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De Duitse socioloog Ulrich Beck 
baarde in 1986 opzien met zijn 
boek' over de risicomaatschappij. 
In die ambitieuze studie schetste 
Beck de overgang van een natio
naal georganiseerde klassenmaat
schappij naar een wereldgemeen
schap waarin risico's, gevaren en 
onveiligheid ( conflicten, mogelij
ke nucleaire oorlogen, ecologi
sche rampen) de politieke agenda 
bepalen. Een van de opvallendste 
kenmerken van dit modernise
ringsproces is de intrede van een 
nieuw type gelijkheid: aile men
sen, rijk of arm, in het Noorden 
of Zuiden, staan aan gevaren 
bloot. In sociologen-taal: het sta
tus-noodlot maakt plaats voor 
een gevaren-noodlot. Tegelijk 
verschuift afhankelijkheid van 
status en bezit naar kennis: de in
terpretatie van gevaren wordt be
slissend voor overleven. 

Volgens Beck neemt het be
lang van een ecologische politick 
in een mondiale risicomaatschap
pij snel toe. Alhoewel we voor
alsnog in een vacuum van politie
ke competentie verkeren, ont
staan er basis-democratische be
wegingen zoals Greenpeace die de 
grenzen tussen klassen, economi
sche gemeenschappen en naties te 
bovengaan. 

In zijn nieuwste studie diept 
Beck deze inzichten verder uit. 
Hij neemt het opstel 'und' van de 
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schilder Wassily Kandinsky tot 
uitgangspunt. Daarin zoekt Kan
dinsky naar een woord dat de 
2 oste eeuw ten opzichte van de 
19de eeuw kan typeren. Zijn ant
woord luidt: terwijl de 19de 
eeuw geregeerd werd door entwe
der-oder, zal de nieuwe eeuw het 
und op de troon zetten: het den
ken wordt niet Ianger bepaald 
door splitsing en eenduidigheid, 
maar door samenhang en veel
heid. 

Het heeft lang geduurd voor
dat de westerse entweder-oder in
stituties in elkaar stortten, maar 
na Tsjemobyl en de val van de 
Berlijnse muur is het zover. 1989 
was het jaar van het und: het einde 
van de Koude Oorlog. Maar daar
mee begint geenszins het paradijs 
op aarde, voegt Beck er aan toe. 
V elen beangstigt het grenzeloze 
van het und. De gewelddadige 
reacties in Oost-Europa geven 
daar alle aanleiding toe. De scha
duwzijden van het modemise
ringsproces nemen hierdoor dui
delijke contouren aan: een Gegen
moderne van nationalistische pseu
do-zekerheden, heilsverwachtin
gen en vijandbeelden. 

Maar Beck betwijfelt of het 
pleidooi voor een onderdrukte 
etnische identiteit nog mogelijk is 
in een wereld van mondiale 
markt- en communicatienetwer
ken. Eerder gaat het om militante 
reacties op de verloren mogelijk
heid 'vreemdheid' en 'anders 
zijn' eenduidig te definieren. 
Niettemin verlokt en verleidt de 
Gegenmoderne met moderne midde
len tot een bewust afzien van kri
tiek en zelfonderzoek. De aan
spraken van het entweder-oder op 
emoties als angst, wantrouwen 
en haat worden met succes geex-
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ploiteerd. De geconstrueerde vij
andbeelden bind en en machtigen. 
Daartegen steekt het gebrek aan 
consensus van de westerse demo
cratieen schril af. 

Zombie-instituties 
De Europese horizon verduis
tert: onzekerheid, onvoorspel
baarheid en oncontroleerbaar
heid keren terug in spookachti
ge nieuwe gewaden. Maar Beck 
weigert de beproefde libretto's 
van fatalisten mee te zingen. We 
moeten leren Ieven met de onvol
komenheden van het und. Boven
dien staan we niet geheel machte
loos want er client zich een more
le verjongingskuur aan. Beck 
signaleert een ecologische Vertei
digungskonsens die mobiliseert te
gen de technologische 'vijand' en 
die de dictatoriale neigingen van 
de Gegenmoderne temt. Het ecolo
gische vraagstuk creeert een 
cultureel Rode-Kruisbewustzijn, 
een moreel klimaat van vermij
den, afweren en helpen. Een 
godsgeschenk om de Jatalistische 
lndustriemoderne universeel te her
vormen. 

Welke weg het Westen ook 
inslaat, vervolgt Beck, de oude 
politieke instituties kunnen vol
strekt niet meer beantwoorden 
aan de nieuwe mondiale bedrei
gingen. De nationale regerings
machines ]open vast in de grillige 
en grenzeloze kapitaal- en migra
tiestromen. Overal ontstaan ver
stoppingen en overstromingen, 
wat Beck Moderniseringsirifarkten 
noemt. Bij voorbeeld in het do
mein van de media waar honder
den zenders en kanalen een anar
chic bewerkstelligen die centrale 
sturing onmogelijk maakt. 
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De rol van de nationale staat is 
uitgespeeld. Hij teert op 'zombie 
instituties' die al lang dood zijn, 
maar nog niet mogen sterven: 
een Ieger zonder vijanden, partij
en zonder klassen. Beck ken
schetst de massa-partij als de 
dinosaurus van het aflopende 
industrie-tijdperk. De politiek 
daarom een overlijdensakte uit
reiken?Nee, wemoeten 'vacuum 
Europa' achter ons Iaten, en de 
politiek openen, verbreden en 
hervormen. Daarop doelt deEr

.findung des Politischen: zelfregule
rende politieke instituties ont-
werpen die de mondiale chaos op 
democratische wijze ordenen. 
De politiek andere regels toe
bedelen, zoals buitenlandse in
menging op humanitaire gron
den, een 'positief toegepaste 
Breznjev-doctrine van het ex-
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Westen. En bovenal, een Entkern
ung van politieke instituties door
voeren, oftew'=!l, een grote leeg
maak: achter de far;:aden van de 
oude republiek moeten aile ka
mers en etages grondig worden 
afgebroken en vernieuwd. Hier is 
een belangrijke taak weggelegd 
voor de 'subpolitiek', de politiek 
van burger-initiatieven. Deze 
client het staatsbezit der grote 
partijen - hoge posten, ambten 
en opdrachten - te 'onteigenen' 
en gewone burgers op represen
tatieve functies te zetten. 

Becks nieuwe studie lijkt de 
neerslag van een permanente 
brainstorm. En wei van Duits 
fabricaat: het regent dialecti
sche omkeringen en zonderlinge 
woordconstructies. Die vonsten 
bieden vaak avontuurlijke hypo
theses, maar de prijs is een ver-

moeiende tocht door woorden
mist en jargon (reflexive Moder
nitat, Diktatur der Sachzwange, 
enz.). Gelukkig is Beck zich hier
van bewust en ironiseert hij 
zijn gedachtenexperimenten. Hij 
propageert een Priimissen-Chemie 
die de sociologie van haar denk
blokkades moet bevrijden: pseu
do-eeuwigheden verscheuren, te
gen elkaar opjagen en Iaten ver
smelten zodat 'het denk-reageer
buisje vonkt en walmt, stinkt en 
flikkert'. 

Geen twijfel mogelijk: Beck 
heeft een flinke slag van de post
moderne molen meegekregen. 
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