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In recente jaren kwam bij onze zuiderburen een nieuwe kritiek op mensen-
rechten op gang, bij monde van Marcel Gauchet. Maar is die kritiek wel echt
nieuw, zou ik niet eerder ‘opnieuw’ moeten schrijven? Het mensenrechten-
discours moest immers, omwille van de abstractie van het gehanteerde
mensbegrip, van meet af een spervuur van kritieken trotseren; uit zeer
diverse hoeken trouwens, reactionaire (de Maistre, Maurras, in mindere
mate Burke en de historische rechtsschool) zowel als utilitaristische
(Bentham) en revolutionaire (Marx). Kritieken die sindsdien regelmatig de
kop terug opstaken, al dan niet in een ander kleedje. Veel nieuws lijkt er dus
niet meer te bedenken. Toch zijn de beschouwingen van Gauchet meer dan
louter opwarming van een sinds lang vertrouwd kritiekmodel. Wat ze nog
boeiender maakt is het feit dat hij zich tweemaal over het thema gebogen
heeft, met een interval van twintig jaar; zijn tweede tekst blikt terug op de
eerste en actualiseert die, wat al blijkt uit de titels: ‘Les droits de l’homme ne
sont pas une politique’ en ‘Quand les droits de l’homme deviennent une
politique’.1 In wat volgt zal ik mij hoofdzakelijk beperken tot een weergave
van zijn visie: dat lijkt me geboden, gezien de complexe gedachtegang van
de auteur; pas op het einde formuleer ik enkele kritische bedenkingen.
Vooreerst evenwel dit, om misverstanden te voorkomen: Gauchet viseert
met zijn kritiek niet de mensenrechten als zodanig – ze vormen een consti-
tutief aspect van de democratie – maar wel een (momenteel overheersend)
ideologisch ‘gebruik’ ervan; ze is dus evenmin ingegeven door vijandigheid
tegenover de democratie maar, veeleer integendeel, door een bekommernis
om zich af te zetten tegen bepaalde tendensen die haar, zij het ongewild,
kunnen ondermijnen.
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Een kortzichtige modegril?

Het eerste artikel kan je tot op zekere hoogte ook lezen als een afrekening
met zijn vroegere mentor en kompaan Claude Lefort. Deze had juist, in de
nadagen van ‘mai ’68’, het mensenrechtendispuut nieuw leven ingeblazen,
door de vermeende zwakte van hun uitgangspunt tot een meerwaarde te
keren: de inherentie van abstract-algemene rechten aan een abstracte mens
is weliswaar ‘onvoorstelbaar’, maar daardoor juist worden mensenrechten
onvermijdelijk object van uiteenlopende lezingen, en die onherleidbare
meerzinnigheid betekent dan weer dat ze zich niet laten ‘toe-eigenen’. Ze
zijn dus niet te herleiden tot rechten van enkelingen, hun betekenis is een
politieke. Mensen kunnen hun rechten alleen ‘verklaren’ in een tegenspre-
kelijk en steeds onaf zingevingproces, in naam van nog niet geïncorporeer-
de rechten kan het positieve recht steeds onder schot genomen worden.
Mensenrechten inspireren en legitimeren, juist omdat ‘de mens’ onbepaald
en onbepaalbaar is, een kritische en waakzame houding tegenover elke
machtsuitoefening en juridische status quo. De x van mensenrechten maakt
van het recht een ‘raadsel’: daaruit volgt dat de macht er geen beslag op kan
leggen, zich slechts kan legitimeren door te refereren aan een recht dat haar
principieel uitwendig blijft. Mensenrechten zijn voorwaarde en motor van
politieke vrijheid, en zodoende constitutief voor een democratische samen-
leving. Volgens Lefort blijkt die politieke dimensie overduidelijk uit de strijd
van de dissidenten in het communistische Oostblok: hun inzet voor erken-
ning van mensenrechten brengt meteen ook het politiek fundament van de
regimes aan het wankelen.2

Die optimistische lectuur kan Gauchet niet bekoren. Trouwens, wat te den-
ken van de plotse herontdekking van mensenrechten door linkse intellectu-
elen – Gauchet viseert hier vooral de ‘nouveaux philosophes’, genre Bernard-
Henri Lévy of André Glucksmann – die zich tot kort voordien smalend
hadden uitgelaten over hun formalisme, over het naïeve humanisme dat
eraan ten grondslag lag, over de hand- en spandiensten die ze verleenden
aan de heersende klasse? Aan de andere kant waren er redenen te over voor
die ommezwaai. Dat de marxistische kritiek op mensenrechten onhoudbaar
was, was in het licht van de toenmalige dissidentie in het Oostblok een
onontkoombare slotsom. In de context van het communisme, hoe seniel
ook, was mobilisatie rond mensenrechten een voor de hand liggende defen-
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sieve strijdvorm, wellicht de enig mogelijke zelfs gezien het gebrek aan uit-
zicht op regimewisseling. Maar ze belichamen daarom, zoals tot inkeer
gekomen gauchisten ineens prediken, nog geen politiek alternatief voor de
westerse democratieën, en trouwens evenmin voor het Oostblok in de hypo-
these van een val van het communisme: mensenrechten zijn geen politiek!
Dat is nochtans wat die bekeerlingen ervan willen maken, door de – minima-
listische – idee te verkondigen dat heden en toekomst van de eigen samenle-
ving alleen in dat perspectief gezien kunnen worden. Gauchet vraagt zich af
of dat geen manier is om de problemen te ontwijken die volgen uit de teloor-
gang van het gedurende anderhalve eeuw door de arbeidersbeweging
gekoesterde maatschappijproject: een teken van politieke onmacht, zoniet
een nieuwe mystificatie. Van een eigenlijk maatschappijproject is inderdaad
weinig te bespeuren bij de nieuwe profeten van mensenrechten, nog minder
van de middelen om het te realiseren. Over hun positieve doelstellingen blij-
ven ze in het ongewisse, een globale visie formuleren die moet toelaten te
begrijpen wat in de maatschappij omgaat en om te beginnen wat de gevol-
gen zijn van hun eigen praktijk, vinden ze overbodig. Op de vraag ‘wat is een
rechtvaardige maatschappij?’ blijft een ‘politiek’ van mensenrechten trou-
wens het antwoord schuldig. Zeker, voor zover ze de rekening presenteert aan
een vermolmde linkse beweging en haar stalinistische achterhoede is ze heil-
zaam, voorlopig; maar tegelijk is ze in hetzelfde bedje ziek: gaat het erom een
andere toekomst te bedenken voor onze samenleving, dan geeft de verbeel-
ding ineens niet thuis. Verantwoordelijkheid opnemen voor de toekomst
door ze vorm te geven en ze in bepaalde banen te leiden: dat gaat die politiek
liever uit de weg; dat komt neer op een politiek van verzaking, de toekomst
wordt er zodoende juist een zonder gelaat, onvatbaar en onbeheersbaar.
Multipele dissidentie heeft ze weliswaar in de hand gewerkt, door uiteenlo-
pende eisen van recht op verschil (seksueel, etnisch, religieus, enz.) onder de
gemeenschappelijke noemer van mensenrechten te brengen. Maar dat is nog
altijd een manier om voor rechten van individuen op te komen, meer niet, het
is geen samenlevingsproject. Ze spreekt, door haar antiautoritaire en anti-
institutionele pointe, veteranen van mei ’68 aan, die hun revolutionaire hoop
hebben laten varen, maar er toch de vlam van de contestatie in willen hou-
den. Voor het overige spiegelt ze, in de plaats van ascetisch kazernesocia-
lisme, een samenleving voor waar ruimte zat is voor hedonisme en persoon-
lijk geluk. Zo wordt, tegen de achtergrond van een voortschrijdend
individualiseringsproces, een bepaald menstype gepromoot: de bezadigde
weerspannige die zich distantieert van de gevestigde orde, maar rustig en
zonder poeha – en vooral – louter met het oog op zelfontplooiing.3
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De beperkte kracht van mensenrechten

In de tekst van 1980 brengt Gauchet de revival van mensenrechten vooral in
verband met een slingerbeweging die de westerse samenleving zou kenteke-
nen sinds de uitvinding van het individu, dat wil zeggen sinds ze de tran-
scendente fundering van haar ordening inruilde voor een immanente.
Sedertdien komt steeds weer dezelfde vraag terug: hoe het samenleven van
individuen denken, hoe het collectief reconstrueren op basis van enkelin-
gen? En het antwoord schommelt voortdurend tussen twee polen: de para-
digma’s van contract en markt enerzijds, de Eenheid van het Volk/de Natie
of de Geschiedenis als ‘proces zonder subject’ anderzijds, zonder dat ooit een
duurzaam evenwicht in het verschiet komt. De revival van mensenrechten
voert ons terug naar het soort denken dat van individu en samenleving
onverzoenbare tegenpolen maakt; een doodlopend steegje: alsof dat indivi-
du geen creatie was, een vrij recente, van de samenleving en alsof je streven
naar individuele autonomie kon loskoppelen van dat naar sociale autono-
mie. Een nauwlettende kijk op de geschiedenis laat juist zien dat de rechten
van het individu-eigenaar-van-zichzelf aan de ene kant, de groei van een
bureaucratisch apparaat en administratieve uitwendigheid van de Staat
aan de andere geen tegengestelde ontwikkelingen waren, maar synergisch
verliepen. De immanente fundering van de macht, die macht over mensen
exclusief in de handen legt van diezelfde mensen, los van de goden, is
gepaard gegaan met gestage groei van het overheidsapparaat, de over zich-
zelf beschikkende enkeling werd maar mogelijk middels de totstandkoming
van een gecentraliseerde macht die in staat was het los te weken uit allerlei
tussenverbanden. Geen vrij (ondernemende) burger zonder toenemende
uitwendigheid van een overkoepelende administratie die de ‘zelfproductie’
van de samenleving verzekert. Hoe meer individu, hoe meer Staat dus: con-
solidatie van mensenrechten en ‘onteigening’ van het individu door de Staat
zijn, retrospectief, de twee zijden van eenzelfde medaille. Bovendien bracht
juist die samenleving die steeds weer de uniekheid en onvervangbaarheid
van het individu benadrukt tegelijk een arbeidsdeling tot stand die mensen
herleidt tot anonieme en verwisselbare wezens. Organisatievormen die
enkel de abstracte equivalentie van mensen aan bod laten, omzeilden de
facto de erkenning van en respect voor dat individu. Kennelijk kunnen men-
senrechten, hoe zeer ook in ere gehouden, daaraan weinig of niets verande-
ren. Hun erkenning waarborgt, ten slotte, evenmin dat individuen de auto-
nomie verwerven die vereist is om er gebruik van te maken. Het cultureel
klimaat in onze samenlevingen lijkt eerder van aard het vermogen tot auto-
noom gedrag in de kiem te smoren. Hippe pleidooien voor de rechten van
het individu suggereren dat het zijn recht is te vergeten dat het deel uit-
maakt van een samenleving en wat dat betekent. Ze wakkeren de neiging
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tot narcistische afzondering aan en die vertaalt zich in politieke desinteresse,
in intellectuele meeloperij en conformisme, in afhankelijkheid van deskun-
digen; dus in machteloosheid. Een goede voedingsbodem voor zelfstandig
burgerschap en persoonlijkheid is anders. Privatisering kweekt kuddegeest.
Mensenrechten worden de hemel in geprezen, maar het subject van die rech-
ten laat het afweten.

De driehoek recht-politiek-geschiedenis

Wanneer Gauchet zich, twintig jaar later, opnieuw buigt over het thema
mensenrechten stelt hij vast dat ze inmiddels geëvolueerd zijn tot wat hij
gevreesd had: een heuse politiek. Ditmaal speelt de figuur van de slingerbe-
weging geen rol meer in zijn diagnose: hij beklemtoont het volkomen nieu-
we van de aldus ontstane situatie. Mensenrechten vandaag zijn veel meer
dan regulatieve waarden of schild tegen de arrogantie van de macht, en niet
zomaar een van de zinstichtende principes, naast andere, van onze samenle-
ving: ze zijn de supreme norm geworden van het collectief bewustzijn, toets-
steen van elk maatschappelijk gebeuren, beoordelingsmaatstaf van elk
beleid; dé referentie kortom, alfa en omega van de huidige politiek. Begrijpen
hoe het zover kon komen, vereist een flinke omweg.

Het afscheid van de religie als structurerend principe van de sociale verhou-
dingen: dat kenmerkt in wezen de moderniteit voor Gauchet; in de zin van
een voortschrijdend proces weliswaar. In de loop ervan kreeg de democratie
vorm in en door een synthese van drie elementen: een politiek, een juridisch
en een sociaal-historisch; bijzondere uitingen van de menselijke autonomie
tegen de religieuze heteronomie, die tot op zeker punt een eigen ontwikke-
lingsgang kenden maar mettertijd steeds meer met elkaar vermengd raak-
ten. Eerste uitkristallisering van de autonomie: de soevereine natiestaat, die
vanaf de zestiende eeuw meer en meer vaste vorm krijgt, ontrukt gezags-
structuur en gemeenschapsvorm de facto aan de heerschappij van de goden.
Het tweede moment volgt logisch uit het eerste: het politieke losmaken van
de cosmisch-goddelijke orde vergt een aparte legitimering. Als het op louter
immanente gronden berust en niet langer gegeven is maar gewild moet
worden, dan is het enig denkbare fundament het rechtsindividu. In oor-
sprong zijn er alleen enkelingen met inherente subjectieve rechten. Vandaar
de sociale contractstheorie; vandaar ook een eerste troonsbestijging van de
mensenrechten, ten tijde van de Franse Revolutie. Op korte termijn echter
zal die zich niet kunnen consolideren. In het kielzog van de revolutie treedt
een derde vector van autonomie – overigens voordien al aangekondigd door
de opkomst van de vooruitgangsidee – op de voorgrond: de historiciteit. De
mensheid maakt zichzelf, niet alleen door zich politiek en juridisch te orde-
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nen, maar door een wereld van cultuur en industrie tot stand te brengen. Dat
is een sociaal-historisch gebeuren: mensen geven zichzelf gestalte in de tijd
maar gezamenlijk; ‘de maatschappij’ verschijnt ten tonele als motor en col-
lectief subject van historiciteit.

Vanaf eind negentiende eeuw gaan die drie vectoren een drie-eenheid vor-
men. Met dien verstande dat mensenrechten gedurende de gehele ont-
staansperiode van de democratie een ondergeschikte component blijven.
Op een scène die focust op sociale kwestie en conflict van geloof en vrij-
zinnigheid, dus op de collectieve dimensie van bevrijding, bezet de mens van
mensenrechten een bescheiden plaats: hij is erkend als staatsburger en pri-
vate actor in de samenleving, maar met mondjesmaat. Tegenwoordig glij-
den daarentegen het politieke en sociaal-historische naar de achtergrond en
dat opent de poort voor een revanche van het recht. Het is geneigd cavalier
seul te spelen, alsof niets anders vereist was om de democratie inhoud te
geven. Het verstoorde evenwicht stort deze echter juist in een nieuwe crisis.
Het is inderdaad niet de eerste: haar consolidatie was een langzaam en
moeizaam proces dat aanvankelijk, in de eerste decennia van de twintigste
eeuw, gepaard ging met felle contestatie van de parlementaire regimes en
tragedies als wereldoorlog en totalitarisme. Het systeem zelf lag onder vuur,
vanuit reactionaire zowel als revolutionaire hoek. Niet dat soort vijandige
mobilisaties onderscheidt de huidige crisis, maar veeleer een vlucht uit de
politiek die heil zoekt in privégenietingen of een antipolitiek die op onver-
schilligheid uitdraait. We riskeren niet langer, ten gevolge van oplaaiende
passies, een of andere dictatuur of machtsgreep, het gevaar is nu dat die pas-
sies uitdoven en dientengevolge de politiek implodeert. Sommigen sloven
zich bijwijlen nog wel af voor beperkte objectieven, bij voorkeur als ze in een
moraliserend kleedje gestopt zijn, maar dat is hooguit een voorwaardelijk en
voorlopig engagement.

Naar een mensenrechtenfundamentalisme

Wat verklaart het verschil tussen beide crisissen? Dat we nu kunnen steu-
nen op hervormingen die als remedie bedoeld waren tegen de door de eerste
crisis teweeggebrachte excessen en aberraties. En inderdaad, ze genazen de
kinderziekten van industriële maatschappij en parlementair systeem. Een
rustiger klimaat ontstond, conflicten en confrontaties speelden zich voor-
taan af binnen een kader dat overeenstemming behelsde over het principe
zelf van de democratie. Via uitbouw van de verzorgingsstaat en dankzij
gestage economische groei realiseerden ‘Les Trente Glorieuses’ een zeld-
zaam evenwicht. De democratie verschafte zichzelf de middelen – organisa-
tievormen en planningsmechanismen – om de ontwikkeling te sturen en
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leek daardoor garant te staan voor de toekomst, verandering werd voorwerp
van collectief overleg, beleidsmakers lieten zich bijstaan door sociale weten-
schappers, recepten van vreedzame coëxistentie en samenwerking tussen
staten verjoegen het spookbeeld van de agressieve nationalismen. Resultaat:
een nooit eerder geziene mate van sociale homogeniteit en integratie bezorg-
de de democratie een stevig verankerde legitimiteit. Ook nu nog teren we op
de verworvenheden uit die periode, ze leveren, zonder dat we het goed besef-
fen, de materiële basis en de mogelijkheidsvoorwaarde voor de actuele furo-
re rond mensenrechten.

Die succesvolle pacificatie en integratie droeg echter ook de kiemen in zich
van een tweede crisis van de democratie. Nu politiek en sociaal-historisch
element getemd waren, bleek ineens, met een ongeremde toename van
individuele eisen en verzuchtingen als achtergrond, het juridische ontem-
baar geworden. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw profileerde zich
inderdaad een nieuwe constellatie. De fikse opmars van het individualisme
bracht de collectieve omkaderingen die een eeuwlang, stap voor stap, waren
opgezet, aan het wankelen en leidde uiteindelijk tot de ideologische supre-
matie van mensenrechten. Maar eigenlijk was dat al te voorspellen vanuit
het objectief van die omkaderingen. Ze viseerden, voorbij het abstracte
rechtssubject, en gelet op zijn inherente deficit, het concrete individu. Vanuit
dat oogpunt was het maar logisch dat de op het eerste gezicht onontkoom-
bare voorrang van sociale verplichtingen en dwingende solidariteit op ter-
mijn zou wijken voor de soevereine aanspraken van de enkeling. Door vrij-
wel alle socialiseringsmechanismen die ze installeerde, werkte de moderne
samenleving voortschrijdende individualisering van haar leden in de hand.
Institutionele bevoogding deed realiteit, consistentie en maatschappelijk
gewicht van de enkeling gestadig toenemen: hoe meer de centrale overheid
op een gezagsmonopolie aanstuurde, des te meer weekte ze hem los uit
andere gezagsvormen en bevorderde ze hem tot enige gesprekspartner.
Veralgemeende schoolplicht en expansie van het onderwijsapparaat verze-
kerden niet enkel de reproductie van een heersende ideologie, mettertijd
leverde dat ook een zich steeds meer van zijn eigenheid en rechten bewuste
enkeling op. De herverdelende Staat stelde hem in staat om allerlei particu-
liere banden overboord te gooien. Ook de volksmens kon zich nu stilaan
distantiëren van milieu van herkomst, onmiddellijke entourage en overge-
ërfde invloeden. Via de consumptiemaatschappij ten slotte penetreerde de
keuzemogelijkheid in eenieders dagdagelijkse bestaan, wat een meer geper-
sonaliseerde levensstijl bevorderde bij alle bevolkingslagen. Tegen die
achtergrond moest maar één voorwaarde meer vervuld worden om het indi-
vidu tot unieke referentie te verheffen: implosie van de omkaderende insti-
tuties. Laatste kwart van de twintigste eeuw was het zover. Temidden van
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hun ruïnes bleef uiteindelijk alleen de enkeling overeind, hij profileerde en
liet zich gelden als scheppend ondernemer, subject van rationele keuzen,
slachtoffer of miskende, zelfbewust en procederend rechtssubject, enzo-
voort.

Een nieuwe mens van mensenrechten besteeg het toneel. Zeker, men greep
terug naar een funderingslogica die ook in andere conjuncturen op het voor-
plan stond, bijvoorbeeld ten tijde van de Franse Revolutie: in die zin kan je
van revival spreken. Maar tegelijk is dat bedrieglijk, er was veel meer aan de
hand. Het ging niet meer om dezelfde mens en het waren niet dezelfde rech-
ten die hun funderende plaats herinnamen. In de huidige context dringt het
recht, onder het aspect van mensenrechten, de beide andere vectoren: het
politieke en het sociaalhistorische, in de verdomhoek; aanspraak makend op
de exclusieve waarheid van de democratie, neemt het tendentieel hun rol
over. Een onrealistische overschatting van het deel ten detrimente van het
geheel, lijkt het; maar dat is nog te zwak gezegd: je kan terecht van funda-
mentalisme spreken. Niet alleen ontstaat de indruk dat het individualisti-
sche fundament van de legitimiteit volstaat om het politiek regime te defi-
niëren, het wordt ook effectief geïnstrumentaliseerd om dat regime
wezenlijk te veranderen. Het gaat niet om mensenrechten in hun alge-
meenheid, laat staan meerzinnigheid, maar om een bijzondere lezing die de
inherentie van private rechten aan de enkeling uitspeelt tegen het burger-
schap. Tegelijk wordt dat voor die enkeling een intuïtieve leidraad om de
werking van de maatschappij in een bepaalde richting te duwen.

De maatschappij vergeten

De democratie vereist een nieuwe invulling, zo luidt het, om het rechtsindi-
vidu de plaats te geven die het voortaan opeist in de publieke ruimte. Ze
moet niet alleen de rechten van de mens in het algemeen – los van zijn
eigenaardigheden: persoonlijke trekken, zeden, opinies – garanderen, maar
die van het concrete individu met al zijn eigenschappen en affiliaties: cultu-
rele identiteit, religie, seksuele oriëntatie, waarden, opinies, levensstijl; die
worden nu een soort private eigendom en dienen als dusdanig beschermd te
worden. De rechten die erkenning vragen, zijn vooral die van een mens zon-
der burgerschap. Het gevolg is dat zich een nieuwe ideologische kwaal
installeert, een pathologie van het niet-toebehoren: het zuivere individu dat
niets verschuldigd is aan de samenleving maar er alles van eist, bestijgt het
toneel. Verplichtingen tegenover een collectief, historisch tot stand gebracht
erfgoed worden bijna ondenkbaar. De huidige visie van mensenrechten fan-
tasmeert een zelfgenoegzame singulariteit die geen voorouders heeft, tenzij
zelf gekozene; op elk moment een nieuw leven kan beginnen en zich zelfs
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niet gebonden weet door gedane beloften, engagementen of verbintenissen,
kortom in het loochenen van zichzelf een mensenrecht ziet. Van overal en
nergens, in niets beperkt door een verleden of begrensd door een geografie,
eist ze toch nadrukkelijk erkenning van de eigen identiteit. Qua gebrek aan
realiteitszin evenaart die onirische figuur het totalitaire delirium van wel-
eer: gaat ze weliswaar de andere richting uit, op het stuk van ontkenning en
verhulling van de werkingsvoorwaarden van de samenleving zijn de effec-
ten vergelijkbaar.4

In zekere zin profileert zich een toestand waarin de fictie van de natuurstaat
uit de natuurrechtstheorieën reële gestalte lijkt te krijgen of, juister gezegd:
waarin beide registers, dat van de natuurstaat en dat van de geordende
samenleving, in elkaar schuiven. De natuurstaat is niet langer een mythisch
verleden, noch het soort chaos of oorlogstoestand die aan de geordende
samenleving voorafgaat, maar horizon van het handelen, effectieve tot-
standbrenging van volstrekt onafhankelijke individuen. De nieuwe mens
van mensenrechten worstelt niet langer met de problemen van zijn voor-
gangers: atoom van een natuurstaat, weet hij zich toch veilig temidden van
soortgenoten, hij is een vrij zwevende enkeling die niettemin geruggen-
steund wordt door de samenleving. Individuen zijn gesocialiseerd én onge-
bonden, hun contractuele eenheid coëxisteert probleemloos met tastbare
verwerkelijking van hun natuurlijke onafhankelijkheid. Want enerzijds zijn
de principes van de democratie door en door geïnterioriseerd, maar ander-
zijds doet men alsof de kratos geen demos meer behoeft. De samenleving
lijkt niet langer politieke wil te vereisen: vertoont ze nog wel de eigenschap-
pen van een kunstwerk, tegelijk ervaart men ze als een gegeven dat losstaat
van elke intentie. Ergens is ze nog wel een schepping van mensen, maar dan
als louter weefsel van hun vrijheden: dat is haar enige consistentie, op zich
moet ze niet langer effectief gewild worden. Binnen dat weefsel ontplooit
zich de onafhankelijkheid van individuen die verbonden zijn zonder gebon-
den te zijn5. Pre- en postcontractuele toestand overlappen als het ware
elkaar, de vrijheid van de natuurstaat wordt de toetssteen van het functio-
neren van de ‘geordende’ samenleving. De individuen ervaren zichzelf als
ingeschreven in de samenleving en tegelijk willen ze er zich laten gelden
alsof ze van elders kwamen. Enerzijds situeren ze hun – aangeboren, onher-
leidbare en unieke – private rechten volkomen buiten de politieke scène,
anderzijds verwachten ze dat ze er onvoorwaardelijk erkend worden. Ze hoe-
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ven niet langer, als burger, boven hun bijzonder belang uit te stijgen, ze
mogen nu veeleer hun unieke rechten laten gelden bij een algemene instan-
tie zonder zich ook maar een ogenblik in het gezichtspunt van die instantie
te moeten verplaatsen. Vandaar een bizarre mix van verregaande depoliti-
sering en radicale eisen, vandaar ook een eigenaardige combinatie van ver-
trouwen én wantrouwen ten aanzien van de vertegenwoordiging. Men
maakt zichzelf wijs dat men de macht afwijst of aan banden wil leggen, en
tegelijk formuleert men op provocerende toon allerlei eisen en aanspraken
en vindt men het evident dat die macht de meest uiteenlopende verwach-
tingen, hoewel ieder voor zich gelegitimeerd door hun onherleidbare uniek-
heid, tot een leefbare synthese kan verwerken. Politici moeten het maar uit-
zoeken; wat er uiteindelijk van komt, daar wast men de handen in onschuld
over, alsof men er zelf in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor was. Die
houding werkt oligarchie in de hand, niet democratie.6

De sociaalhistorische mogelijkheidsvoorwaarden van mensen-
rechtenpolitiek

Men moet de triomf van het individu en de ermee samenhangende herin-
terpretatie van mensenrechten in sociologisch perspectief zien. De huidige
enkeling maakt gebruik van het recht om zijn aanspraken te verruimen, om
zijn concrete eigenschappen en verzuchtingen erkend te zien, maar dat ver-
onderstelt dat voorafgaandelijk een aantal voorwaarden gerealiseerd zijn:
Gauchet viseert hier de complexe en omvangrijke sociopolitieke structuren
waaraan meer dan een eeuw lang werd getimmerd en de eruit resulterende
verworvenheden die we doorgaans onder de noemer verzorgingsstaat rang-
schikken. Deze voorzag in remedies voor de schaduwzijden van het abstrac-
te individu, zette allerlei regelingen op ter bescherming van concrete men-
sen, maar richtte daarvoor de focus op materiële bestaansvoorwaarden en
sociale herkomst, ging klassificerend en categoriserend te werk: rechtheb-
benden werden onderverdeeld in rijk en arm, jong of oud, ziek of gezond
enzovoort. Pas na, en dankzij, die krachtinspanning kon mettertijd de vol-
gende stap gezet worden: de singuliere enkeling tot hoogste waarde promo-
ten, abstractie makend van zijn sociale inscriptie. Het abstracte rechtsindivi-
du sociale en concrete densiteit toevoegen, kon nu plaatsmaken voor: de
rechten erkennen van de concrete enkeling. In theorie was dat al vervat in
zijn rechtsstatuut, maar de kracht van collectieve omkaderingen hield het
om zo te zeggen in bedwang, drong het terug in de privésfeer. Nu krijgt het
de bovenhand. De maximalistische lectuur van mensenrechten, het propa-
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geren van een samenlevingsmodel geknipt op de maat van een zelfregule-
rende markt (in veel ruimere betekenis dan het economisch begrip markt)
zijn maar mogelijk tegen de – in casu comfortabele – achtergrond van een
reeks feitelijke realisaties: ook in dat opzicht is de huidige mens van men-
senrechten nieuw.

De naoorlogse jaren brachten een nooit geziene mate aan politieke en socia-
le integratie tot stand. Klassentegenstellingen werden stilaan weggemas-
seerd en dat beroofde de partij van de revolutie zowel als van de reactie van
hun stoottroepen. Klassen gaven niet langer present, de massa’s nog minder.
Sociale en politieke conflicten werden tot institutionele raderen van het
regime omgesmeed. De uitbouw van administratief en verzorgingsapparaat
zorgde ervoor dat de gemeenschap als nooit voorheen toegang kreeg tot
zichzelf, de afstand tussen diverse bevolkingslagen kromp dankzij toene-
mende informatie over en weer. Stijging van de levensstandaard, toegeno-
men scholing en mobiliteit, spreiding van consumptie, de media als algeme-
ne referentiegemeenschap: al die factoren zorgden voor een culturele
homogenisering die steeds hechter verankerd raakte in de alledaagse
bestaanscontext. Zo ging men op den duur maatschappelijke eenheid min-
der en minder als een probleem en een inzet aanvoelen. Ze verscheen niet
langer als iets dat gewild moest worden, men ging er stilzwijgend vanuit dat
ze verworven was, een evident en geruststellend gegeven dat voorts geen
vragen doet rijzen. Tegen die achtergrond kon het individu zich tot zwaarte-
punt ontpoppen van een exclusieve, concurrentloze ideologie en slaagde het
mensenrechtendiscours, met de logistieke steun van informatiemaatschap-
pij en media, erin het hele repertoire van politieke vertogen, het reilen en
zeilen van de publieke sfeer en de verwachtingen van de burgers, kortom: de
werkingsvoorwaarden van de democratie, te omwentelen. Die eenheidside-
ologie leent zich weliswaar tot uiteenlopende besluiten: sommigen pleiten
voor radicale privatisering van het bestaan, anderen komen op voor directe
democratie; diversiteitscultus en multipele identiteiten tieren welig, men
gunt zichzelf de luxe der verschillen. Achterliggend is evenwel de gemeen-
schappelijke aanname van een voorgegeven eenheid. Achter deze steekt
dan weer eensgezindheid met betrekking tot wat haar legitimeert: de domi-
nantie van mensenrechten impliceert een onbetwiste consensus over de
funderende principes van de democratie. Alleen ondermijnt ze haar in de
praktijk ook: wie de roes der primordiale waarheden boven het realiteits-
principe stelt, dreigt de democratie tot een schimmenspel te herleiden. De
dominantie van mensenrechten is maar mogelijk omdat ze op de andere
twee vectoren kan rekenen, al negeert ze hun normatieve pertinentie, zon-
der kan ze niet: het eigen voorrecht staat of valt met die onmisbare onder-
bouw. Ze haalt de neus op voor het beleidsarsenaal van de natiestaat, maar
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teert op de uitzonderlijke politieke integratie waarvoor die gezorgd heeft. Ze
toont een agressief dédain voor allerlei materiële, technische en economi-
sche realisaties, maar uitgerekend dankzij deze kan ze zichzelf een brevet
van adelschap toekennen. We beseffen dat allemaal wel vaag en weten ons
verstrikt in een ambivalente medeplichtigheid die we nu eens ontkennen,
dan weer toegeven. In woorden zijn we afkerig van ‘het systeem’, stilzwij-
gend beamen we het. Vandaar die mix van radicalisme en moderantisme; en
een slecht geweten, want we zijn met handen en voeten gebonden aan een
aantal compromissen die we toch ook, we kunnen het niet laten, steeds
weer contesteren.

De implosie der transcendenties

Dat de dominantie van mensenrechten ook gerelateerd moet worden aan
het verval van omkaderende instituties, heeft volgens Gauchet dan weer te
maken met wat hij het afscheid van de religie noemt: het is de laatste fase
van dat proces. In tegenstelling tot een vorige, waarin geloof en vrijzinnig-
heid nog de degens kruisten, zijn in recente jaren de laatste restanten van
religieuze heteronomie, de eraan inherente aanspraak op structurering van
de sociale verhoudingen en de middelen om die ambitie door te zetten, in
rook opgegaan, vrijwel zonder slag of stoot. Gevolg: ook de ‘seculiere religies’
(vooruitgangsgeloof, revolutionaire verwachting van het aardse heil, repu-
blikeins ideaal van de ‘laïcité’) die zich in een vorige fase voedden aan die
confrontatie, verliezen nu hun werfkracht. Algemener nog stelt men vast
dat het geheel van de structurerende krachten die een of andere transcen-
dentie van het collectief op de individuen symboliseerden hun gezag en kre-
diet verloren hebben en in alle stilte afgevoerd werden. Trouw aan familie of
klasse spreken ons niet echt meer aan, van offers voor de toekomst of dienst-
baarheid aan een algemeen belang zien we het nut niet, een schuld aflossen
tegenover de natie of gehoorzamen aan een kerkelijk leergezag is al hele-
maal te dol. Tot voor kort waren dat normatieve wegwijzers, nu beseft men
nauwelijks nog dat ze er ooit geweest zijn. De uitholling van instellingen en
samenlevingsnormen, en van hun symbolisch impact, gaat gepaard met
meer prozaïsche ontwikkelingen die haar evenwel op hun beurt versterken
en versnellen: globalisering en Europese eenmaking maken het arsenaal
van de natiestaat deels obsoleet, ondermijnen zijn vermogen om de samen-
leving te sturen. De overheid, niet langer in staat om de toekomst te voor-
zien, laat staan te plannen, en dientengevolge beroofd van haar magische
uitstraling en overredingsvermogen, krijgt van alle kanten het verwijt een
slechte bestuurder en organisator te zijn. Zeker, de Staat is niet zonder meer
onttakeld of tandeloos gemaakt; maar wat hij vermag, ervaart men hooguit
nog als evident routinewerk, en nu het vertrouwen in de toekomst zoek is,
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vergeet men ook licht dat het dankzij de geleidelijke uitbouw van dat ‘appa-
raat’ is dat de samenleving zichzelf steeds beter kon sturen en veranderen.
In zekere zin is de Staat de dupe van zijn eigen successen.

De grenzen tussen sociale categorieën en klassen zijn vervaagd, beleid kan
niet langer steunen op een duidelijk gelede structuur van de samenleving.
Die contourvervaging heeft ook het democratisch gesprek over sociale recht-
vaardigheid doen verstommen. Nu pas is de geschiedenis echt historisch, i.e.
onvoorspelbaar: globale sturing kan niet meer, klassenstrijd is achterhaald,
iedereen moet maar voor zichzelf uitzoeken wat de toekomst brengt. Hoe
dan ook, naar visies over hoe en waar het met de samenleving naartoe moet,
is in het post-68-tijdperk maar weinig vraag meer; de weleer gangbare zijn
ongeloofwaardig geworden; traditie is onverdedigbaar, revolutie onmoge-
lijk, vooruitgang ongrijpbaar. In die context van normatieve en cognitieve
anemie hebben mensenrechten de plaats ingenomen van een aftands poli-
tiek-maatschappelijk discours. De burgers zijn overtuigd geraakt dat ze het
enig beschikbare werktuig zijn om Sein en Sollen van hun samenleven te
denken. Op de vragen wat ons verenigt en waar we naartoe moeten, leveren
ze eenvoudige zoniet simplistische antwoorden: dat maakt ze des te aanlok-
kelijker. Ze zeggen ons wat wenselijk, te mijden of ondraaglijk is, stellen ons
in staat om overal en op elk moment onrecht aan te klagen zonder daarom
het systeem als zodanig te hoeven aanpakken. Door een pragmatische tege-
moetkoming aan individuele slachtoffers besparen ze ons de moeite van
discussies over sociale rechtvaardigheid. Ze wijzen ons de weg louter op
basis van de zekerheden van het moment, zonder een beroep te doen op
ingewikkelde geschiedenistheorieën of de pretentie te hebben de toekomst
te kunnen onthullen.

Mensenrechten als intellectuele regressie

In vergelijking met sommige oudere ideologieën die de democratie zelf
onder vuur namen, is deze veel minder schadelijk. Maar ze is ook verrader-
lijker: de mensenrechtenideologie verheerlijkt de democratie in haar funde-
rende principes, maar schept tegelijk tweespalt tussen wat ze moet zijn en
wat haar toelaat te zijn, ze dwarsboomt een lucide zelfbeeld en keert ze
tegen haarzelf. Ze speelt in op de kloof tussen norm en feit, en in een samen-
leving die zweert bij gelijkheid is die niet te dichten: wil ze haar ideaal niet
verloochen, dan moet ze elke status quo in vraag stellen en tegelijk kan ze
onmogelijk ideaal en werkelijkheid doen samenvallen, ze is dus altijd vat-
baar voor kritiek. De wereld die zou moeten zijn, en het geloof erin, uitspelen
tegen bestaande onrecht en misbruiken: dat is de sterkte van mensenrech-
ten; temeer omdat allen het eens zijn over wat zou moeten en het al deels
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gerealiseerd is: ze stellen de status quo aan de kaak door het met zijn eigen
Uber-Ich te confronteren. Maar ze zeggen niets over het waarom van dat
onrecht noch over de middelen om het te elimineren, ze staan afkerig zelfs
tegenover verklaringspogingen: dat is hun zwakte. De kloof tussen feit en
norm dient zich aan als een schande die meteen ongedaan dient gemaakt;
trouwens, onze mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt, een beetje goede wil
volstaat. De oplossing is in handbereik ... ware daar niet die hemeltergende
onwil van cynische machthebbers, die vinden altijd drogredenen om niets
te moeten doen. Naar verklaringen zoeken, zich documenteren, wat is dat
anders dan talmen in het aanschijn van wat geen uitstel duldt, zich neerleg-
gen bij wat onaanvaardbaar is, een excuus zoeken voor wat er geen ver-
dient? Iemand met het hart op de juiste plaats laat zich niet om de tuin lei-
den door listen van politici of twijfels van intellectuelen. Wie op problemen
wijst, wil eigenlijk beletten dat ze opgelost worden, terwijl het recht meteen
kan zegevieren, hier en nu. Mensenrechten bevorderen utopische neigin-
gen, met dien verstande dat toekomstprojectie plaatsmaakt voor veront-
waardiging of schuldgevoelens, omdat de toekomst nog geen heden is.

Een op het individu gefixeerde mensenrechtenpolitiek haalt ook het intel-
lectuele fut uit het maatschappelijk bewustzijn. In een vroegere fase, toen
politiek nog de ambitie behelsde om toekomst en collectieve lotsbestem-
ming in de greep te krijgen, was het anders: ze stimuleerde algemene
bewustwording en belangstelling voor cultuur. Van meet af aan zette de
democratie, doordat ze geruststellende tradities en geloofsvormen aan het
wankelen bracht, de individuen aan om partij te kiezen en dat voor zichzelf
te verantwoorden, ook als het om behoudsgezinde of reactionaire standpun-
ten ging. Naarmate ze zich verder ontwikkelde, werd men steeds bewuster
van de complexiteit van het maatschappelijk raderwerk en van wat de
ambitie om het te sturen allemaal behelsde. Men zag in dat haar implicaties
en inherente problemen verder uitgediept dienden te worden, ook in volks-
rangen verbreidde zich het verlangen om bij te dragen tot haar verdere uit-
bouw, inspanningen om mensen in dat perspectief op te voeden vermenig-
vuldigden zich. Zo gezien was de arbeidersbeweging een grootscheeps
opgezette zelfopvoeding van de werkende klasse: ze bevorderde, voorbij haar
strijdbare opstelling, tegelijk het inzicht van haar leden in sociale mechanis-
men en maakte ze bovendien vertrouwd met een cultureel ideaal, deed het
belang en de waarde ervan doordringen in volksmiddens. Ontvoogdings-
drang, pogingen om de toekomst te beheersen en politiek in redelijker banen
te leiden voedden ook een veelvormig streven naar bevrijdende kennis. Het
koesterde soms naïeve, aberrante of bedrieglijke ideeën, zoals die van een
proletarische wetenschap bijvoorbeeld, maar zelfs dat kaderde in een alge-
meen kennisstreven en was ondanks alles vaak een prikkel ertoe. Het mar-
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xisme had zowel verdwazende als geestverruimende effecten en vooral, het
daagde zowat iedereen uit: er waren heel wat argumenten vereist, van bui-
tenaf of van binnenin, om zijn verleiding te weerstaan, om het te redden of
om het de rug toe te keren; het was, daar het zelfs de middelen verschafte om
ervan los te komen of het te bestrijden, zowel intellectueel als sociaal enorm
stimulerend.

Die mobilisatie van de geesten is nu grotendeels verleden tijd, het educatie-
ve en reflexieve elan dat zelfverheldering van onze samenlevingen en ver-
spreiding van de daartoe nodige middelen bevorderde, lijkt uitgeblust.
Zeker, we leven in een kennismaatschappij: competenties en specialisaties
prolifereren; het bedrijfsleven eist steeds hogere kwalificaties; van elk indi-
vidu verwacht men dat het levenslang leert, niet alleen om beroepsredenen
maar ook om ‘aan zichzelf te werken’, en met dat doel verzint men steeds
gesofistikeerder technieken en methoden. Maar daartegenover staat verar-
ming van het maatschappelijk debat: slechts weinigen trachten zich nog,
voorbij hun bijzondere taak of belangen, een idee van het geheel te vormen
en samen met anderen te begrijpen waar het met de samenleving naartoe
gaat. Alomtegenwoordige vorming en functionele kennisvereiste staan
naast niet langer als probleem ervaren maatschappelijke ondoorzichtig-
heid. Sociale actoren die weleer bruisten van intellectuele creativiteit zijn
verdwenen of naar de achtergrond vergleden; in hun plaats zijn allerlei
identitaire bewegingen gekomen, maar die zijn er enkel op uit om hun recht
op verschil te benadrukken en laten zich niet in met reflectie over het
samenlevingsgeheel. De sociale wetenschap schikt zich in de fragmentering
van de maatschappelijke vraag en verzaakt haar ambitie om het geheel te
belichten, of trekt zich terug in specialistenwerk dat alleen voor andere spe-
cialisten bestemd is. Cultuur is tot vrijetijdsbesteding gedegradeerd en ver-
snipperd geraakt met het oog op deelpublieken. Nooit eerder beschikte de
samenleving over zoveel educatieve en wetenschappelijke middelen, maar
het lijkt wel of die overvloed een reactie van verzadiging oproept en tegen-
over het rijk geschakeerd en allerwegen geïnstitutionaliseerd aanbod hoog-
uit een vraag naar kwalificatie staat. Vanwaar die intellectuele regressie in
de meest geleerde en geschoolde samenleving ooit? In mensenrechtenop-
tiek krijgt kennis een ander statuut: het komt er niet meer op aan sociale
mechanismen te ontcijferen of collectieve bestemming te sturen, maar
inbreuken tegen het geheel van de normen die het maatschappelijk akkoord
en gesprek beheersen aan het licht te brengen en ze recht te zetten.
Diepgaande kennis vereist dat niet, hooguit gespecialiseerde. Vragen in de
trant van: ‘Wat is rationeel verantwoord beleid?’ of ‘Hoe kan kennis ontvoog-
dend werken?’, laat staan van ‘Hoe kunnen we een soort heilstaat realise-
ren?’, doen immers niet meer ter zake. Reflectie over de menselijke bestem-
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ming is nu een kwestie van louter individuele ‘zingeving’, van subjectieve
zelfdefinitie, zelfkeuze, werken aan de eigen identiteit, niet langer van stre-
ven naar waarheid of wetenschappelijk inzicht in maatschappij of geschie-
denis. De eenheidsideologie ontmoedigt niet alleen collectieve interesse en
culturele belangstelling, ze werkt ook een egalitair etnocentrisme in de
hand dat er, in tegenstelling tot het inegalitaire uit het koloniale tijdperk,
wel met een onverstoorbaar gerust geweten van uitgaat dat culturen gelijk-
waardig zijn, dus veel sympathieker oogt, maar waarvan de werking zo
mogelijk nog toxischer is, omdat het alle andere culturen, zonder dat voor
zichzelf toe te geven, bekijkt vanuit het hier en nu, nog steeds vanuit het
eigen standpunt dus. De verschillen die dat ‘presentisme’ cultiveert zijn ver-
schillen in de schoot van hetzelfde, die geen verschil maken: het is blind
voor verschillen die er echt toe doen en die een uitdaging zijn voor ons
begripsvermogen. Het zwalpt heen en weer tussen massieve verwerping van
het verleden en geforceerde inlijving van elke andersheid: de geschiedenis is
één lange keten van aanslagen op de vrijheid en gelijkheid en tegelijk zijn
alle verschillen even respectabel, is dus alles eender (de religie is redelijk en
de rede is religie, enz.); wat als deel van het verleden barbaars was, wordt in
het heden aspect van culturen die a priori respect verdienen. Gevolg: we
begrijpen geen snars meer van de andersheid van die culturen en van de
weeromstuit hebben we ook geen zicht meer op het uitzonderlijke van de
plaats die we zelf bekleden in de rij van culturen en beschavingen. Zodra iets
van een cultuur ‘getuigt’, maken wij er een museumstuk van, een soort relik-
wie. Door het te decontextualiseren leveren we het bewijs van ons onbegrip.
Achter onze hoog van de toren geblazen openheid voor verschillen (... die er
niet toe doen) steekt een starre geslotenheid die zichzelf niet onderkent.

Mensenrechtelijke metamorfosen

De mensenrechtenideologie promoot ook bepaalde spelers, voert ze op als
protagonist of onderwerpt ze aan een gedaanteverwisseling. Ze rekruteert
een nieuw type militant bijvoorbeeld. Hij is vooral aanklager, zijn kritiek is
er een zonder verklaring of voorstellen. Hij hoeft alleen de kwalen en ellen-
de van het heden in de verf te zetten, complexe theorieën of voor een revo-
lutionaire toekomst bestemde oplossingen zijn ballast, ze zouden enkel zijn
actieradius beperken. Zijn kritiek is punctueel, wars van omvattende visies;
dan moet je immers een maatschappijproject uit de doeken doen en word je
op een of andere wijze toch weer herinnerd aan de realiteit. Elke zaak als op
zich staand geval aanpakken en ze tegelijk belichten vanuit een absolute
rechtsvisie daarentegen maakt de aanklacht tot doel op zich, geeft demago-
gisch opbod de vrije teugel en voedt geloof in woordmagie. Na de val van het
communisme zijn heel wat beroepsvijanden van de bourgeoismaatschappij
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erin geslaagd zichzelf te recycleren via dat soort kritiek. Verwonderlijk is die
verrijzenis uit de dood niet: gehaaide tactici als ze waren, begrepen ze vlug
dat ze een nieuw, ruimer, publiek konden inpalmen door zich van doctrinai-
re ballast te ontdoen, en als specialisten van de radicaliteit waren ze nu een-
maal ongeëvenaard; kwam daar nog bij dat de val van de Muur hen van een
last verloste: men kon hen niet langer de gapende kloof tussen ideaal en
empirie in het reële bestaande socialisme onder de neus wrijven, men kon
hen ook niet meer ter verantwoording roepen wegens medeplichtigheid
met dat vals alternatief of blindheid voor zijn ware aard. De radicaliteit aan
een verjongingskuur onderwerpend, konden ze zo zelf een tweede loopbaan
aanvatten. Dat ze over geen alternatief meer beschikten, belette immers niet
om radicaal ‘tegen’ te zijn, integendeel. De mensenrechtenideologie leeft
van een interne kritiek die daarom niet minder radicaal is: in naam van
gelijke vrijheid der individuen kan je zowat alle aspecten van bestaande
instituties en sociale verhoudingen in vraag stellen en delegitimeren. Waar
die ideologie aan het roer staat, is dan ook behoefte aan een bepaald soort
rebellen die vonnissen vellen over de status quo van overwegend moralise-
rende aard, maar daarom ook zonder mogelijkheid van beroep. Men is zelfs
bereid ze een officieel statuut en een salaris te geven, sociaal protest tot
functie van openbaar nut te verheffen. Die verambtelijking leidt dan weer
tot opgepept activisme: om hun inkomen te rechtvaardigen en hun positie
te versterken, gaan sociale en culturele werkers begrijpelijkerwijze aan con-
testatie-opbod doen. Dat is trouwens ook vereist om maximale aandacht te
krijgen, en het middel bij uitstek daartoe is de spectaculaire aanklacht. De
media zijn in dezen onmisbaar.7

Inderdaad, op dit punt gekomen, loopt de nieuwe militant onvermijdelijk de
nieuwe journalist tegen het lijf. Ze zijn voorbestemd elkaar te ontmoeten, de
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logica van de aanklacht wil het. Het komt er nu op aan, veeleer dan het
bewustzijn van een voorhoede te verhogen en de oogmerken van een heer-
sende klasse te ontcijferen, de opinie tot getuige te nemen, een zo ruim moge-
lijke. Kan de nieuwe militant niet zonder de media, hij levert dan weer precies
het soort kritiek dat door die media gegeerd wordt: de een zijn zaak is de
ander zijn voer. Ze vinden elkaar in sensationele verpakking van het onduld-
bare en unanieme vertolking van het wenselijke. Mensenrechtenpolitiek
voorziet de media ten overvloede van wat ze nodig hebben: algemeen gedeel-
de waarden, onaanvechtbare maatstaven, eenvoudige boodschappen, uit het
leven gegrepen toestanden, pakkende beelden die geen afstand dulden, ultie-
me zekerheden omtrent goed en kwaad die alleen harteloze lieden kunnen
negeren. Naarmate de collectieve oordeelsvorming versimpelde, evolueerden
de media tot toneel van de publieke reflectie. Voordien berichtten ze gewoon
over ontwikkelingen die zich buiten hun schoot afspeelden en beslecht wer-
den, nu bepalen ze de maatschappelijke agenda en ensceneren ze in voor 
eenieder herkenbare vorm het gewetensonderzoek van de samenleving.
Dientengevolge trekken ze de intellectuele macht naar zich toe en tegelijk
veranderen ze haar ten gronde. Voordien vormde deze een onafhankelijke
pool; die zelfstandigheid berustte op een soort mandaat vanwege de samen-
leving: intellectuelen moesten de maatschappelijke zelfbeschikking onder-
steunen en bevorderen door sociale ontwikkelingen te ontcijferen en de toe-
komst voor te bereiden. Dat vereiste nuchtere analisten zowel als visionaire
talenten. Nu de toekomst zonder gelaat is en vooruitgangsgeloof achter-
haald, vinden waarzeggers maar weinig gehoor meer, en analisten schrijven
alleen nog voor collega’s-specialisten. Tegenwoordig verwachten mensen,
voor zover ze zicht willen krijgen op het reilen en zeilen van de maatschappij,
meer heil van getuigenissen, ontmaskeringen, publieke aandachttrekkers.
Via de galmkamer van de media kunnen ze zich zonder verwijlen een beeld
vormen van het wel en wee van hun samenzijn. Niet te verwonderen dus dat
de intellectuele macht daarheen verhuisd is. Maar daardoor ook is de eviden-
tie der gedeelde waarden haar enig resterende criterium, haar leergezag is er
een zonder intelligentie of wetenschap. Epistemologische rigueur wordt
overbodig, met traditionele intellectuelen wier gezag op een oeuvre steunt
heeft ze ook niet echt van doen. Wel een ander soort die zich waarmaken door
hun mediagenieke prestaties. De ouderwetse, willen ze maatschappelijk nog
enig gewicht behouden, moeten zich plooien naar dezelfde regels.

Mensenrechtenpolitiek wijzigt ten slotte de condities van politieke competi-
tie en machtsuitoefening, vereist dus ook een nieuwe politicus. Strijd tussen
partijen die klassen vertegenwoordigen met duidelijk tegengestelde belan-
gen, wereldbeschouwelijke conflicten, geprononceerde programmaverschil-
len: dat is allemaal verleden tijd. Nu niemand nog weet waar partijen en
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politici echt voor staan, komt het er hooguit op aan in de gunst te komen bij
een wispelturig kiezerspubliek. De pure virtuozen kunnen opnieuw de poli-
tieke scène bezetten, Machiavelli is terug van weggeweest. Met dien ver-
stande dat de remake afwijkt van het historisch gekende scenario; om aan
de verwachtingen van het publiek te beantwoorden en de opinie voor zich te
winnen, moet de virtuoos nu een deugdzaam machiavellisme afficheren:
een dat de mens en zijn rechten verheerlijkt, voor de goede zaak opkomt,
blijk geeft van medeleven met slachtoffers waar ook en zich diep geroerd
toont door al de ellende van de planeet, overloopt van humane gevoelens en
goede intenties. De nieuwe politicus moet voortdurend schipperen tussen
die van hem verwachte deugden en het hem insgelijks steevast toegedichte
cynisme. Daar is behoorlijk wat behendigheid voor nodig. Zaken die in zijn
kaart spelen zijn de ‘civilisering’ van het conflict, de algemene aanvaarding
van de principes van de democratie, de consensus rond mensenrechten als
gedeeld objectief en gemeenschappelijke taal. Daardoor staat zijn mandaat
als beheerder van de samenleving buiten kijf. Maar die onvoorwaardelijke
aanvaarding is tegelijk verbonden met, en steunt op, het geloof dat de
middelen van de vertegenwoordiging om het goede te realiseren onbeperkt
zijn. Politici worden geacht de kloof tussen ideaal en werkelijkheid te dich-
ten: een sisyphusonderneming, dus worden ze bijna fataal zelf door die kloof
besmet, ze dreigen de zondebokken te worden van een weerspannige rea-
liteit. De houding van het kiezerspubliek is immers ambivalent, ze combi-
neert principieel vertrouwen in en legalistisch fiat aan de instituties met
grondig wantrouwen tegenover, zoniet afkeer van het personeel. De onver-
mijdelijke teleurstellingen van de achterban bezweren, is een hele kunst,
om niet te zeggen een onmogelijke opdracht in een consensuele maar tege-
lijk altijd ontevreden democratie. Tegen de dromen van de basis oproeien is
not done, en daarin is geen plaats voor grootse toekomstperspectieven. Het
komt er dus op aan zo veel mogelijk te beloven op korte termijn. Maar het
verkiezingsopium is vlug uitgewerkt, dan moet de politicus het pijnlijke ont-
waken van de achterban trotseren. Daartoe moet hij op zijn minst de opinie
op de voet volgen en meteen reageren wanneer zich een bres aftekent erin.
Mensenrechtenpolitiek zweert bij goede bedoelingen, als hij behendig
genoeg is zal hij dus precies dat nummertje opvoeren: het imago ophouden
van een edelmoedige wil, een intentiepolitiek ensceneren die doelbewust
de gevolgen van de genomen beslissingen tussen haakjes plaatst. In de hoop
dat het hem immuniseert tegen de weerlegging door de feiten. Maar at the
end of the day is de kloof nog steeds even groot en des te frustrerender voor
de burger omdat ze niet langer aan personen te wijten lijkt. Nadat hij de
politici tot demagogie gedreven heeft, besluit hij dat er geen andere politiek
is dan een demagogische: het contrast tussen gedane beloften en onbegrij-
pelijke onmacht voedt antipolitiek.
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De democratie tegen zichzelf

De huidige crisis van de democratie heeft iets paradoxaals: aan de ene kant
is ze algemeen aanvaard, heeft ze dus het pleit gewonnen; aan de andere
verliest ze aan substantie en wordt ze uitgehold door de dominantie van
mensenrechten. Haar fundering is sterker dan ooit, ze staat voortdurend in
de focus, niemand durft ze nog betwisten, maar overaccentuering van het
fundament genereert ook scepsis en afkeer voor politiek, stuurloosheid, col-
lectieve onmacht. In theorie allerminst vijandig tegenover het politiek
bedrijf, brengen mensenrechten het in de praktijk danig aan het wankelen.
Voltrekt de opmars van het singuliere individu in en door het recht zich in
naam van de funderende principes van de democratie, tegelijk ondermijnt
ze haar effectief werkingsvermogen. Niemand betwist verkozenen het recht
om te regeren, maar het is moeilijk om te regeren met individuen die zich
niet gebonden voelen, noch door het mandaat dat ze verleend hebben aan
regeerders, noch door beslissingen waarbij ze zich geen betrokken partij
achten, noch door een hoger belang dat van aard is om hun eisen of prero-
gatieven in te perken; wanneer erkenning en bevestiging van eender welke
singulariteit de voornaamste inzet wordt van steeds meer tot een marktme-
chanisme gedegradeerde politiek.

Dan ontstaat overigens een nieuw soort onteigening: alle spelers, al bekomen
ze dan een vrijbrief om met hun identiteit te koop te lopen, confronteren een
resultante waarin niemand zich nog herkent. Mensenrechtenpolitiek ten-
deert naar een maatschappij die geen greep meer heeft over de gezamenlijke
bestemming, is dus als invulling van de democratie een echec. In naam van
de fundamenten van de democratie keert ze het perspectief van een authen-
tiek zelfbestuur van de gemeenschap de rug toe. Hoe meer ze de prerogatie-
ven van het individu in de samenleving verruimt, hoe meer haar samenhang
uit het blikveld verdwijnt, en hoe minder inzichtelijk en bestuurbaar ze
wordt. Ze is niet los te koppelen van economische, technische, sociale proces-
sen, maar laat niet toe die te begrijpen of te sturen, en dat uit zich vervolgens
in een schizoïde contestatie van wat ze op die diverse domeinen zelf teweeg-
brengt. Als ze dus de samenstelling van het geheel verandert, dan op zulke
wijze dat het steeds minder beheersbaar wordt. De mensenrechtenideologie
heeft voor alles een uitleg en die is plausibel en effectvol omdat en in de mate
dat de uitleg overeenstemt met het hyperindividualistische klimaat van het
ogenblik, maar ze is tegelijk selectief en eenzijdig omdat ze geen benul heeft
van wat de plaats van haar spreken in de huidige context bepaalt. Ze maakt
duidelijk wat de heerschappij van het individu in de samenleving betekent,
maar ze leert ons niets over de samenleving van het individu, met andere
woorden over wat die heerschappij toelaat te zijn. Ze zegt heel duidelijk
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waarom en op basis waarvan we samenzijn, maar biedt ons niet de midde-
len om dat samenzijn vorm te geven. Vaak worden de problemen die volgen
uit die dubbelzinnigheid in de praktijk ‘opgelost’ door carte blanche te geven
aan een oligarchie; die zal wel overlopen van goede wil en trekt zich wel uit
de slag, luidt het. Vaker nog belandt men in impasses: getuige de momenteel
vigerende ideeën over opvoeding en vorming. Men hamert steeds maar op
het doel: de ontplooiing van het individu, maar verliest de voorwaarden om
dat individu gestalte te geven uit het oog. Zijn onafhankelijkheid is geen
objectief maar lijkt altijd al gegeven; gevolg: het opvoeden en vormen wor-
den tendentieel onmogelijk. Niet dat het individu dat niet wil, maar hoe kan
het dat ook bekomen wanneer het zich steeds weer afvraagt: welke zin heeft
het voor mezelf om dit of dat te leren? Ooit bereikte de democratie op dat ter-
rein mooie resultaten via een geslaagd compromis tussen de middelen, het
vertrouwen in een geformaliseerd en onpersoonlijk kennisgoed, van collec-
tieve aard en voorafgaand aan het individu, en het gezag van de instelling,
enerzijds en het doel, de rationele vrijheid van het individu, anderzijds. De
democratie van mensenrechten zoekt de kwadratuur van de cirkel: ze gaat
ervan uit dat het individu op voorhand al weet wat het zelf wil leren en
levert zo afhankelijke mensen af die zich onafhankelijk wanen; ze verheer-
lijkt het doel zodanig dat ze het voorbijschiet, ze heeft geen oog meer voor de
productievoorwaarden van het individu en slaat zichzelf de middelen om
het doel te bereiken uit de hand.

De zelfbegoocheling van mensenrechtenpolitiek leidt tot een obscure en
confuse notie van de democratie. Men ziet de problemen niet meer die men
zelf creëert en op den duur kunnen alleen de ernstige gevolgen van die
onwetendheid nog enige ongerustheid wekken. Want inderdaad, funda-
mentalisme genereert ook passionele onwetendheid: men is hyperkritisch
waar het respect voor de principes betreft, maar uiterst intolerant tegenover
het soort kritiek dat de problemen aan de orde stelt die dat fundamenta-
lisme zelf in het leven roept, in casu met betrekking tot de werkings- en
overlevingsvoorwaarden van de democratie. In de vorige crisis van de demo-
cratie was, gelet op het ontvoogdingsstreven ten aanzien van de religie en
de intense strijd rond de sociale kwestie, collectieve macht de primordiale
inzet; men was zelfs bereid tot zinloze offers voor een betere toekomst. Daar
zijn we nu van af: die macht is geen thema van betekenis meer (al is ze voor-
ondersteld als beschermer en ruggensteun van de individuen: maar wie
bekommert zich nog om haar bestaansvoorwaarden?). Dat vrijwaart ons
evenwel niet van de onaangename gevolgen van haar uitholling. Hoe dan
ook, een democratie die geen oog meer heeft voor de globale beschikking
over haarzelf begrijpt niet langer de basis waarop ze berust noch de midde-
len die vereist zijn om te overleven. Blind geloof in haar fundamenten
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maakt haar tegelijk blind voor de praktische voorwaarden van haar voort-
bestaan, uiteindelijk riskeert ze af te stevenen op zelfvernietiging.

Slotbeschouwingen

Kritiek op mensenrechten valt vaak in herhaling, stelde ik in het begin van
mijn tekst. Is Gauchet erin geslaagd dat repetitief scenario te doorbreken?
Het antwoord kan bevestigend luiden, lijkt me: veeleer dan zich te laten ver-
leiden tot een alles-of-nietsapproach formuleert hij een ‘circumstantiële’
kritiek. Niet de idee van mensenrechten als zodanig, hun waarde of hun zin-
volheid op zich, neemt hij onder schot, maar hun politieke instrumentalise-
ring, typerend voor de huidige conjunctuur; om het met een afstotende term
te zeggen: hun ‘ideologisering’. Wat hij viseert, is geen tijdloze essentie, maar
de grondige wijziging, een kwalitatieve sprong als het ware, van hun rol,
functie, plaats en betekenis in de actuele conjunctuur: niet de waarheid van
mensenrechten, maar hun fetisjistische promotie tot exclusieve eenheids-
ideologie; de arrogantie van partiële waarheid dus. Voor Gauchet is de demo-
cratie een in wezen conflictuele samenlevingsvorm waar niemand het laat-
ste woord kan hebben, een samenleving daardoor ook die de geschiedenis
niet wil bevriezen maar ze daadwerkelijk serieus neemt (in dit opzicht is hij
trouw gebleven aan zijn leermeester Lefort). Mensenrechten, door hun
meerzinnigheid, zijn een constitutief onderdeel ervan. Maar die meer-
zinnigheid kan ook weggegomd worden door een eenzijdig individualisti-
sche lezing die intolerante allures aanneemt en zich afkeert van democrati-
sche conflictualiteit. Door die aanmatigende pose verstenen mensenrechten
tot een bekrompen en gesloten perspectief, hun ideologisering en de eruit
volgende aanspraak op een geldingsmonopolie hebben corrosieve effecten
op de democratie. Dat lijkt op het eerste gezicht paradoxaal, want de huidige
crisis van de democratie is geen gevolg van een gebrek aan soliditeit van de
(sommige) grondvesten maar is veeleer toe te schrijven aan het feit dat ze
zo’n rotsvaste en rigide greep hebben op de verdiepingen dat deze bij de
minste windvlaag wel in hun voegen moeten kraken.

De ‘conjunctuur’-kritiek van Gauchet op mensenrechten geeft uitdrukking
aan zijn uitzonderlijke feeling voor het steeds unieke van historische con-
stellaties. Wat dat betreft, is zijn tweede tekst ongetwijfeld superieur. In de
eerste stelt hij zich nog tevreden met panoramische vergezichten op de
moderniteit die bijwijlen aan het soort veralgemeningen doen denken die
men aantreft in gauchistische diatribes tegen ‘hét kapitalisme’. Als hij, men-
senrechten en arbeidsdeling in onze samenlevingen aan elkaar relaterend,
zijn argumentatie staaft door naar Mandeville te verwijzen, vraag je je toch
wel af of er aan die arbeidsdeling niet een en ander veranderd is sinds de tijd
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van Mandeville. Ook het hiaat tussen mensenrechten tout court en het fei-
telijk gebrek aan autonomie van de individuen lijkt met een te grove borstel
geschilderd; Gauchet herhaalt slechts een vaak terugkerende en te veralge-
menende klaagzang die men ook al bij de Frankfurters en zelfs veel vroege-
re maatschappijcritici aantreft. Alleen bij het belichten van de parallele ont-
wikkeling van individu(ele rechten) en politieke centralisatie komt het
originele van zijn eigen visie enigszins uit de verf, al moet je dan, wil je het
fijne te weten komen, zijn andere teksten uit die tijd gaan lezen. Hoe dan
ook, in het tweede artikel graaft hij veel dieper, qua nuancering, periodise-
ring, verfijning van het perspectief overtreft het in hoge mate zijn eerste
reflectie over mensenrechten. Niet alleen omdat ze meer uitgesponnen is,
want ook nu blijft hij op bepaalde punten allusief, maar omdat zijn denken
in het interval een veel geprononceerder profiel gekregen heeft.

Toch kan de indruk ontstaan dat hij, door de meest uiteenlopende uitingen
van hedendaagse malaise met mensenrechten in verband te brengen, een
amalgaam in elkaar knutselt. De symptomen die hij beschrijft zijn herken-
baar, maar zijn het allemaal symptomen van eenzelfde ziekte? Of dist hij
een provincialistisch verhaal op dat alleen voor Frankrijk opgaat? Wat een
antwoord op die vragen bemoeilijkt, is natuurlijk dat Gauchet geen gemak-
kelijk auteur is en dat je vrij vertrouwd moet zijn met het geheel van zijn
oeuvre om de draagwijdte van zijn beschouwingen over mensenrechten cor-
rect in te schatten (stel dat Heidegger in zijn verloren uurtjes een tekst over
mensenrechten zou geschreven hebben, hoe zou een pertinent oordeel daar-
over kunnen zonder rekening te houden met zijn hele oeuvre?). Zeker,
Gauchets mensenrechtenanalyse is op sommige punten onduidelijk, en
misschien brengt lectuur van zijn andere werken daarin evenmin complete
helderheid. Hoe ziet hij precies de relatie tussen een aantal deelaspecten
van de sociale werkelijkheid: recht, politiek, sociale en technische ontwikke-
lingen, ideologische fenomenen? Wat is bepalend, wat is bepaald, en wat
betekent de dominantie van mensenrechten in dat verband? Oefenen ze een
determinerende werking uit op andere aspecten of zijn ze veeleer expres-
sief? Bevat zijn denken misschien toch nog restanten van het hiërarchisch
onderscheid onder-bovenbouw? Vragen waarover je eindeloos kan filosofe-
ren, maar misschien daarom juist steriel. Pertinenter lijkt de vraag: vanaf
welke plaats spreekt Gauchet?

Hij spreekt zich uit over mensenrechten als niet-jurist, zeker, maar dat belet
hem niet een scherp oog te hebben voor de wijze waarop hun dominantie
zich vertaalt in de praktijk van de rechtspraak; wat hem verder tot het
besluit brengt dat de vertegenwoordigingsidee aan her-denken toe is: de
arbitrerende rechter is tegenwoordig, vanuit het oogpunt van de civiele
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samenleving, kennelijk een betrouwbaarder vertegenwoordiger dan de
betuttelende wetgever. Hij spreekt als socioloog en historicus en al is hij dat
in de vakspecialistische betekenis evenmin, op beide terreinen is zijn docu-
mentatie ijzersterk. Vooral filosoof is hij er, doordat hij verschillende per-
spectieven combineert, toch geen van het klassieke type. Maar juist die com-
binatie stelt hem in staat om verbindingslijnen te trekken tussen tal van
fenomenen uit de actualiteit en mensenrechten; zijn onorthodoxe aanpak
maakt zaken zichtbaar die anders in het duister zouden blijven, ze laat zien
hoe mensenrechten in hun hoedanigheid van eenheidsideologie het geheel
van de sociale verhoudingen doordesemen als het ware. In dat verband zou
het wellicht boeiend zijn om de relatie tussen Gauchet en Foucault eens van
naderbij te bekijken, vooral wat methode en aanpak van de thematiek
betreft: Gauchet was een van de weinigen die Foucault met ernstige en ter
zake doende argumenten (want gebaseerd op concreet historisch onder-
zoek) bekritiseerde, maar kennelijk heeft hij toch ook een en ander opgesto-
ken van diens benadering ...

Al bij al lijkt me tegen Gauchets analyse van de actuele constellatie weinig
in te brengen, op detailkritieken en hier en daar een nuancering na. Als er
dan toch een kritische noot moet bijkomen, zou ik zeggen: zijn kijk op toe-
komstige ontwikkelingen lijkt me te optimistisch, gerelateerd althans aan
de teneur van zijn eigen analyse. Enerzijds stelt hij dat de dominantie van
mensenrechten stevig in het zadel zit, dus duurzaam lijkt; anderzijds gelooft
hij dat het zo niet kan blijven duren, dus zal het tij wel keren, desnoods onder
impuls van externe omstandigheden en onvoorspelbare evenementen. Met
dat laatste drukt hij alleen een persoonlijke hoop uit. Overtuigend klinkt dat
niet echt. Pessimisme en optimisme steunen natuurlijk nooit alleen op
objectieve gegevens, en Gauchet merkt terecht op dat ze allebei illusies zijn,
maar in toekomstperspectief zou hij het wellicht toch eens zijn met het
standpunt dat ‘ne pas désespérer Billancourt’ de meest verkieslijke illusie is.
Van tweeën een: ofwel is zijn visie op mensenrechten een verhaal onder veel
mogelijke verhalen; interpretatie en inkleding leren ons dan weinig over de
‘reële’ feiten; ofwel – en ik ben geneigd hem daarin te volgen – is zijn (som-
bere) diagnose van de huidige toestand pertinent, maar dan lijkt zijn prog-
nose me weinig waarschijnlijk. Hij beweert dat de hegemonie van mensen-
rechten maar een contingent moment zal geweest zijn in het parcours van
de democratie; tegen die achtergrond verschijnt de huidige situatie als een
groeicrisis die vanzelf de nodige rechtzettingen zal genereren. Dat is een
gok, misschien een riskante. Het neemt uiteraard niet weg dat Gauchet, voor
wie de mensenrechten wil begrijpen in hun samenhang met een aantal
hedendaagse fenomenen, onmisbaar leesvoer is.
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Summary

In recent years, the French philosopher Marcel Gauchet developed a new
kind of critique of the rights of men, a critique which, far from being inspi-
red by hostility towards democracy or the rights of men in themselves, is a
charge against the ideological instrumentalization of these rights in the
contemporary context. The ideological predominance of the rights of men is
in fact based on the repression of the political and socio-historic dimensions
of democracy, and masks the absence of any real social project. It fosters
individualistic demands without giving them any notion of the conditions
of possibility of those demands: the social state realized in previous decades.
It presents itself as a model of 'social critique' too, but it's a critique without
depth, vision or explicative value, a cocktail of short-sighted sentimenta-
lism, moralization, demagogy and irresponsibility.
Paradoxically, the ideological predominance of the rights of men presuppo-
ses an unquestioned consensus regarding the founding principles of demo-
cracy, on the one hand, whereas, by focusing unilaterally on these principles,
it furthers scepticism and aversion from politics, on the other hand, and so
undermines in practice the existing democracies and their survival.
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