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Charisma in de 
politiek 

In de beschrijving van poli
tieke kopstukken is het 
begrip 'charisma' een vee! 
gebezigde term geworden. 
Ook bij de diverse verkie-

De inflatie van 

een bearip 
geslagen electoraat te her
vinden. Kok, Bolkestein en 
Lubbers zijn volgens Too
nen voorbeelden van niet-
charismatische, zakelijke 

zingen in I 994 en I 995 
werd in menige politieke 
analyse het charisma, of 
gebrek aan charisma, van 
deze of gene lijsttrekker 
opgevoerd als verklaring 

RON VAN DOOREN 
!eiders. Bij hen staan meer 
het beleid en de issues cen
traal en treedt het penoon
lijke minder op de voor
grond. 

Politicolooa, werkzaam bij de vakaroep Politieke 
Wetenschappen van de Rijksunversiteit Leiden. 

voor de kiezersgunst. Naar-
mate de term 'charisma' meer en meer zijn intrede 
deed in het dagelijks spraakgebruik, is het onder
scheidend vermogen ervan evenwel afgenomen. 
Een politicus moet, zoals een Amerikaans commen
tator al twintig jaar geleden opmerkte, wei uitge
sproken lelijk zijn, slecht uit zijn woorden komen 
of geen manieren kennen om bij het kleinste elec
torale succes niet als charismatisch te worden aan
geduid. Elke 'sterke persoonlijkheid' die 'popu
lair', 'welbespraakt' of 'mediageniek' is, wordt al 
snel voor 'charismatisch' versleten. 

Als reactie op deze inflatie van de term 'charis
ma', hebben wetenschappers geprobeerd een 
onderverdeling aan te brengen binnen de categorie 
'charismatisch'. Vaak ging het er dan om de 'echte' 
charismatische !eiders van de nep-charismatici te 
onderscheiden. Vee! van de hedendaagse politieke 
kopstukken zouden, bijvoorbeeld, eerder als pseu
do-charismatisch moeten worden aangeduid, om
dat hun populaire imago bewust via de media werd 
gecreeerd. Zo heeft Toonen, in een studie naar het 
lijsttrekkerschap in Nederland (Toonen, I992), 
betoogd dat echte charismatische leiders als Kuy
per, Domela Nieuwenhuis en Troelstra, dankzij 
hun 'gezaghebbende persoonlijkheid' en 'persoon
lijke uitstraling' konden uitgroeien tot de belicha
ming van de emancipatiestrijd waarin hun respec
tieve achterbannen waren gewikkeld, terwijl 'pseu
do-charismatici' als Van Agt, Wiegel of Den Uyl, 
vooral p.r.-instrumenten waren die door partijen 
werden gebruikt om de aansluiting bij een op hol 

Ofschoon een dergelij -
ke benadering ongetwijfeld 

een meer genuanceerd gebruik van de term charis
matisch mogelijk maakt, heeft zij het grote nadeel 
dat zij een element in de analyse van gezagsverhou
dingen introduceert dat daar oorspronkelijk vol
strekt vreemd aan was en ook behoort te zijn, name
lijk dat van de electorale strategie. Zoals Max 
Weber, de Duitse socioloog die bet begrip charis
ma voor het eerst toepaste op de analyse van 
wereldlijke !eiders, reeds aan het begin van deze 
eeuw betoogde, zijn niet de bedoelingen van I eiders 
maar de wijze waarop !eiders door volgelingen 
worden gepercipieerd maatgevend voor de aard 
van de gezagsverhouding die er tussen een Ieider en 
zijn achterban bestaat, en dus voor de vraag of er 
werkelijk van charisma sprake is (Weber, I 9 2 I). 

Met andere woorden: het enkele feit dat het publie
ke beeld van hedendaagse politieke !eiders bewust 
gemanipuleerd wordt om stemmen te trekken, 
betekent nog niet dat de band die tussen deze !ei
ders en hun achterban bestaat essentieel verschilt 
van die tussen de vroegere 'echte' charismatici en 
h{m aanhang. Van belang is slechts, zoals Weber 
beklemtoonde, dat de Ieider als uitzonderlijk of 
buitengewoon begiftigd wordt beschouwd en om 
die red en wordt gehoorzaamd. 

Om tot een genuanceerder gebruik van het 
begrip charisma te komen zou het aldus beter zijn 
om de blik af te wenden van de Ieider en zijn rol in 
een electorale strategie, en meer aandacht te schen
ken aan de beweegredenen van mensen om zich aan 
een Ieider over te geven. Een bijkomend voordeel 
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van zo'n benadering is, dat zij meer inzicht ver
schaft in de ontstaansvoorwaarden voor de op
komst van charismatische gezagsverhoudingen in de 
politiek. 

Charisma en het onderzoek naar leiderschap 

Onderzoek naar charismatisch leiderschap heeft 
zich vooral met drie deelaspecten van dit verschijn
sel beziggehouden: 1 . de persoonlijke kenmerken 
van !eiders welke hun uitzonderlijke aantrekkings
kracht kunnen verklaren; 2. de omstandigheden 
waaronder charismatisch gezag tot ontwikkeling 
kan komen; en 3. de persoonlijke factoren die ertoe 
bijdragen dat volgelingen ]eiders gaan verheerlij
ken. 

Helaas heeft het onderzoek naar de kwaliteiten 
van 'grote' of 'succesvolle' !eiders weinig meer 
opgeleverd dan aanwijzingen dat deze zich onder
scheiden door hun analytisch vermogen, hun socia
le vaardigheden en hun overtuigingskracht. Daar
naast zouden een ongewoon grote dadendrang en 
de behoefte om zichzelf te bewijzen kenmerkend 
zijn voor het karakter van dergelijke !eiders. Waar
om deze capaciteiten of eigenschappen er soms toe 
leiden dat politieke kopstukken door hun aanhang 
worden aanbeden en blind worden vertrouwd en 
gevolgd, blijft echter onverklaard, een reden te
meer om bij de analyse van charisma niet zozeer 
naar de persoon van de Ieider te kijken, als wei naar 
de volgeling en diens perceptie van de Ieider. 

Dat het onderzoek naar de kenmerken van uit
zonderlijke !eiders zo weinig heeft opgeleverd, is 
bovenal verklaarbaar uit het feit dat de eisen die aan 
!eiders gesteld worden in hoge mate varH~ren met 
de omstandigheden waarbinnen ze moeten functio
neren (de cultuur waarin ze zich bevinden, de 
directe problemen waarmee ze geconfronteerd 
worden, en de rol die ze vervulleri. in het politieke 
systeem). 

Ten aanzien van de omstandiaheden waaronder 
charisma tot bloei kan komen wordt - in navolging 
van Weber - vrijwel onveranderlijk gewezen op de 
noodzaak van het existeren van een of andere crisis. 

Aileen wanneer ingrijpende veranderingen in een 
samenleving nodig lijken en de gevestigde politieke 
instituties niet in staat blijken om de vereiste maat
regelen te treffen zal het klimaat gunstig zijn voor 
het opkomen van charismatische !eiders. Zonder de 
behoefte van confessionelen en arbeiders aan maat
schappelijke en politieke erkenning zouden Kuy
per, Domela Nieuwenhuis en Troelstra roependen 

in de woestijn zijn gebleven. Evenzeer echter 
vormden de economische crisis van de jaren zeven
tig en de politieke destabilisatie als gevolg van de 
ontzuiling de voedingsbodem voor de opkomst van 
markante politieke figuren als Den Uyl, Van Agt en 
Wiegel. Niet elke crisis, echter, wordt gevolgd 
door de opkomst van charismatische !eiders. Crises 
lijken daarmee noodzakelijk voor het ontstaan van 
charisma, maar niet voldoende. Van belang is ook 
nu niet de 'objectieve' aard en ernst van de crisis, 
als wei de wijze waarop die door mensen wordt 
ervaren en ge'interpreteerd. 

Hiermee zijn we bij de belevingswereld van de 
volgelingen aangeland. De persoonlijke kenmerken 
en behoeften van charismatische volgelingen zijn 
vooral onderwerp van onderzoek geweest in (soci
aal-)psychologische of psychoanalytische benade
ringen van leiderschap . Dergelijke benaderingen 
monden, zoals hierna verder zal worden uiteenge
zet, doorgaans uit in de veronderstelling dat charis
matische volgelingen een sterke hunkering koeste
ren naar inspirerende voorbeelden. Door zeer uit
zonderlijke kwaliteiten aan !eiders toe te schrijven 
en zich vervolgens met hen te vereenzelvigen zou
den volgelingen hun eigen twijfels en angsten over
winnen (zie Carnic, 1980 voor een overzicht). 

Vooralsnog lijkt het erop dat inzicht in de aard 
van charismatisch politiek leiderschap aileen ver
kregen kan worden door de situationele context 
van het leiderschap (de crisis), de karakteristieken 
van !eiders, en de behoeftenstructuur van volgelin
gen aan elkaar te koppelen. Een dergelijke benade
ring van charisma zou men interactiif kunnen noe
men . Zo'n meer omvattend verklaringsmodel van 
politiek charismatisch leiderschap omvat vier com
ponenten: een Ieider, volgelingen, sociale groepen 
(massa's, sociale bewegingen, partijen e.d.) en de 
maatschappelijke context. Hierbij is het van belang 
op te merken dat aileen de eerste twee componen
ten noodzakelijk zijn om van een charismatische 
gezagsrelatie te kunnen spreken. De beide andere 
elementen spelen evenwel in het verschijnsel poli 

tiek charisma een dermate grote rol dat zij niet 
onbesproken kunnen blijven. 

De volaelinB 
Uiteraard kan charisma niet bestaan zonder dat er 
volaelinaen zijn die geloven in de uitzonderlijke 
gaven ofkwaliteiten van een Ieider en hem dienten
gevolge als gezagsdrager erkennen. Volgens Will
ner ( 1984) kenmerkt de charismatische volgeling 
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zich door een blind geloof in een voor uitzonderlijk 
gehouden en aanbeden Ieider, en onvoorwaardelij
ke gehoorzaamheid aan diens wil. 

Waarom mensen zo'n attitude jegens een Ieider 
aannemen is a! lange tijd onderwerp van psycholo
gische theorievorming. Freud ( 19 2 1) veronderstel
de als eerste dat mensen niet zozeer worden mee
gesleurd door de leiderverering die zij in hun omge
ving waarnemen ( een zienswijze die aan het eind 
van de negentiende eeuw door massapsychologen 
werd aangehangen, zoals we verderop zullen zien), 
maar motieven hebben om voorbeeldfiguren te 
idealiseren en onvoorwaardelijk te gehoorzamen. 
Hij onderscheidde twee van zulke motieven, een 
schuldmotief en een schaamtemotief. In beide 
g~vallen komt de totale overgave aan !eiders tege
moet aan de behoefte van volgelingen om een 
oplossing te vinden voor een specifieke psychische 
problematiek. In het geval van schaamte worstelen 
individuen met gevoelens van persoonlijk tekort
schieten, van het onvoldoende tegemoetkomen aan 
de idealen die men zich gesteld heeft. De charisma
tische volgeling zou deze problematiek hebben 
opgelost door zich te vereenzelvigen met een Ieider 
die het wei 'gemaakt' heeft en die een belichaming 
lijkt te vormen van het ideaalbeeld dat men zichzelf 
voorhoudt(Freud, 1921; 1930). 

In het geval van schuld wordt het individu ge
kweld door gewetensnood, door twijfel aan de 
eigen morele rechtschapenheid. Door zich volledig 
te onderwerpen aan een Ieider die juist het belang 
van bepaalde ethische voorschriften predikt en ook 
zelf als een voorbeeld voor onberispelijk gedrag kan 
gelden, zou de charismatische volgeling berouw 
tonen over zijn duistere levenswandel en in het 
reine komen met zichzelf (Freud, 1913; 1939). 

Meer recentelijk heeft nog een derde drijfveer 
voor de 'charismatisering' van !eiders de aandacht 
gekregen, namelijk het narcismemotief (Post, 
1986). Dit motief zou met name sterk Ieven bij 
mensen die zich in hun vroegste ontwikkeling 
onvoldoende ondersteund hebben geweten door de 
ouders. Dergelijke mensen zijn er nooit in geslaagd 
een zelfstandig gevoel van eigenwaarde te ontwik
kelen, waardoor zij een ongewoon sterke behoefte 
zijn blijven houden aan acceptatie, waardering en 
aandacht van anderen. Vanuit deze optiek kan er 
een bijzondere aantrekkingskracht uitgaan van een 
Ieider die zich het lot van zijn aanhang bijzonder 
lijkt aan te trekken, en een volgelingenschare waar
in het individu zich opgenomen weet. 

De Ieider 
Uiteraard kan een charismatische gezagsrelatie ook 
niet bestaan zonder een Ieider. Zoals in het vooraf
gaande al is geconstateerd heeft het onderzoek naar 
de karakteristieke kwaliteiten van charismatische 
!eiders weinig resultaat opgeleverd en lijkt het erop 
dat !eiders niet zozeer charisma verwerven omdat 
zij over specifieke eigenschappen beschikken, maar 
omdat hun imaao aansluit bij de meest elementaire 
behoeften van hun volgelingen. Zij moeten, met 
andere woorden, een geloofwaardig antwoord zijn 
op het schuld-, schaamte-, of narcismecomplex dat 
onder hun aanhang leeft. De drie daarbij behorende 
imago's zijn die van wetgever, held en verlosser. 

De wetgever - in de Mosai:sche zin van het 
woord - benadrukt het belang van ethische norm en 
en principes en appelleert als zodanig aan een diep
geworteld zondebesef onder zijn volgers. Maat
schappelijke wantoestanden en onrecht herleidt hij 
tot een verwaarlozing van de morele grondvesten 
waarop een samenleving is gebouwd en hij roept 
zijn aanhangers op om op het rechte pad terug te 
keren en zo een totale ineenstorting van de ge
meenschap te voorkomen. Om zijn woorden kracht 
bij te zetten voldoet het gedrag van de wetgever zelf 
aan de hoogste morele maatstaven en houdt hij er 
niet zelden een ascetische levenswandel op na. 
Terwijl de wetgever het morele geweten van zijn 
aanhang symboliseert, vormt de held de belicha
ming van de waarden waarnaar mensen geacht wor
den te streven. Heiden formuleren duidelijke doe
len en Iaten hun volgelingen zien dat zij, mits zij 
voldoende zelfvertrouwen en moed hebben en zich 
volledig voor de realisering van het doe! inzetten, 
zichzelf kunnen overstijgen en hun Ieven een nieu
we zin kunnen geven. 

Anders dan de wetgever of de held, die hun vol
gelingen confronteren met een ideaalbeeld en zo 
tot zelf-overstijging oproepen, houdt de verlosser -
de derde variant op het charismatisch imago - zijn 
aanhang een spiegelbeeld voor van wat ze zijn en 
roept hen op zich met dat beeld te verzoenen. De 
verlosser werpt zich op als de gewone man, die uit 
het volk is voortgekomen en die het als zijn hoogste 
eer ziet dat volk te dienen. Hij benadrukt de waarde 
van het eigen volk of ras en houdt zijn aanhangers 
voor dat a! hun ellende en nood zal verdwijnen 
zodra zij hun individualiteit opgeven en zich valle
dig onderwerpen aan de collectieve wil, beli
chaamd in de almachtige Ieider zelf. 
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Sociale crises en charisma 
Kenmerkend voor charismatisch gezag in de politiek 
is, dat het zich manifesteert in tijden van ingrijpen
de maatschappelijke crisis en dat het in de regel aan
leiding geeft tot de opkomst van verontruste 
massa's, partijen of sociale bewegingen die op ver
andering uit zijn. Net als het imago van de charis
matische Ieider, houdt ook de aard van de charisma
bevorderende crisis verband met de behoeften die 
mensen ertoe brengen zich volledig ten dienste van 
een verheerlijkte Ieider te stellen. 

Is het charismatisch gezag gebaseerd op een 
schuldcomplex, dan zal de maatschappelijke crisis 
bestaan uit de ineenstorting van de traditionele nor
matieve orde. Dit leidt ertoe dat mensen in conti
nue onzekerheid verkeren omtrent het morele 
gehalte van hun gedrag. Morele normen kunnen in 
verval zijn geraakt zonder dat daarvoor nieuwe dui
delijke ethische principes in de plaats komen. Een 
andere mogelijkheid, die zich vaak onder koloniale 
verhoudingen heeft voorgedaan, is dat een bestaand 
(inheems) normenstelsel plotseling geconfronteerd 
wordt met een vreemd normenstelsel, als gevolg 
waarvan mensen cultureel gedesorienteerd raken. 

Schaamte, de tweede voedingsbodem voor cha
risma, kan op grote schaal ontstaan wanneer een 
samenleving niet Ianger in staat is mensen aan te 
zetten tot de realisering van hogere doelen. Vaak 
zal dit het geval zijn wanneer eerdere collectieve 
inspanningen zonder succes zijn gebleven of zo'n 
hoge to! hebben geeist dat mensen niet meer de 
bereidheid kunnen opbrengen voor een nieuw uto
pia te strijden. 

Narcisme en de behoefte aan zelfbevestiging en 
symbiose, ten slotte, kunnen voortkomen uit een 
langdurend onvermogen van een samenleving of 
haar autoriteiten om in voldoende mate tegemoet 
te komen aan de behoeften en wensen van burgers, 
waardoor die zich minderwaardig en aan hun lot 
overgelaten gaan voelen. 

Sociale aroepen en charisma 
Er is wei beweerd dat charismatisch leiderschap 
onlosmakelijk verbonden is met de opkomst van 
politick ontheemde massa's of bewegingen. AI in 
de vorige eeuw poneerde Le Bon ( 1895) de in
vloedrijke stelling dat mensen, zodra ze opgaan in 
een massa of groep, hun individuele bewustzijn ver
Uezen en daardoor een gemakkelijke prooi vormen 
voor agitatoren. Ook latere sociaal-psychologen 
hebben extreme vormen van gehoorzaamheid en 

leiderverering vaak in verband gebracht met het 
effect dat groepen op de menselijke psyche hebben. 

Het is echter twijfelachtig of die relatie tussen 
charismatische !eiders en de opkomst van sociale 
bewegingen of massa's wei zo sterk is. Zoals de 
casus van Winston Churchill, die hierna besproken 
zal worden, illustreert, kan de achterban van een 
Ieider verspreid en ongeorganiseerd blijven wan
neer de communicatie tussen de Ieider en zijn aan
hang via massamedia (in het geval van Churchill: de 
radio) verloopt. In de regel echter gaat charisma
tisch leiderschap gepaard met massamanifestaties 
( demonstraties, protestmarsen, bijeenkomsten), 
de opkomst van sociale vernieuwingsbewegingen of 
van politieke partijen, en is er alle reden om in een 
analyse van politick charisma aandacht aan het 
groepsaspect te besteden. 

De relatie tussen charisma en sociale groepen 
kent drie varian ten. In de eerste plaats is het moge
lijk dat groepen enkel verzamelplaatsen zijn waar 
de aanhangers van een Ieider elkaar ontmoeten. In 
zo'n geval voegt de groep niets nieuws toe aan de 
belevingswereld van de volgeling. De attitude van 
de groep jegens de Ieider is slechts de optelsom van 
de attitudes van de volgelingen die dee] uitmaken 
van de groep. 

Het is echter ook mogelijk dat de charismatische 
orientatie pas in de groep ontstaat en dat groepsle
den een charismatische transformatie ondergaan. 
Onderzoek naar het effect van groepen op individu
en heeft ondersteuning opgeleverd voor Le Bons 
stelling dat met name grote groepen, waarbinnen 
individuen zich anoniem kunnen voekn en een ver
minderd verantwoordelijkheidsgevoel en zelfbe
wustzijn ervaren, aanleiding geven tot impulsief 
gedrag en een hang naar sterk leiderschap. In derge
lijke groepen is het alsof iedereen een sterk vermin
derde weerstand heeft tegen externe invloeden en 
als het ware wordt aangestoken door de geestdrift 
die een Ieider weet op te roepen. 

Een andere mogelijkheid is dat de verheerlijking 
van een Ieider, het blinde geloof en de onvoorwaar
delijke gehoorzaamheid, niet de werkelijke attitude 
van volgelingen weergeven. Leidersverheerlijking 
kan ook worden vooraewend om te voldoen aan de 
normen die zich in een groep hebben ontwikkeld 
met betrekking tot de houding die men ten aanzien 
van de Ieider dient aan te nemen . Charismatische 
toewijding is dan een overlevingsstrategie. 

Voor de continillteit van de beweging zelf is het 
van groot belang om een normenstelsel te ontwik-
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kelen en om een transformatie in gang te zetten van 
gehoorzaamheid aan de Ieider naar eerbiediging van 
de ideologie, de strategie en de doeleinden van de 
beweging. Dit betekent, zoals ook Weber onder
kende, dat het charismatische element in een bewe
ging gedoemd is steeds meer op de achtergrond te 
raken. Aileen op deze wijze kan een partij ofbewe
ging haar charismatische grond.legger overleven. 

Drie voorbeelden: Churchill, Hitler en Khomeini 

De drie subtypen van politiek charismatisch leider
schap die uit een interactieve interpretatie van dit 
fenomeen voortvloeien kunnen bet best worden 
gei'llustreerd aan de hand van drie relatief zuivere 
representanten van elk type: Churchill als de proto
typische charismatische held, Hitler als de uit het 
volk voortgekomen verlosser, en Khomeini als de 
Mosai:sche pleitbezorger van een moreel normen
stelsel. 

De kwalificatie van Winston Churchill als cha
rismatisch mag verwondering wekken. Het zou 
inderdaad te ver voeren om te beweren dat de 
Britse oorlogsleider aanbeden werd en onvoor
waardelijk gehoorzaamd en geloofd. Maar hij werd 
wei als zeer uitzonderlijk beschouwd, geprezen om 
de moed die hij aan de dag wist te leggen, ondanks 
de moeilijke omstandigheden waaronder hij tot bet 
premierschap werd geroepen, en om de wijze 
waarop hij, als geen ander, het Duitse gevaar had 
onderkend. 

De crisis waaraan Churchill bet hoofd te bieden 
had was, uiteraard, de oorlog tegen de Duitsers. 
Maar om die strijd aan te kunnen gaan, moesten de 
Britten eerst nog een interne, psychische, crisis zien 
te overwinnen, namelijk schaamte. Schaamte, voor
al, over de zelfgenoegzame houding die zij in bet 
interbellum hadden aangenomen. De Britten bad
den aan de Eerste Wereldoorlog een verlammend 
verlangen naar rust en vrede overgehouden en 
waren lange tijd niet bereid de welvaart die zij in 
bet interbellum hadden opgebouwd in een nieuw 
internationaal avontuur op het spel te zetten. Menig 
commentator heeft gewezen op de cruciale rol die 
Churchill juist bij het overwinnen van deze psychi
sche crisis heeft vervuld. Hij wist het apathische 
Britse volk, dat tot op het laatst geweigerd had in de 
mogelijkheid van een oorlog te geloven, te door
dringen van de eervolle taak die de geschiedenis 
haar, als bedwinger van het verafschuwde Nazisme, 
toebedeeld had. 

Churchills tegenstrever, Adolf Hitler, kan als 

voorbeeld dienen van een Ieider die het narcistisch 
verlangen naar zelfbevestiging en symbiose weet uit 
te buiten om zich een uitermate toegewijde aan
hang te verwerven. De Duitsers die in of vlak na de 
Eerste W ereldoorlog opgroeiden en later tot 
Hitlers meest fervente aanhangers zouden behoren 
hadden aile aanleiding om zich, als narcisten, in de 
steek gelaten te voelen. Zij hadden ervaren hoe zij 
in armoede en honger moesten achterblijven toen 
hun vaders naar het front trokken en hun moeders 
de traditionele plek in bet gezin verruilden voor een 
baan in de oorlogsindustrie. Zij moesten toezien 
hoe bet Duitse volk en Reich, waarvoor zij geleerd 
had den bet grootste respect te hebben, in Versailles 
vernederd werden. En daarna hadden zij ervaren 
dat de nieuwe Weimar-republiek niet in staat bleek 
het hoofd te hied en aan verpaupering en grootscha
lige werkloosheid. 

Anders dan bij Churchill speelden in Hitlers 
geval groepsprocessen een belangrijke rol in de lei
derschapscultus die zijn persoon omgaf. Op talloze 
N so A P-bijeenkomsten en -manifestaties versterk
ten de bewonderaars van Hitler elkaar in de blinde 
toewijding aan de FUhrer. Hitler zelf - die zeer 
waarschijnlijk van Le Bons theorieen over de massa
suggestie op de hoogte is geweest - zag erop toe dat 
dergelijke partijbijeenkomsten zodanig werden 
aangekleed dat het individuele bewustzijn zou ver
vagen en de collectieve wil en identiteit kon gaan 
overheersen. Natuurlijk was ook dwang niet 
vreemd aan de Nazi-leiderschapscultus. De machts
positie van deN SDA Pen de talloze aan haar gelieer
de organisaties in Hitler-Duitsland maakte het voor 
de Nazi's mogelijk om door middel van terreur of 
intimidatie instemming met het leiderschap, de ide
ologie en de doeleinden van de Nazi-beweging af te 
dwingen wanneer die instemming niet spontaan 
ontstond. 

De Groot Ayatollah en grondlegger van de 
Iraanse Republiek, Ruhollah Khomeini, ten slotte, 
kan als een prototypisch voorbeeld dienen van 
iemand die op grond van een ethisch appel politiek 
charismatisch gezag verwierf. De opkomst van 
Khomeini was aileen mogelijk doordat de lraanse 
overheid sinds decennia een beleid voerde dat erop 
gericht was de samenleving in recordtempo naar 
Westers model om te vormen en te ontdoen van 
Islamitische invloeden, voorschriften en tradities. 
Dit had geleid tot een sociale tweedeling tussen een 
kleine, puissant rijke en Westers georienteerde 
elite, en een verpauperende massa die trouw bleef 
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aan haar Islamitische identiteit. Het was in het grij
ze gebied daartussen, onder studenten met een tra
ditionele Islamitische achtergrond maar een oplei
ding die hen in toenemende mate confronteerde 
met de Westerse zienswijzen en cultuur, waar 
Khomeini 's oproep tot een een terugkeer naar de 
wetten en normen van de Islam zijn warmste ont
haal vond. Khomeini stelde dat aileen een onvoor
waardelijke toewijdrng aan de voorschriften van de 
Islam en de omverwerping van de heidense Pahlavi
dynastie verdere sociale ontreddering van het 
Iraanse volk kon voorkomen, en deze religieus
revolutionaire boodschap klonk als muziek in de 
oren van de middenklasse die haar geloof in liberale 
hervormingen naar Westerse snit had verloren en 
nu zocht naar authentiek Iraanse oplossingen voor 
authentiek lraanse problemen . 

Massa-invloeden zijn zeker niet vreemd geweest 
aan de leiderschapscultus waarmee de Iraanse revo
lutie gepaard ging. Vooral in het prerevolutionaire 
jaar, 1 9 7 8, deden zich talloze gelegenheden voor 
waarbij geemotioneerde massa' s blijk gaven van 
een collectieve wil om lijf en !eden voor Khomeini 
en zijn Islamitische heilstaat in de waagschaal te 
stellen. Vooral na de revolutie, toen de geestelijk
heid het politieke, sociale en economische Ieven 
steeds meer naar haar hand wist te zetten, werden 
dwang en intimidatie een belangrijk middel om 
gehoorzaamheid aan de theocratie en haar ultieme 
Ieider zeker te stellen. Daarmee werd voor velen 
die zich eerst enthousiast tot Khomeini hadden 
bekeerd, de leiderschapscultus na de clericale 
machtsovername tot een overlevingsstrategie en 
veranderde de charismatische beweging in een 
autoritair regime. 

Slotwoord 
In dit artikel heb ik getracht een correctie aan te 
brengen op de inflatie waaraan het begrip 'charis
ma' de laatste decennia onderhevig is geweest. 
Charisma is meer dan enkel een bovengemiddelde 
populariteit. Het is een uitzonderlijke gezagsrelatie 
die zich kenmerkt door blind vertrouwen in, en 
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan, een Ieider 
die om welke red en dan ook als exception eel wordt 
gezien en daarom wordt vereerd. Een dergelijke 
gezagsvorm vloeit niet zozeer voort uit de 'objec
tieve' kenmerken van specifieke !eiders of de maat
schappelijke context, maar uit de de wijze waarop 
die door volgelingen worden waargenomen. Een 
interactief verklaringsmodel van charisma stelt 

daarom niet de Ieider centraal, maar de volgeling 
en diens drijfveren, en betrekt daarbij de rol die de 
maatschappelijke context (crisis-condities) en 
groepseffecten kunnen spelen. 

Uit het voorafgaande mag blijken dat een ~erge
lijk politiek charismatisch gezag aileen onder zeer 
uitzonderlijke omstandigheden in enigszins zuivere 
vorm zal worden aangetroffen, namelijk wanneer 
een maatschappelijke crisis aanleidrng geeft tot wijd 
verbreide gewetensnood, een besef van persoonlijk 
of collectief falen of tot een intense behoefte aan 
bevestiging en sociale acceptatie. Zolang deze 
maatschappelijke voedrngsbodem voor charisma
tisch gezag niet bestaat zullen pogingen om een 
'charisma tisch imago' van politieke kopstukken te 
creeren nauwelijks effect sorteren en eerder weer
stand oproepen. Dit is een problematisch gegeven 
voor partijen, in Nederland en elders, die in de 
imagovorming van hun kopstukken een belangrijk 
middel zien om de eigen politieke identiteit voor 
het voetlicht te brengen en die de aantrekkings
kracht van hun Ieider willen gebruiken om een 
nieuwe, duurzame, band met het electoraat tot 
stand te brengen. 

* Artikel gebaseerd op Ron van Dooren: Messenaersjrom the 

Promised Land. An lmerac!ive Theory '!JPoli!ical Charisma. 

Leiden, oswo-Press, 1994. 

Uteratuur 
Carnic, Charles: (198o) 'Charisma: Its Varieties, 

Preconditions, and Consequences'. In: Socioloaical Inquiry, 
vol. so, 5- 23. 

Freud, Sigmund: ( 1913) 'Totem und Tabu. Einige 
Uebereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der 
Neurotiker'. In : Siamund Freud. Gesammehe Werke [Bd. 1xj. 
London, Imago Publishing Co., 1940. 

Freud, Sigmund: (1921) 'Massenpsychologie und Ich
Analyse'. In Siamund Freud. Gesammehe Werke [Bd. x1p). 

Freud, Sigmund: (1930) 'Das Unbehagen in der Kultur'. In: 
Siamund Freud. Gesammehe Werke [Bd. x1v]. 

Freud, Sigmund: (1939) 'Der Mann Moses und die monothei
stische Religion' . In : Siamund Freud. Gesammehe Werke 
[Bd . xv1]. London, Imago Publishing Co., 1940 . 

Le Bon, Gustave: ( 1 895) Pycholoaie des Foules . Paris, Presses 
Universitaires de France, 197 1. 

Post , Jerrold M. : (1986) 'Narcissism and the Charismatic 
Leader-Follower Relationship '. In : Political PsycholoBY, vol. 
7, 675-688. 

Toonen, Sjaak: ( 1992) Op zoek naar charisma . Nederlandse poli
!ieke par!ijen en hun lijS!!rekkers, 1963- 1986. Amsterdam, 
v u uitgeverij 

W eber, Max : ( 192 2) Wir!schcifi und Gesellschcifi. Grundriss der 
vers!ehenden Sozioloaie. Ti.ibingen, J.C.B. Mohr, 1972. 

Willner, Ann R.: ( 1984) The Spellbinders. Charismatic Political 
Leadership. New Haven, Yale University Press. 

233 




