitskultur’. Tegelijkertijd stelt
Beck indringend de belangrijke vraag hoe we po-
litiek en wetenschappelijk na kunnen denken
over de rol van de staat in een mondiaal tijdperk.
Beck komt niet uit bij het verdwijnen van natio-
nale staten en een pleidooi voor nieuwe vormen
van internationaal bestuur. Hij schetst ¬ overi-
gens slechts in zeer vage lijnen ¬ een meer ge-
fragmenteerd systeem van internationale
machtscentra, een spel van macht en tegen-
macht, waarin nationale staten een belangrijke
rol blijven spelen, mits ze in staat zijn uit hun
benauwende nationalisme te breken en de
nieuwe werkelijkheid van de maatschappelijke,
economische en politieke mondialisering er-
kennen. Op zijn Beckiaans: juist door erkenning
van een zich geleidelijk vormend en doorlopend
veranderend nieuw systeem van transnationale
interdependenties zijn nationale staten bij
machte hun nationale onafhankelijkheid over-
eind te houden. Hoe hierin een evenwicht van
nationale begrenzingen en belangen in stand te
houden tegen de druk van mondiale afhankelijk-
heden en ongelijkheden is niet alleen voor mij
maar ook voor Beck nog een onbeantwoorde
vraag.

nale staat geordenende en bestuurde samenle-
ving gesteld en aangepakt worden. Mobiliteit
die vanuit een kosmopolitische blik bijdraagt
aan meer stabiele internationale verhoudingen
of aan een gelijkere verdeling van middelen, is
vanuit een nationale blik een probleem en een
aanslag op de nationale verdelingsarrangemen-
ten. Nationale mobiliteit die bijdraagt aan een
flexibele arbeidsmarkt wordt een immigratie-
probleem wanneer zij grenzen gaat overschrij-
den.

� 
Transnationale interdependenties

Tegenover methodologisch nationalisme staat
dus methodologisch kosmopolitisme. Nationa-
lisme draait om de vraag wie erbij hoort en wie
niet (‘eine Drinnen-Draussen Logik’), bij het kos-
mopolitisme gaat het om de erkenning van de
ander (‘die Anerkennung der Andersheit des An-
deren’). Al te gemakkelijk koppelt Beck het
(neo)liberalisme aan het methodologisch natio-
nalisme, terwijl het methodologisch kosmopoli-
tisme minder duidelijke antwoorden geeft,
maar wel meer vrijheidsgraden biedt. Een op de
nationale staat gericht denken verwaarloost
internationale problemen (ze is nauwelijks in
staat internationale ongelijkheden als een poli-
tiek probleem te conceptualiseren) en maakt
zich meer en meer irrelevant (‘die Zombie-Wis-
senschaft des Nationalen’). Het kosmopolitisme
krijgt een positievere pers bij Beck: ‘Der kosmo-
politische Blick verbindet folglich den Respekt
vor der Würde der kulturell Anderen met dem
Interesse am überleben jedes Individuums’.
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