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Entzauberuna der Welt, ont
luistering of 'onttovering' 
van de wereld: zo luidt de 
beroemde formulering van 
de Duitse socioloog Max 
Weber aan hct begin van 
deze eeuw. Zij behoort tot 
die gelukkige en succesvol
le uitdrukkingen die als in 
een flits de in de eigen tijd 

De ontluistering 
van de politiek 
Over 'Een-partij

staat Nederland' 
me het allang zonder religi
euze fundering of motive
ring stellen. Het onttove
ringsproces is dus een 
rationaliseringsproces dat 
goeddeels door religieuze 
idealen zelf en, zoals som
migen na Weber hebben 
betoogd, niet alleen die van 
jodendom en christendom, 
wordt voortgestuwd. 

en postmoderne 

democratie 

ervaren veranderingen en 
problemen belichten en in 
cen formule samenvatten. 
Ik zou bijna geneigd zijn te 
spreken van 'toverwoor
den'. Meer actuele voor
beelden zijn de aan Francois 
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Sommigen vatten W cbers 
'rationalisering' op als een 
geschiedtheoretisch model 
van de maatschappijgeLyotard ontleende formu-

lering 'afscheid van de grate verhalen', en het al uit 
de jarcn dertig stammende 'einde van de geschiede
nis' van Alexandre Kojevc, door Francis Fukuyama 
in 1989 opnieuw gelanceerd. 

Dergelijke ietwat bezwerende formules, hoe
wei door hun uitvinders meestal in een preciese 
betekenis en een beperkte context gebezigd, blij 
ken ook telkens nieuwe betekenissen aan te trek
ken. De zeggingskracht verschuift en verbreidt zich.' 

'Onttovering van de wereld' is bij Weber zelf 
allereerst de aanduiding voor een godsdiensthisto
risch proces van rationalisering en intellectualise
ring. Hij laat dat reeds beginnen bij het hellenisti
sche wetenschappelijk denken en bij de oud-testa
mentische profeten die, wanneer het ging om het 
heilstrcven van de mens, aile maaische middelen van 
de hand wezen als zijnde bijgeloof en afgoderij. Dit 
proces vindt bij Weber zijn hoogtepunt en voorlo
pig afsluiting bij het protestantse puritanisme en 
zijn befaamde 'binnenwereldse ascese'. Die heeft 
een voorheen ongekende rationalisering en discipli
nering van de persoonlijke levenswijze betekend, 
zonder welke de ontplooiing van het vroeg-moder
ne kapitalisme en de daarvoor vereiste strenge 
arbeidsmoraal onmogelijk was. Intussen, zo voegt 
hij er overigens aan toe, kan het moderne kapitalis-

schiedenis van het avondland, als een theorie van de 
triomftocht van het mod erne rationele denken over 
mythe, magie, traditionalistische legitimiteit en 
charismatische irrationaliteit. 2 

In zijn voordracht over' Wetenschap als beroep' uit 
19 19 lijkt Weber op het eerste gezicht het beeld te 
bevestigen van een lineair onttoveringsproces dat 
door de wetenschappelijke vooruitgang wordt 
voortgestuwd. Hij spreekt over een 'intellectuali
seringsproces waaraan we al duizenden jaren zijn 
onderworpen'. De toenemende intellectualisering 
en rationalisering betekent 'de overtuiging en de 
zekerheid, dater in beginsel geen geheimzinnige en 
onberekenbare machten bestaan die als spelbreker 
zouden kunnen optreden, doch dat men veeleer 
aile dingen in principe door berekenina kan beheersen. 

Oat impliceert ( ... )de onttovering van de wereld.' 
Maar wanneer hij dan de vraag stelt of deze weten
schappelijke ontluistering, die de wereld in een 
'causaal mechanisme' verandert, enige zin heeft die 
het zuiver praktische en technische te hoven gaat, 
antwoordt hij met Tolstoi: de wetenschap is zin
loos, want zij laat de werkelijk belangrijke vragen 
('Wat moeten wij doen? Hoe moeten wij Ieven?') 
onbeantwoord. 
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Weber is er eerder van overtuigd dat door de 
voortgaande wetenschappelijke ontluistering de 
spanning met het ethische postulaat dat de wereld op 
de een of andere wijze een zinvolle kosmos is, 
steeds scherper en pijnlijker wordt. De weten
schapper echter kan op dit vlak slechts een plurali
teit aan waardesystemen en partijstandpunten vast
stellen. Hij kan als wetenschapper - en hier komt 
Webers befaamde 'waardevrijheid' naar voren -
geen levensbeschouwing of politieke overtuiging 
opdringen, doch slechts confronteren met 'hinder
lijke feiten'. 

Bij ethiek en politiek komt de wetenschappelij
ke rationalisering en ontluistering dus aan een 
grens, daar begint het domein van de persoonlijke 
en politieke 'irrationaliteiten'. Daar heerst het 
'pqlythelsme', en daar is ook geen sprake van 
'vooruitgang', zoals Weber in een van de meest 
intrigerende passages uit zijn voordracht stelt: 
'Hier strijden nu eenmaal verschillende goden met 
elkaar. En wei ten eeuwige dage. Het is, zij het op 
een ander manier, nog net zoals in de oude en nog 
niet van haar god en en demon en beroofde en ontto
verde were! d. Zoals de Griek eens offers bracht aan 
Apollo en daarna aan Aphrodite en iedereen v66r 
alles aan de goden van zijn stad, zo gaat het thans 
nog. Die handelwijze is aileen onttoverd en ontdaan 
van haar mythische, maar innerlijk ware plastiek. 
Over deze goden en hun strijd beslist het lot, doch 
zeker niet de 'wetenschap'.' Het is in deze passage 
alsof al die eeuwen van emancipatie uit mythe en 
magie voor niets zijn geweest en de mensheid in de 
twintigste eeuw terugkeert naar haar uitgangspunt, 
zij het op een hoger, 'onttoverd' niveau. Want de 
twintigste-eeuwse strijd tussen gebureaucratiseer
de politieke instituties, partijen, massabewegingen 
en levensbeschouwingen is voor Weber niets 
anders dan de onttoverde versie van de oude 
mythologische godenstrijd. 

Een-partijstaat Nederland 
Maar - en nu kom ik bij de kernvraag van mijn 
betoog - is een meer radicale versie van onttove-

ring dan niet mogelijk of denkbaar, een ontluiste
ring die neerkomt op een pacificering van deze 
'godenstrijd' en die dus uitloopt op de neutralisering 
van de levensbeschouwingen en de hierdoor gevoe
de politiek? Bij Weber, zoveel zal uit het voorgaan
de duidelijk geworden zijn, is een dergelijke ontto
vering niet mogelijk, en daarom moet ik zijn pro
bleemstelling voorlopig verlaten om deze vraag 
scherp te kunnen stellen en beantwoorden. Ik kies 
daartoe mijn uitgangspunt bij een discussie over de 
Nederlandse politiek. Vijf jaar geleden werd er in 
de kolommen van N RC-Handelsblad een interessant 
de bat gevoerd over het democratisch gehalte van de 
Nederlandse politiek. Het werd ge"initieerd door de 
historicus J. W. Oerlemans die een essay publiceer
de metals titel 'Een-partijstaat Nederland'. Mij inte
resseert hier vooral het affront dat in deze titel 
besloten ligt. Oerlemans' these dat Nederland fei
telijk een 'een-partijstaat' is geworden lijkt het 
eigenlijke point d'honneur van onze parlementaire 
democratie te vernietigen. Oat bestaat er immers 
volgens velen in dat in zo'n democratie het 'meer 
dan een' heerst, het pluralisme, zodat er bijvoor
beeld altijd sprake is van een serieuze oppositie die 
ervoor zorgt dat de democratie zelfkritisch blijft. 
Want, zo drukt Oerlemans dit uit, 'de democratie 
behoort zichzelf steeds een probleem te zijn.' Aan 
dit democratisch zelfbewustzijn beantwoordt, dat 
een 'een-partijstelsel' in onze ogen helemaal geen 
democratie is. 

Waarom kan Nederland 'val gens Oerlemans nu 
als een 'een-partijstaat' worden gekarakteriseerd? 
Kern van zijn argumentatie lijkt mij zijn stelling te 
zijn, dat het type van de beginsel-politicus in ons 
land aan het verdwijnen is. De grate partijen, zo 
stelt hij vast, beschikken niet meer over 'ondubbel
zinnige beginselen' en een duidelijke 'waardenhier
archie'. De ideologische verschillen tussen de par
tijen zijn mimimaal geworden, terwijl de onderlin
ge profilering en concurrentie waartoe zij zich met 
het oog op de kiezersmarkt nog steeds gedwongen 
zien, aandoet als een doorzichtig rollenspel dat de 
fundamentele overeenstemming moet verhullen. 

1 • Om enkcle reccntc lotgevallcn van 
Wcbers uitdrukking te noemen: Marcel 
Gauchct hanteert in zijn bock Le desen
chantemem du monde de term onttovcring 
vooral in de betekenis van secularise
ring, in Hauke Brunkhorsts studie over 
de Der entzauberte lntellektuelle gaat het 
eerder over het hedendaagse statusver
lies van de filosoof-intellectueel, terwijl 

Hcle Beji in zijn bock over Le desenchan
tement na<ional met de term de ontnuch
tcring en ontgoocheling aanduidt over 
cen nationale bevrijdingsbcweging die 
uitliep op een totalitair nationalisme 
nadat de kolonisator eenmaal was ver
drcven . 

opvatting van zijn wetenschappclijk 
project ondersteuncn, moet men vast
stellen dat hij daar later steeds meer 
afstand van nam. Zijn werk krijgt, tech
nisch uitgedrukt, steeds minder histori
schc pretcnties en zijn bcgrippen (inclu
sief 'rationalisering' zelf) een steeds 
meer !outer systematisch of ideaalty
pisch karakter. 

2. Hoewel er in Webers vrocge werk 
wei uitspraken zijn te vinden die deze 
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Nu hoeft d ze overeenstemming op zichzelf na
tuurlijk niet te betekenen, dater geen 'ondubbel
zinnige beginselen' of geen 'waardenhierarchie' 
meer in het spel zijn. Zij betekent eerder dat deze 
beginselen en deze hierarchie door aile grote partij
en gedeeld worden. Wat Gerleman dan ook 
bedoelt is dat de grote partijen geen eisen beginse
len meer hebben, geen principes die hen op ondub
bclzinnige wijze van de andere onderscheiden en 
die de andere partijen potentieel ook tot politieke 
tegenstanders maken. Oat Ievert het beeld op van 
een democratie waarin de politieke partijen er geen 
'ononderhandelbare punten' meer op na houden 
cen term uit de politiek van de jaren zeventig die 
vandaag in de Haagse politiek niet toevallig tahoe is 
verklaard. Een democratie dus waarin er geen mo
menten meer zijn waarop een politicus tegen zijn 
collega's 'dit maak ik niet mee' zegt. 

Men kan het aantreden van een 'paars' kabinet 
vanuit het perspectief van Oerlemans' artikel vijf 
jaar geleden dan ook duiden als een stap in de rich
ting van meer politieke eerlijkheid, maar tevens een 
stap in de richting van een 'een-partijstaat'. Na
tuurlijk, ook vandaag wordt het spel van de politie
ke concurrentie nog gespeeld. Maar wanneer wij 
Jacques Wallage een bepaald politiek voornemen 
met verve horen verdedigen als passend in de soci
aal-democratische traditie, terwijl Frits Bolkestein 
over hetzelfde voornemen tevreden vaststelt dat 
hier een typisch liberaal punt is gescoord, dan 
be eft iedereen dat deze voormannen van politieke 
stromingen die ooit als 'socialisme' (een term die 
Wallage c.s. liever mijden) en 'liberalisme' onver
zoenlijk tegenover elkaar stonden nog slechts - in 
de woorden van Oerlemans - 'varianten van een
zclfde attitude' representeren. 

Het sombere beeld dat Oerlemans destijds van 
de Nederlandse democratic schetste - politici die 
bij gebrek aan een duidelijk ideologische en morele 
kern onbetrouwbaar worden en slechts hun carrie
rebelang najagen, de zig-zagkoers van een !outer 
pragmatische politick en het daaruit resulterende 
verlies aan rechtszekerheid voor de burgers, de 
oligarchisering van een zichzelf coopterende poli
tieke elite zonder morele gebondenheid aan hun 
achterbannen etcetera - laat ik hier onbesproken, 
want daarbij gaat het voor hem uiteindelijk om de 
nefaste gevolgen van een democratie zonder wer
kelijk politiek pluralisme. 

De meest belangwekkende reactie op Oerle
mans' requisitoir kwam naar mijn mening van 

Frank Ankersmit. Hij stelde namelijk de fundamen 
tele vraag of democratie en pluralisme inderdaad 
noodzakelijk bij elkaar horen zoals Oerlemans ver
onderstelt, zodat de democratie zichzelf ontrouw 
wordt en degenereert wanneer er niet Ianger een 
verscheidenheid aan politieke opvattingen bestaat. 
Hij beantwoordt deze vraag ontkennend, en verde
digt vervolgens de opzienbarende tegen-these dat 
het juist tot het wezen van de moderne democratie 
behoort, zich tot een 'een-partijstaat' te ontwikke
len, z6nder dat daarbij per se de desastreuze gevol
gen hoeven op te treden waarover Oerlemans 
spreekt. Bovendien plaatst hij zijn stelling in een 
historisch perspectief. 

In theoretisch opzicht beroept hij zich vooral op 
een negentiende-eeuws theoreticus van de demo
cratie, Alexis de Tocqueville. In diens De la Dema
cratie en Amerique deed deze Europeaan met betrek
king tot Amerika de volgende verwarrende consta
tering: enerzijds valt er volgens hem geen land te 
noemen waarin zo weinig intellectuele onafhanke
lijkheid bestaat en zo weinig werkelijkc vrijheid van 
meningsuiting, anderzijds is de persvrijheid er beter 
gegarandeerd dan waar ook in Europa. Zijn verlda
ring voor deze schijnbare tegenstrijdigheid luidt, 
dat het gewicht van de 'publieke opinie' in een 
democratie als de Amerikaanse zo zwaar drukt op 
de meningsvorming, dat geen standpunt in onaf
hankelijkheid daarvan kan bestaan. De rusteloos
heid en veelstemmigheid in de opinievorming die 
evenzeer kenmerkend zijn voor de Amerikaanse 
democratie zijn in feite - en dat beschouwt 
Ankersmit als het meest briljante inzicht van deze 
theorcticus - een pseudo-diversiteit, een plurifor
miteit 'die het karakter heeft van een voortdurende 
variatie op eenzelfde grondpatroon', die dus gravi
teert rond een zelden bewust ervaren consensus. 
Typerend voor de moderne democratie - ik zou 
willen spreken van de list van de democratie - is vol
gens Ankersmit dat zij systematisch marginale 
zaken tot wezenlijke kwesties weet te verheffen 
terwijl zij principiele vraagstukken naar de marge 
manoevreert. Zij creeert 'een nieuw regime van 
het belangrijke en het onbelangrijke'. 

Was Amerika in de negentiende eeuw ons voor
land, vandaag is ook Nederland een volgroeide 
democratie, dus een 'een-partijstaat' in bovenge
noemde zin geworden, en men moet zich er vol
gens Ankersmit eerder over verbazen dat het zo 
lang geduurd heeft. Terwijl de cvolutie naar een 
een-partijstaat dus onvermijdelijk is, de gevolgen 
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daarvan zoals Oerlemans die schetst zijn dat volgens 
hem niet. Zo hoeft een oligarchisch bestuur op zich
zelf niet funest te zijn: banken en industrieen zijn 
zonder partijvorming toch ook tot competent 
bestuur in staat? Ankersmit is hier consequent, 
want kan een staat die niet meer wordt gekenmerkt 
door politiek pluralisme niet net zo goed 'als een 
bedrijf' technocratisch worden bestuurd? 

En wat betreft het gevaar van de ongevoeligheid 
van de politieke elite voor impulsen uit het electo
raat: op dit vlak ziet Ankersmit eerder een ander 
probleem. Burgers verhouden zich vandaag niet 
meer ten opzichte van de staat als een ideologisch 
'centrum', een soort 'huisvader' met wie zij zich 
kunnen identificeren maar die zij ook bepaalde res
tricties opleggen. Eerder is de staat voor ons een 
'buurman' geworden. Net als van onze buurman 
verwachten wij van de staat vooral twee dingen: dat 
hij ons op sommige momenten als klusjesman 
behulpzaam is, en dat hij er in zijn eigen huis geen 
puinhoop van maakt. Enerzijds kan hulp van de kant 
van de overheid dus 'best handig' zijn, anderzijds 
zijn we bevreesd voor haar excessieve gedrag, van 
welke aard ook. De burger beoordeelt de overheid 
tegenwoordig dan ook minder naar ideologische 
maatstaven en let meer op de 'stijl' en de 'vorm' 
van het staatsoptreden. De oude politiek-filoso
fische dichotomie van de burger die zowel bourseois 
als citoyen is keert bij Ankersmit terug in de nieuwe 
gestalten van de 'calculerende burger' en de 'staats
burger' die alert is op de 'politieke stijl' van de 
staat. Voor volksvertegenwoordigers echter bete
kent dit dat het traditionele probleem van hun dub
bele loyaliteit (jegens de kiezers en jegens de over
heid) wordt verscherpt: een 'ideologische' legiti
matie volstaat niet meer. 

Vanuit Ankersmits visie verschijnt Oerlemans' 
klaagzang over het verlies aan politieke pluriformi
teit als nostalgie naar een onvolgroeid stadium van 
de democratie. Anders geformuleerd: wie van 
mening is dat de Nederlandse politiek geen belang
wekkende politiek-ideologische confrontaties meer 
laat zien, of wie zich stoort aan het feit dat het bin
nenlandse politieke nieuws niet zelden wordt 
beheerst door politiek irrelevante persoonlijke 
overgevoeligheden, intriges en Streitiskeiten tussen 
politici of door de vele bezoekjes die Maij-Weggen 
of Erica Terpstra in den Iande afleggen, client zich af 
te vragen of hij niet evenzeer met deze nostalgie is 
behept, ja of hij de kern van de democratie ('het 
nieuwe regime van het belangrijke en het onbelang-

rijke') wei heeft begrepen. Hij client zich ten slotte 
af te vragen, of hij wel 'postmodern' genoeg is. 
Want met deze term heeft Ankersmit zijn visie op 
de neutraliserinB die de democratic bewerkstelligt, 
in verschillende latere artikelen gekarakteriseerd. 

De romantische oorsprons van de mod erne democratie 
Vooral zijn artikel 'Democratic als conflictbeheer
sing' is hier van belang. Daarin ontwikkelt Anker
smit de these dat men de kern van de moderne 
democratic, die zoals Tocqueville met betrekking 
tot Amerika al besefte gelegen is in haar vermogen 
tot neutralisering van politieke passies, pas werke
lijk kan begrijpen wanneer men haar genealogie 
nagaat. lmmers - aldus het heuristisch beginsel dat 
hij hierbij hanteert - de aard van een politiek sys
teem wordt in hoge mate bepaald door het soort 
van problemen waarvoor het een oplossing wil hie
den. Welnu, de moderne pa:rlementaire democra
tic is ontstaan in de periode van de Europese restau
ratie; zij is een romantisch fenomeen en geen pro
duct van de Verlichting zoals men vaak denkt. 

Wat was nu het belangrijkste probleem waarop 
deze democratie in haar beginfase een antwoord 
wilde zijn? Kort gezegd: het ideologisch-politieke 
conflict tussen 'revolutie' en 'restauratie', tussen 
de beginselen van ' 1 7 8 9' en die van het Ancien 
Resime. Om nu te begrijpen op welke specifieke 
wijze de democratie dit conflict hanteerde - want 
hedendaagse agogische term en als 'conflicthan
tering' of' conflictbeheersing' zijn hier beter op hun 
plaats dan het woord 'oplossing' - is het volgens 
Ankersmit nuttig dit 'democratische antwoord' te 
vergelijken met het antwoord van het daaraan voor
afgaande politieke regime - de absolute monarchie 
- op het in haar tijd centrale probleem, te weten de 
confessionele burgeroorlogen van de zestiende en 
zeventiende eeuw. Want de moderne geschiedenis 
van de politieke neutralisering begint hier. De 
voornaamste prestatie van de absolute monarchie 
was de pacificatie van de godsdienstoorlogen. Dit 
bereikte zij door de neutralisering van de gods
dienst als politieke factor . Juist door zich in religi
eus opzicht neutraal op te stellen en godsdienst tot 
prive-zaak te verklaren, kon de staat zich boven de 
strijdende partijen verheffen en zo zijn gezag ver
groten. 

De luxe van deze oplossing kon de negentiende
eeuwse politiek ten tijde van de restauratie zich 
echter niet meer veroorloven, omdat de staat (zijn 
plaats, zijn doe!, zijn legitimiteit) intussen zelf inzet 
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van het politieke conflict was geworden. Het 
democratische antwoord komt er in de kern op 
neer, dat de staat of het parlement de neutrale 
plaats wordt waar de diverse en tegengestelde poli
tieke gezichtspunten en beginselen tot een vergelijk 
komen, dat wil zeggen zich zouden kunnen ver
vlechten en vermengen tot een evenwichtige 
'balans'. De staat wordt een discussieruimte zonder 
cigen fundering, hij is 'principieel principeloos'. 
Oat is wat men tegenwoordig de 'lege plaats van de 
macht' in de democratic noemt. 

Carl Schmitt 
Vervlechting en vermenging van voorheen onver
enigbare tandpunten, 'principiele principeloos
heid': dat zijn motieven die men bij negentiende
ceuwse romantici als Friedrich Schlegel, Adam 
Muller en bij een liberaal als Benjamin Constant in 
overvloed kan vinden. In de romantische promis
cui'teit van gezichtspunten, beginselen en genres 
vindt men de modern-democratische houding die 
uiteindelijk in de 'een-partijstaat' resulteert vol
gens Ankersmit goeddeels geanticipeerd. Voor 
deze visie op de romantiek beroept hij zich in 
belangrijke mate op een jeugdwerk uit 19 1 8 van de 
Duitse politick theoreticus Carl Schmitt getiteld 
'Politieke Romantiek. Een 'schitterend' boek, zo oor
deelt Ankersmit. Nu was deze studie door Schmitt 
bedoeld als een vernietigende kritiek op de romanti
sche houding inzake de politick . Wat hij de roman
tid verwijt is hun grenzenloze opportunisme en 
hun volstrckte ideologische onbetrouwbaarheid -
in de kern dus hetzelfde wat Oerlemans vandaag 
vree t bij een politick zonder politiek-ideologisch 
pluralisme. Zo liet hij aan de biografieen van 
Schlegel en Muller zien dat zij er geen been in zagen 
het ene moment revolutionair-liberale ideeen te 
om arm en, om het volgende moment een conserva
tief-restauratieve politick te bewieroken. De ro
mantici waaiden met elke politieke wind mee. 

De wortel van deze politiek-ideologische elasti
citeit, van dit 'onvermogen, een politieke idee vast 
te houden ' ziet Schmitt gelegen in wat hij benoemt 
als het 'subjectieve occasionalisme' van de romanti
ci. Voor de romanticus is de wereld slechts interes
sant als aanleiding of gelegenheid (occasio) voor zijn 
ubjectieve esthetische fantasie, voor een te schrij

ven fabel, gedicht, roman, filosofisch tractaat of 
fragment, of een mengvorm van dit alles. 'De 
wereld', dat wil zeggen: willekeurig wat in de 
wereld, waardoor de romanticus wordt 'geraakt'. 

Daarbij kan het gaan om een grote politieke om
wenteling of een oorlog, maar even goed om een 
paar kinderogen of 'de aanblik van een sinaasappel, 
die voor Mozart de aanleiding was het duet 'la ci 
darem lamano' te componeren.' Het 'nieuwe regi
me van het belangrijke en het onbelangrijke' dat 
volgens Ankersmit kenmerkend is voor de moder
ne democratic kan dus reeds bij de romantici wor
den aangetroffen. 

Vanuit hun subjectivistische en alles esthetise
rende impuls voelden de romantici zich volgens 
Schmitt ver verheven hoven de ethische dilemma's 
en de politieke en intellectuele tegenstellingen van 
hun tijd. Zij waren er meesters in, elke beslissing en 
elke stellingname op dit vlak uit te weg te gaan door 
alles met alles te vermengen. Zo begint Adam 
Muller, geplaatst voor de keuze tussen republiek en 
monarchic, omslachtig te betogen dat het wezen 
van de 'echte' republiek de monarchic is . Boven
dien slaagden de romantici erin altijd een ironische 
reserve te handhaven ten opzichte van elk praktisch 
of ideologisch engagement door systematisch de 
toestand van nooit uitgeputte mogelijkheden tegen de 
beperktheid van het werkelijke en reeds gerealiseer
de uit te spelen. Vandaar hun weerzin tegen 
'definities' en 'funderingen' (daarin wordt het on
eindige Ieven en de grenzenloze gedachte immers 
vastgelegd), vandaar ook de voorliefde van de ro
mantici voor het kind, voor het 'eenvoudige volk' 
en voor de zogenaamde primitieve culturen: daarin 
zijn aile mogelijkheden immers nog aanwezig. Is de 
volwassene en is het geciviliseerde volk, zo rede
neerden de romantici, in vergelijking met het kind 
en het natuunvolk niet iets armzaligs, zoiets als een 
'loterijlot na de trekking'? 

lntussen waren hun eigen filosofische en literai
re geestesproducten - resultaat van een puur indi
vidueel eclecticisme - volgens Schmitt een soort 
mengsel, waaruit men willekeurig welke wijsheid 
kan destilleren, 'zoals uit het orakel van elke horo
scoop alles kan worden afgelezen'. Wat hem 
bovenal ergert is dat in de filosofische geschriften 
van de romantici 'geen enkel begrip zijn vorm 
houdt', dat bij hen 'alles oplost in oratorische 
muziek'. De prijs die de romanticus betaalt voor 
zijn persoonlijke esthetische soevereiniteit, zo luidt 
zoals gezegd de pointe van Schmitts kritiek, is dat 
hij er door zijn morele hulpeloosheid toe veroor
deeld is de serviele handlanger te worden van elk 
willekeurig politick regiem. 

Nu is het niet deze pointe, ja tiberhaupt niet de 
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kritische tendens in Schmitts studie over de roman
tiek die Ankersmit interesseert. Die polemiek 
kwam volgens hem voort uit het feit dat Schmitt de 
romantiek vanuit verlichtingsidealen beoordeelt -
een bewering overigens die ik voor zijn rekening 
laat. Wanneer men de polemiek in dit hoek negeert 
en het als het ware 'tegen de haren in' leest, heeft 
men volgens Ankersmit een prachtige en nauwkeu
rige beschrijving van de mentaliteit van de moderne 
democratie die aile traditionele begrippen en 
dogma's, metafysische zekerheden en geloofswaar
heden van hun abstracte zuiverheid ontdoet, met 
elkaar vermengt en zo relativeert, ontluistert en ten 
slotte neutraliseert. 

De postmoderne democratie 
Maar er is meer. Want is dit laatste ook niet bij uit
stek: kenmerkend voor het hedendaagse postmoder
nisme en deconstructivisme? Vindt men daar ook 
niet de impuls om de zuiverheid van begrippen, dis
tincties en polariteiten te 'besmetten' zodat 'geen 
enkel begrip zijn vorm houdt'? Is bijvoorbeeld 
Derrida's praktijk van tekstlectuur, waarin hij altijd 
zoekt naar een 'punt van onbeslisbaarheid' in tek
sten die coherent pretenderen te zijn, naar een 
onbereikbare, lege oorsprong waaromheen zich 
betekenissen organiseren, niet verwant aan de 
romantische 'principeloosheid' en standpuntloos
heid? Ankersmit laat zien dat men belangrijke 
romantische motieven zoals de 'ironie', de voor
keur voor de literaire vorm van het 'fragment' en 
voor de 'variatie' in het hedendaagse postmodernis
me terugvindt, zij het vaak radicaler uitgewerkt dan 
de romantici deden. 

En inderdaad, 'ironie' schijnt de enige adequate 
houding te zijn in een wereld als de onze die vol is 
van paradoxen en bizarre tegenstrijdigheden . Wie 
beseft dat elk probleem vanuit vele perspectieven 
kan worden benaderd kan zich de luxe van een een
duidig 'standpunt' niet meer veroorloven, en 
slechts proberen aile gezichtspunten met elkaar in 
evenwicht te houden in het 'eeuwige gesprek', 
zoals de romantici al wisten. Oat wij in een 'gefrag
menteerde' wereld Ieven, dat wij 'totaliteiten' en 
totaliteitspretenties in zowel filosofie, kunst als 
politiek grondig dienen te wantrouwen, ja dat wij 
zelf, dat onze 'identiteit' niet meer is dan een inco
herente reeks van 'fragmenten': dat alles hoort 
momenteel tot de common sense van postmoderne 
burgers . 

Ontwrichtend en fragmenterend is ook het mo-

~--

tief van de 'variatie' wanneer men het tot in zijn 
uiterste consequenties doordenkt . VarH!ren op een 
thema (een muziekstuk, maar ook een filosofische 
of theologische waarheid of een politiek idee) laat 
niet aileen de innerlijke verscheidenheid van een 
thema zien, maar laat ten slotte het oorspronkelijke 
thema helemaal achter zijn variaties verdwijnen. 
Het thema is pure aanleiding geworden, niet Ianger 
bindende causa maar occasio zoals Schmitt bij de 
romantici vaststelde. Wanneer deze de romanti
sche houding omschrijft als 'ironische ontwerkelij 
king van de wereld in een fantastische constructie' 
anticipeert hij daarmee op wat Jean Baudrillard 
vandaag 'hyperrealiteit' noemt: de afbeelding, 
'herhaling' of representatie van de werkelijkheid in 
de moderne media wordt reeler dan de werkdijk
heid zelf. Ook in de hedendaagse democratie heerst 
zoals we zagen de variatie. Oerlemans' constatering 
dat de Nederlandse politiek nog slechts 'variaties' 
van een zelfde politieke attitude laat zien betekent 
niets anders dan dat het postmoderne zaad dat reeds 
door de romantici is gezaaid, in Nederland nu volle
dig is ontkiemd. Het betekent de 'verstrooiing', de 
vervaging en ten slotte de neutralisering van wat 
ooit als politiek 'standpunt' duidelijke contouren 
leek te hebben. Heeft men over onze vorige minis
ter-president niet opgemerkt dat deze 'sterker was 
in variaties dan in visie'? 

OntpolitiserinB als sisyjusarbeid 
Realiseert de volwassen geworden democratische 
politiek dus inderdaad de pacificatie en neutralise
ring van de moderne 'godenstrijd' (het politieke 
pluralisme), die Max Weber voor onmogelijk hield 
en die Oerlemans onwenselijk acht? Opnieuw is 
een vergelijking met Carl Schmitt hier interessant, 
want Ankersmits historische visie op de moderne 
Europese politiek als de opeenvolging van een aan
tal neutraliseringsbewegingen kan goeddeels reeds 
in Schmitts geschiedfilosofische opstel 'Het tijdperk 
van neutraliseringen en ontpolitiseringen' uit 1 9 2 8 
worden aangetroffen, zij het met enkele significante 
verschillen. 

Voor Schmitt is 'het streven naar een neutrale 
sfeer' zelfs het 'grondmotief' van de Europese 
moderniteit. Dit streven laat hij net als Ankersmit 
beginnen bij het politieke antwoord op de gods
dienstoorlogen van de zestiende en zeventiende 
eeuw. Maar wat behelst dit grondmotief voor hem 
precies? 'Na de uitzichtloze theologische disputen 
en twisten van de zestiende eeuw zocht de Euro-

-
pes 
einr 
elk; 
kor 
ider 
gro 
mo 
geb 
het 
ove 
aan 
cus 
is. 

een 

ke 
het 
en · 
ech 
ach 
dei": 
zet1 
rna: 
hur 
Tet 
het 
mis 
'bo 
mer 
pol 
eeu 
heb 
ther 
mis 
stri 
ver 
sin~ 
wa1 
bee 

zelf 
defi 
kan 
ted 
rin~ 

dit 
'ce1 
was 
kon 
ted 



-
in zijn 
op een 
~fische 

e) laat 
tn een 
celijke 
ijnen. 
Ianger 
bij de 
nanti
kelij -

uctie' 
·Ulard 
lding, 
eid in 
relijk
•eerst 
.ering 
a ties' 
~kent 

reeds 
'alle-
(', de 
, wat 
uren 
lin is
. was 

sche 
llise
rieke 
tield 
w is 
ant, 
!rne 
jl.an
!eds 
1erk 
928 
mte 
I 

rale 
tese 
.mit 
·ds-
1de 
e m 
ten 
ro-

pese mensheid een neutraal gebied, waarin er een 
einde zou komen aan de strijd, en waarin men met 
clkaar tot overeenstemming kon komen, het eens 
kon worden en elkaar kon overtuigen.' De basis
idee is hier dat een effectieve neutralisering van 
grate politieke tegenstellingen en conflicten slechts 
mogelijk is op basis van een tertium, een neutraal 
gebied. 'Neutraal' is dat gebied aileen in die zin, dat 
het buiten discussie staat en als onbetwiste basis voor 
overleg en discussie kan dienen. En daar client men 
aan toe te voegen: neutraal ook zolana het aan dis
cu sie, contestering en politieke strijd onttrokken 
is. 

Vanuit deze idee construeert Schmitt zoiets als 
een historische dialectiek van de neutralisering. Zo 
was de neutralisering van de godsdienst als politie
ke factor slechts mogelijk door uit te wijken naar 
het 'neutrale gebied' van de 'natuurlijke' theologie 
en metafysiek. Deze theologie en metafysiek werd 
echter op haar beurt inzet van strijd, zodat in de 
achttiende eeuw de Atifkliiruna door middel van een 
dei"stisch godsbeeld God helemaal uit de wereld 
zette, dat wil zeggen tot een. neutrale grootheid 
maakte, dit ten gunste van een rationalistische en 
humanistische moraal, het nieuwe centrale tertium. 

Terwijl in de negentiende eeuw het economische 
het centrale gebied wordt, zodat al het niet-econo
mische (in het bijzonder ook religie en moraal) als 
'bovenbouw' en epifenomeen gaat verschijnen, 
meende men tenslotte , nadat ook de economie een 
politiek strijdveld was geworden, in de twintigste 
eeuw een definitieve neutrale basis gevonden te 
hebben in de techniek. lmmers: 'In vergelijking met 
theologische, metafysische, morele en zelfs econo
mische vraagstukken waarover men eeuwig kan 
trijden hebben de puur technische problemen iets 

verkwikkend zakelijks; ze hebben duidelijke oplos
singen en het is begrijpelijk dat men uit de onont
warbare problematiek van aile andere sferen pro
beert te ontsnappen via het technische.' 

In het vervolg van zijn betoog blijkt dat Schmitt 
zelf dit geloof dat de techniek de nieuwe en 
definitieve basis voor een vreedzame samenleving 
kan zijn niet deelt. lntegendeel, voor hem is met de 
techniek eerder de absolute arens van het neutralise
rings- en nivelleringsproces bereikt. Want terwijl 
dit proces in aile voorgaande fasen leidde tot een 
'eentraal gebied', dat juist omdat het niet neutraal 

was minstens tijdelijk vrede en overeenstemming 
kon bewerken, ligt dat bij de techniek anders. De 
techniek is immers 'altijd slechts instrument en 

wapen'. Zij client, zo kunnen we ook vandaag vast
stellen, de Verenigde Naties evengoed als de 
Verenigde Staten, het Vaticaan en de Amerikaanse 
televisiedominees evenzeer als de regimes in Bag
dad, Teheran of Moskou. Zij kan zelf dus geen basis 
zijn voor duurzame vrede en consensus; zij kan oar
log en vrede volgens Schmitt wei 'intensiveren' . 

Het belangrijkste verschil met Ankersmits neu
traliseringsthese lijkt mij te liggen in Schmitts over
tuiging, dat men - om met Nietzsche te spreken 
een heiligdom slechts kan vernietigen door tegelij 
kertijd een ander heiligdom op te richten . Voor 
Schmitt is het moderne neutraliseringsstreven dus 
een soort sisyfusarbeid, omdat de politiek, net als 

het rationaliserinasstreven bij Weber, leeft van 'irratio
nele' energieen . De politiek heeft voor hem een 
religieuze kern, en de volledige neutralisering hier
van zou neerkomen op de afschaffing van de politie
ke dimensie . De politiek explosieve kracht van de 
religie kan dus wei geneutraliseerd worden, maar 
onmiddellijk wordt er aan een ander gebied een 
religieuze of pseudo-religieuze betekenis gehecht. 
Daarom is het voor Schmitt niet verbazingwekkend 
dat in de twintigste eeuw ook aan de techniek een 
bepaald geloof wordt gehecht. Hij doelt daarbij op 
de technkistische maakbaarheidsideologie, het 
geloof in de grenzeloze macht van de mens over de 
natuur, zelfs over de menselijke natuur, en de daar
mee verbonden hoop op veranderings- en geluks
mogelijkheden van het bestaan door technische 
vooruitgang. Dit geloof treft Schmitt in de eerste 
decennia van deze eeuw niet zozeer bij de culturele 
en intellectuele elite aan - bij hen heerst er eerder 
een pessimistische Kulturunteraanasstimmuna - als 
wei bij de massa's, die op magische wijze techni
sche en moreel-humanitaire vooruitgang verbin
den. 

Wanneer ook deze maakbaarheidsideologie niet 
Ianger fascineert en als een 'groot verhaal' is ont
maskerd, zijn we opnieuw bij het postrnodernisme 
aangekomen, volgens Ankersmit net als de heden
daagse democratie-zonder-pluralisme een radkali
sering van de romantiek. In Schmitts schets van de 
Europese neutraliseringsfasen krijgt de romantiek 
een bescheiden, maar niet onbelangrijke plaats. 
Wanneer men moet vaststellen dat in de negentien
de eeuw romantisch-esthetische en economisch
technische tendensen samengaan, is dat volgens 
hem slechts schijnbaar een hybride en onmogelijke 
verbinding. Want juist de esthetisering en romanti 
sering van alle geestelijke gebieden (religie, meta-
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fysiek, m.oraal) maakt de weg vrij voor het econo
misch denken dat aileen nog in termen van produk
tie en consumptie denkt. Anders gezegd: nadat de 
romantiek de religieuze en metafysische waarheden 
en de transcendente waarden eerst had onttroond 
door ze tot aanleidinB van vrije literaire bewerking 
en subjectief esthetisch genot te reduceren, kunnen 
ze door het economistisch denken zonder proble
men net als al het andere in verhandelbare con
sumptieprodukten getransformeerd worden. Van
daag zijn we eraan gewend geraakt over religie en 
moraal te spreken als over 'behoeften' van indivi
duele consumenten of clienten waaraan door een 
'aanbod' tegemoet gekomen wordt. Zo schijnt op 
het moment 'ethiek', vooral de zogenaamde regio
nale ethieken, een 'gat in de markt' te zijn, dus is 
het.zaak hier snel met een goed produkt te komen, 
liefst 'maatwerk'. 

Het samenspel van postmodern estheticisme en 
economisch denken is ook bij Ankersmit niet hele
maal afwezig. Zijn concept van 'politieke stijl' heeft 
sterke esthetische connotaties, en zoals ik reeds 
vermeldde vermocht hij vijf jaar geleden in zijn 
reactie op Oerlemans niet in te zien, waarom de 
Nederlandse postmoderne democratie niet door 
een technocratische oligarchie 'als een bedrijP 
behoorlijk bestuurd zou kunnen worden - waarbij 
de burgers dan natuurlijk als de tevreden te stellen 
consumenten van deze democratie gelden. 

De reactieve democratie 

Ankersmits reflecties over postmodernisme en de
mocratie hebben mij te denken gegeven over de 
betekenis van het 'postmodernisme' voor het poli
tieke denken. Na een snelle carriere en zegetocht 
op allerlei terreinen roept dit woord intussen bij 
menigeen een soort vermoeidheid, een onbehagen 
en zelfs irritatie op - een irritatie die misschien 
enigszins vergelijkbaar is met wat Schmitt voelde 
toen hij de teksten van de negentiende-eeuwse 
romantici las. De term is inmiddels een prooi 
geworden voor de slossies en rijp voor de reclame, 
en de filosofen wier naam men met de term ver
bindt hebben zich er reeds lang van gedistantieerd. 

De vraag is: gaat het bij 'postmodernisme' in het 
politieke denken om meer dan een eigentijdse ver
woording van het karakter van de moderne demo
cratie? Is een postmoderne politieke filosofie bijde

tijds in die zin, dat zij als neutraliseringsfilosofie de 
bestaande democratie, die voor Ankersmit in de 
kern een neutraliseringsmachinerie is, begeleidt en 

legitimeert? Deze politieke filosofie zou dan de 
radicalisering, het sluitstuk en de voltooiing, maar 
niet een breuk zijn met de moderne opvatting van 
politiek. 

In een vraaggesprek heeft Jean Baudrillard, een 
van de filosofen die vaak met postmodernisme in 
verband wordt gebracht, de mod erne opvatting van 
politiek onlangs omschreven op een wijze die vee! 
verwantschap vertoont met Carl Schmitt en Frank 
Ankersmit. 'De moderne politiek begint met de 
wil, krachten te dialectiseren, te verzoenen, com
promisstrategieen te vinden tussen dingen, waar
van men aanneemt dat ze onderhandelbaar zijn. Het 
beginsel van de moderne politiek bestaat hierin, dat 
niets mag ontkomen aan deze poging tot verzoening 
en bemiddeling. Wanneer er een conflict is, dan is 
dat ertoe bestemd, te worden opgelost.' 'Maar', zo 
vervolgt hij, 'de werkelijkheid zit niet dialectisch in 
elkaar; zij bestaat uit onverzoenlijke, werkelijk 
antagonistische dingen'. Wanneer men, zoals val
gens Baudrillard tegenwoordig gebeurt, de cultuur 
van de universele communicatie op de spits drijft, 
zal men telkens opnieuw op onbehandelbare resten 

stuiten, jade terugkeer van telkens nieuwe singula
riteiten en alteriteiten produceren, die dan noodza
kelijk de gestaltes aannemen van negatieve affecten 
zoals haat, verachting, allergie, aversie en weerzin. 

Er bestaat dus ook een communicatiedwana, en 
'neutralisering' is geen geweldloos gebeuren. Oat 
Carl Schmitt aan het begin van deze eeuw het hier 
genoemde beginsel van de moderne politiek ('alles 
is onderhandelbaar') heeft blootgelegd, en net als 
Baudrillard vandaag wees op de srens van een poli
tiek die op neutralisering is gericht, beschouw ik als 
een van zijn meest briljante inzichten. 

Tegen deze achtergrond is het zeer opmerkelijk 
dat Ankersmit in zijn reflecties over democratie en 
postmodernisme een probleem opwerpt dat ook 
hem tot de erkenning brengt dat er een grens is aan 
de neutralisering die de moderne democratie 
bewerkt. Hier keert bij hem de 'intellectuele onaf
hankelijkheid' terug die volgens Tocqueville in een 
democratie bijna onmogelijk wordt en die altijd iets 
sevaarlijks heeft. In zijn antwoord aan Oerlemans 
vijf jaar geleden stelt Ankersmit dit probleem voor 
het eerst aan de orde. Hij spreekt daar het vermoe
den uit dat het door Oerlemans betreurde verlies 
aan pluriformiteit in de Nederlandse politiek mede 
wordt gestimuleerd door de omstandigheid dat 
onze grootste politieke problemen 'als door een 
wonderlijke beschikking van het lot' zelf een 
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'democratisch' karakter hebben gekregen. Daar
mee bedoelt hij dat deze problemen niet zozeer te 
maken hebben met tegenstellingen binnen de maat
schappij maar zaken betreffen die wij allen min of 
mcer gelijkelijk ondervinden, zoals de verwoesting 
van het ecosysteem. Een dergelijk probleem kan 
moeilijk volgens het beproefde democratische 
schema worden gepolitiseerd en vervolgens geneu
trali eerd, omdat hierbij niet zozeer groepen bur
gers tegenover elkaar staan, maar de burger eerder 
tcgenover zichzelf of de maatschappij als geheel 
tegenover een haar bedreigende ontwikkeling. Zo 
hebben de meeste Nederlanders wanneer het gaat 
over het probleem van de 'auto-mobiliteit' boter 
op hun hoofd: zij zijn tegelijk de veroorzakers en de 
slachtoffers ervan. Later heeft Ankersmit onder 
dcze categoric problemen ook het vraagstuk van de 
bevolkingsaanwas, de energievoorziening en 'alles 
wat in termen van de metafoor van de 'vervuiling' 
gevat kan worden' geplaatst - resten dus in de zin 
van Baudrillard. 

Let wei, het gaat er Ankersmit hier niet om, 
erkenning te vinden voor de ernst van deze proble
men (dat zullen de meeste burgers braafbeamen), 
maar om de verontrustende vraag of onze democra
tic i.iberhaupt geeigend is op dit soort problemen 
adequaat te reageren. En eigenlijk is de term 
'reageren' hier onjuist, omdat bij deze problemen 
juist anticipatie op de toekomst vereist is. De 
bestaande democratic, zo stelt Ankersmit, 'is reac
tief: zij wacht af op welke manier de verdeeldheid 
van de samenleving zich manifesteert, maar loopt 
niet vooruit op de toekomst die op grond van de 
eenheid van de samenleving onder handbereik 
komt.' De kritische vraag luidt dus, of de 'verwe
zenlijking van de democratic zoals wij die beleven 
niet tevens het einde van de democratic (is), omdat 
haar raison d'etre verdwenen is.' 

Hier openbaart Ankersmits heuristische uit
gangspunt, dat elk politick regiem gebonden is aan 
het type problemen waarop het een antwoord wil 
zijn, zijn kritische potentie. 

Met deze vraag bevindt Ankersmit zich rnijns 
inziens wei aan gene zijde van de moderne en de 
postmoderne politick (wanneer we ons tenminste 
aan zijn vocabulaire houden), aan gene zijde ook 
van een 'paars' kabinet voorzover dat neerkomt op 
het eindeloos 'varieren' van bekende politieke be
ginselen, aan gene zijde kortom van de postmoder
ne 'hyperrealiteit'. 

Prasmatisch conservatisme 
Wat ligt er aan gene zijde van de politieke hyperre
aliteit? Opnicuw heeft Schmitt hier een hint gege
ven door het begrip 'vijand' tot een kernbegrip van 
de politick te verklaren. Wij hoeven immers slechts 
na te gaan wat wij, postmoderne democratische 
burgers, als het irrationele, bedreigende, vijandige, 
als het politieke kwaad beschouwen, om op deze 
vraag een antwoord te geven. Wij voelen feilloos 
aan dat alles wat zich aandient als het niet onderhan
delbare ons kan bedreigen en ons potentieel vijandig 
is. Het gaat hicr om de 'resten' of singulariteiten in 
de zin van Baudrillard: politick, religieus en ecolo
gisch fundamentalisme, nationalisme, culturalisme 
( dus de wei gering de eigen culturele identiteit ter 
discussie te stellen), schijnbaar 'irrationeel' of 
'ongefundeerd' radicalisme van rechtse of linkse 
jongeren, en ten slotte (en tevens de samenvatting 
van vee! van de eerder genoemde problemen) de 
toekomst zelf. 

Waarom is de toekomst een niet onderhandel
bare 'rest' geworden? Enkele jaren geleden heeft de 
Duitse filosoof Robert Spaemann dit het ' terke 
punt' van het zogenaamde 'groene fundamentalis
me' genoemd. Wanneer het industriele systeem 
ons aan de rand van de belastbaarheid van onze 
natuurlijke levensvoorwaarden brengt, zo betoog
de hij, worden deze voor het eerst in de geschiede
nis een thema. Oat wil zeggen, we worden ons 
ervan bewust, dat we ten overstaan van deze be
dreiging 'in een boot' zitten. Maar wanneer de ver
keerde beslissingen wat deze bedreiging betreft op 
consensus kunnen rekenen, is het mogelijk te laat 
om van de falsificatie daarvan nog te leren. 

Oat de toekomst (de eigen toekomst, die van de 
democratic, die van onze aardbol) momenteel voor 
vee! mensen angst oproept, is een van de redenen 
voor het heersende pragmatisme, dat in feite een 
conservatisme is, ook in de politick. De Duitse kie
zer die vorig jaar op de vraag van een Tv-journalist, 
waarom hij opnieuw op Helmut Kohl had gestemd 
antwoordde 'damit Alles so bleibt' drukte daarmee 
niet zozeer zijn aanhankelijkheid uit aan de bonds
kanselier van gisteren en van morgen, maar vooral 
zijn angst voor een toekomst die anders is dan een 
voortzetting van het bestaande. In Nederland duidt 
de recente verkiezingsoverwinning van de vvo in 
dezelfde richting. Wanneer de uitspraak 'de kiezers 
hebben altijd gelijk' een waarheid bevat, dan deze: 
de kiezers belonen de partij en de politicus die de 
tijdgeest het meest zuiver en onomwonden uit-
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drukt. Vandaag is dat de vvn, in het bijzonder de 
koele persoonlijkheid van Frits Bolkestein. Bij deze 
anti-utopist wordt de politieke dimensie herlcid tot 
de reflex en de begeleiding van drie 'economieen': 
de economie van het individuele lijfsbehoud in een 
onveilige omgeving, die van de strijd van onderne
mers in een situatie van moordende concurrentie, 
en die van de nationale overlevingskunst in een 
instabiele en vijandige wereld. Niet de 'ethische' 
liberaal John Rawls, maar de zeventiende-eeuwse 
theoreticus van de 'natuuurtoestand' Thomas Hob
bes is zijn leidraad; Hobbes, die tegen het eind van 
zijn Ieven bekende dat 'de enige passie in zijn !even' 
de angst was. Omdat de genoemde economieen in 
de 'gemondialiseerde wereld' van vandaag meer en 
omvangrijker dan ooit hun 'resten' produceren, is 
de terugkeer van een toekomstaerichte politiek een 
noodzaak. 

Een nieuw primaat voor de politiek? 
Oat het ook Ankersmit ernst is met zijn pleidooi 
voor een toekomstgerichte politiek - ik zou hier 
een paradoxale formulering willen voorstellen : een 
politiek die met het niet-onderhandelbare commu
niceert en onderhandelt - en dat deze ernst hem 
steeds verder van een postmoderne politiek doet 
verwijderen, daarvan getuigt een recente wending 
in zijn denken . In een reactie op een in september 
vorig jaar in N RC-Handelsblad verschenen artikel 
van een aantal sociaal-democraten ('Den Haag he eft 
steeds minder te vertellen'), waarin dezen een bij
detijds postmodern pleidooi houden voor een over
heid met minder sturingspretenties, pleit 
Ankersmit juist unzeitaemi:iss voor een nieuw pri
maat van de politick en voor een 'sterke staat'. 

Deze wending is verrassend, ook al past hij in 
eerdere betogen van Ankersmit waarin hij een 
cifstand tussen politieke representanten en gerepre
senteerden bepleit. Want het is alsof de staat die 
'buurman' was geworden zich nu opnieuw tot 
'huisvader' moet transformeren. Alsofhet politieke 
'standpunt', dat in een postmoderne democratic in 
zijn 'varian ten' is verdampt, in alle scherpte en hel
derheid terug client te keren. Ankersmit beklaagt in 
dit artikel immers de 'merkwaardige breinloos
heid' van de huidige Nederlandse politiek en wil 
een staat die 'zelfstandig nadenkt', die dus opnieuw 
de Vernurift incarneert in plaats van !outer lege dis
cussieruimte te zijn en heraut van de beslissingen 
genomen in 'ambtelijke voorportalen en beleids
netwerken'. Het is, ten slotte, alsof het politieke 

zelf, dat in een postmoderne democratic versplin
terd is geraakt en ongrijpbaar is geworden zich 
opnieuw in een 'primaat' moet verdichten, en alsof 
de soevereiniteit, die in deze democratie immanent 
aan de samenleving is geworden, zich opnieuw 
client te manifesteren in de vorm van verantwoorde
lijke en niet slechts gemandateerde politieke beslis
singen. 

En natuurlijk is het niet, zoals Ankersmit discul
perend schrijft, door een toevallige 'wonderlijke 
beschikking van het lot', dat onze grootste politieke 
problemen de samenleving in zijn aeheel aanstaren 
en daardoor door het democratische mechanisme 
niet geneutraliseerd kunnen worden. Oat de 'na
tuur' of onze natuurlijke bestaansvoorwaarden tot 
een niet-neutraliseerbare 'rest' zijn geworden moet 
eerder - zoals Baudrillard dat doet - als een resul
taat of als een onbedoeld gevolg van het neutralise
rings- en universaliseringsproces zelf worden be
grepen. Het pleidooi voor een 'sterke staat' die een 
toekomstgerichte Vemurift representeert, is ook een 
pleidooi voor een staat die de moed heeft haar bur
gers die in het romantisch-postmoderne 'eeuwige 
gesprek' met zichzelf verwikkeld zijn, te ontnuchte
ren, te confronteren met hun 'resten'. Ik zou zeg
gen: te confronteren met 'het politieke', want de 
ervaring van het politieke is altijd de (schok)erva
ring van het andere, niet-neutraliseerbare: de natuur 
en de medemens. Ankersmit speelt zelfs met de 
gedachte dat een dergelijke 'sterke staat' het ver
dwenen politieke pluralisme opnieuw (bijvoor
beeld via belastingen en subsidiemaatregelen) zou 
moeten aenereren, zodat Oerlemans via een omweg 
alsnog zijn zin zou krijgen, en we ook weer terug 
zijn bij Webers 'polythe'isme'. 

Zeker is dat zo'n politick in vergelijking met de 
bestaande democratic, waarin zelfs een bescheiden 
voorstel om op zondag de reclamevliegtuigjes te 
verbieden al een storm van protest oproept, een 
soort 'wonder' is . Maar wij verkeren vandaag niet 
meer in de luxe positie van Arifklcirer, die het won
der hautain uit de wereld verbanden. 

In het voorgaande heb ik betoogd dat de 'ontluiste
ring van de wereld' bij een modern theoreticus als 
Max W eber zijn grens vindt bij het ethische en poli
tieke pluralisme. Vervolgens heb ik verschillende 
opvattingen besproken die de moderne politick en 
democratie duiden als een radicalisering van deze 
ontluistering, die cuJmineert in de intrede in de 
postmoderne hyperrealiteit, waarin politieke 
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tandpunten hun relevantie verliezen en waarin 
staat en maatschappij versmelten. Dit neutralise
ringsproces brengt echter in de twintigste eeuw 
steeds duidelijker problemen en 'resten' voort die 
om zo te zeggen immuun zijn voor democratische 
neutralisering. De erkenning van deze problemen 
voedt bij een postmodern denker als Ankersmit de 
twijfel aan de bestaande vorm van democratic, met 
als gevolg dat de staat bij hem opnieuw een centra
le, de maatschappij transcenderende ro~ krijgt toe
bedeeld. 

Deze dialectiek van het postmoderne politieke 
denken is verrassend. Blijkbaar kan de ontluisterinB 
van de politiek, dat wil zeggen het proces waarin de 
politick als mogelijkheid om de publieke zaak vorm 
te geven zijn glans verliest, omslaan in zijn tegen
deel: de staat verschijnt als reddende instantie, de 
politick als het creatieve en risicovolle handelen par 
excellence. De politiek wordt opnieuw ons Schicksal . 
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