IJitgelezen

~

I

.

Recensie:Z. Bauman

"In searchofpolitics"
Polity, Cambridge, 2000

Mocht men mij ooit .eensVra'
gen om Baumansoeuvre in één
zinnetje samen te vatten - ge'
lukkig vraagt niemand 1;nedat dan zou ik antwoorden met één
zinnetje dat ergens nonchalant
in In Search of Politicslijkt te
zijn gedropt (op bladzijde 160
is dat): "But, as it happens, you
win some,you lose some..." Bau,
man schreef dit zinnetje om aan
te geven dat ons huidig tijdsge,
wricht - sommigen, Bauman in,
cluis, blijven maar over postmo,
demiteit spreken - net als alle
anderetijdsgewrichten, zowelge,
merktekend is door doem, als ge'
zegendmet mogelijkheden naar
bevrijding toe. Ambivalentie, in,
derdaad,stond steedsal centraal
in Baumans werk. Het is, voor,
aleer we wat dieper ingaan op
In Searchof Politics,wellicht nut,
tig om in een bijzonder kleine
- veel te -kleine - notedop het

voorafgaandeoeuvre van deze
auteurte schetsen.
Bauman is vooral bekend ge..
worden vanaf ongeveer 1986,
toen hij met een reeks magi..

strale werken intervenieerde in
het zogenaamde moderniteit/
postmoderniteit,debat. . Het he,
lang dat Baumans aanvankelij,
ke 'postmoderne' werk heeft ge'
had, en nog steeds heeft, voor
de hedendaagsesociale en poli
tieke theorie (en praktijk), kan
eigenlijk moeilijk overschatwor,
den. Een bijibnder verfrissende,
literaire, metaforische stijl hall,
terend, slaagdeBauman erin om
de oeverloze moderniteit/post,
moderniteit ,debatten te overstij,
gen in, enerzijds, een heel origi,
nele lezing van de Moderniteit
als een ordeningscultuu,r die,
hoewel gericht op de uitbanning
en uitzuivering van ambivalen,
tie, logischerwijze wel in uitzui,
veringen à la Holocaust en Gu,
lag moestuitlopen, en daardoor
nog meer"ambivalentie zou'pro,
duceren, en anderzijds in een le,
zing van het postmoderne mo~
ment als het moment waarin
steeds.duidelijker werd dat am,
bivalentie onuitroeibaar is, en
dat precies dat inzicht mogelij,
kerwijze uitzicht kan bieden op
een wat meer bescheidenmorali,
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teit, waLminder zelotisme,en dus hebben steedsen onvermijdelijk
hopelijk wat minder bloederige. twee kanten. Vervloekt nog aan
samenlevingspraktijken. Let op toe {dat zetwee kanten hebben},
het voorwaardelijke van dat al~ en gelukkig m~ar {dat ze twee
les: "mogelijkerwijze". Men wint kanten hebben}!
wat, maar aan de andere kant
verliest men wat./Datgene w;:1ar Dit banale boereninzicht, dat we
Bauman op hoopt - drastische allemaal wel kennen, maar dat
vermindering van letterlijke en niemand van ons eigenlijk ten
metaforische bloedbaden - mag volle begrijpt, noch vat, noch ac~
dan misschiet) wel nieuwe kan~ cepteert, ontWikkelde Bauman,
sen krijgen in dit postmoderne zo tussen 1985 en 1995, in een
moment, maar anderzijdsstijgen duizelingwekkendereeksboeken
dan ook weer de kansen voot en artikelen, doorheen een cas~
wat Bauman, in navolging van cade van bijzonder originele in~
Michel Maffesoli,neo...tribaliteit
is zichten, en in een vloed van
gaan noemen. Bij het verpulve... somsgeniale metaforen en ana~
ren van al onzeoude zekerhedep, logieën, met behulp van een,
haast
bakens en referentiekaders,met simpelwegmesmeriserend1
het verbrokkelen en vet;"splinte... betoverend taalgebruik. Van een
ren van al onze moderne projec~ auteur als Bauman kon men dus,
ten die ons hoop op bevrijding tot voor enkele jaren, niet ver~
wachten dat hij op de proppen
beloofden en ons tegelijkertijd
disciplineerden en geklemdhiel... zou komen met kant~en~klare
den, komen enerzijds meer open voorstell~n voor één of andere
alternatieven en keuzemogelijk~ nieuw P9litiek~ideologisch pro~
heden voor ons te liggen, wég ject. Preciesvoor dergelij~ekant~
van beklemmende schema'sen en~klarenwas Bauman, net zoals
strategieën,maar anderzijdswor~ zoveel andere 'postmodemen',
den, preciesin dezenieuwe open... zeerbevreesd.Kant..en~klarepro'
heid, en in de proliferatie daar~ jecten, kant'en~klare zekerhe,
in van zigzaggende,nomadische den, dat kan alleen maar duur
neo...tribes,weer nieuwe onmo... betaald worden met bloed, veel
gelijkheden geproduceerd voor bloed. Vooral de kant,en,klare
wat meer vredevolle samenle~ projecten en zekerhedendie ga'
vingspraktijken. Enerzijds...An~ randeren dat ze bloedvergieten
aerzijds... Men wint wat... Men kunnen en, zullen vermijden, en
verliest wat. Ambivalentie, vol~ dusmoéten worden doorgedrukt,
gensBaumari, is de stuff van het die zijn, volgens dergelijke au'
leven; leven komt voort en evo... teurs, nog het gevaarlijkst. Pre,
lueert uit ambivalentie (overi... ciesdàt is wat auteursals.Bauman
gens: zonder ambivalentie geen willen vermijden. Toch moet
evolutie), terwijl leven eenvou~ Bauman hebben gevoeld dat hij,
di~eg weer ambivalentie gene... voorbij het wijzen op het on,
reert. Ambivalentie is dat waar vermijdelijk ambivalente van de
Bauman mee worstelt. Ambiva~ wereld, een inspanning diende
lentie is daar waar hij hoopt op te leveren om toch wat concre,
beterschap. Bauman5 medailles ter~ wegen uit te stippelen naar

een wat minder bloederige toe~
komst. In zijn laatste werken,
vooral die na 1995, heeft hij wat
aan die weg getimmerd, maar
het meest expliciet nog in zijn
vorig jaar verschenen In Search
of Politics,waarin hij een politie~
ke ruimte tracht te denken, er~
gens tussen de liberale ruimte,
de Verlicht~republikeinse ruim~
te, en de communitaristische
ruimte. Of nog, ergens tussen
de duizelingwekkende stroom
van hedendaagseprivate ruim~
tes, enerzijds, en anderzijds dat~
gene wat een hele reeks auteurs
maar blijft aanduiden met de
term "publieke ruimte".

Enerzijds...
Anderzijds... In Search
of Politics is weer een typisçh
Baumaniaans boek, als ik het
zo mag uitdrukken, en de lec~
tuur ervan deed me enigszins

denken àan Spectres'de Marx
(1993) van JacquesDerrida. In
dat laatste boek gaf Derrida, die
decennia lang totalitaire recht~
vaardigheidsmodellen, het Mar~
xistische incluis, aan deconstruc~
tionistische lezingenonderwierp,
uiteindelijk toe aan de vraag om
dus zélf met een rechtvaardig~
heidsopvatting op de proppen
te komen. Hetgeen Derrida dus
deed, op een deconstructionisti~
sche wijze wel te verstaan. Het...
zelfde dOet Bauman eigenlijk in
In Searchof Politics.Na een ter~
gend~duizelingwekkende reeks
werken waarin samenlevingsmo~
dellen en politieke projecten één
voor één op hun onmogelijkhe~
den, zelfcontradicties en - als ik
het zo mag uitdmkken - apo~
calyptische potenties werd ge~
wezen, doet hij in dit boek een
uitgebreide poging om de poli~

tieke ruimte te herdenken. Op
Baumaniaansewijze, wel te ver'
staan.
Bauman vertrekt andermaal van
de ambivalenties die het he,
dendaagsetijdperk kenmerken.
Een tijdperk waarin toegenomen
individuele vrijheid (toegeno,
men tij.dens de 'postmoderne'
verbrokkeling van grote verha,
len en andere keurslijv.en) met,
een ook allerlei angsten en on,
veiligheden heeft gegenereerd
(angsten en onveiligheden die
voordien door allerlei grote ver,
halen en andere keurslijven
enigszins'binnen de perken' wer,
den gehouden). Een tij dperk ook'
waarin elke poging om derge,
lijke angsten en onveiligheden
te lijf te gaan resulteert in nog
meer angsten en onveiligheden,
in nog meer pogingen om ze te
lijf te gaan, in nog meer... Een
tijdperk ook waarin overal pri,
vate reguleringsruimtes opdui,
ken en prolifereren.,maar ander,
zijds ook waarin mensen overal
nestwarmte zoeken,om het even
waar eigenlijk, maar het meest
van al nog, ofwel in consump'
tieve, neo,tribale doch opper'
vlakkige contacten (snelle con,
tacten, snelle consumptie, geen
plichten, geenverantwoordelijk,
beid), en in allerlei enge ruimtes
waar een illusie van geborgen,
heid en nestwarmte"slechts kan
worden geproduceerd - wegens
een hedendaagsgebrekaan over,
tuigende positieve, integratieve,
inclusieve samenlevingsvisiesen
- modellen; niemand wil of kan
nog overtuigen; nieman~ wil zich
nog laten overtuigen - middels
een meedogenlozeen repressie'
ve uitsluiting van .al de armen,
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van al de rest. Het boek begint waar individuen op 'connecte,
bijvoorbeeld met een recent ver;. ren' in de hoop om de anderen
haal dat zich afspeeldein Yeovil, (veronderstelde bronnen van
een provinciestadje in Zuid~En~ allerlei angsten en onveilighe'
geland, waar de komst van een den) buitens~ te zetten, waar,
sex~offendeT
plots heftige nega~ door, inderdaad, natuurlijk de
tieve reacties teweegbracht on~ helse cirkel van angst,uitslui,
der de lokale bevolking. Geza~ ting,angst,uitsluiting blijft draai,
menlijk werd campagnegevoerd en. Nu heeft dit hedendaagse
met het oog op het verwijderen, netwerkspe.1,volgens Bauman,
het wegborstelen van dè man. ook wel interessante,zelfsgoede
N a het verwijderen van het' stuk kanten: geen enkel Panopticon
vuil' verbrokkelde evenwel op~ slaagter eigenlijk echt in om he,
nieuw weer elke gezamenlijk~ dendaagse netwerkspelers voor
heid,en wasallesweer zoalsvoor~ lange tijd te binden, dus te nor,
heen, of nog erger eigenlijk: was maliseren (normaal?wat heet .nu
de atmosfeer nog wat negatie~ nog normaal?), te disciplineren.
ver, nog wat doodser geworden. (discipline? waartoe? waarom is
Bauman vertrekt van een analy~ dat nog nodig?) en te homoge,
se van het hedendaagsetijdperk niseren (homogene samenlevin..
waarin Foucaults Panopticon al gen? kan dat nog wel? wie wil
lang niet meer functioneert zoals dat eigenlijk nog?), en aldus le,
weleer; het heeft zijn normalise~ vert het hedendaagsenetwerk,
rende, homogeniserende en dus spel minstens de belofte, heel
min of meer integratieve kracht zwakke belofte misschien, maar
verloren. Er is, met het welbe~ dan toch een belofte dat het
kende verbrokkelen van de na~ voor grote systemenen dito ver'
tiestaat als integratieve ruimte, halen steedsmoeilijker wordt om
.ook geenduidelijk centrum meer hun catastrofale, vernietigende
van waaruit dergelijk Panopti~ werk te verrichten. Maar ander,
con het normaliserendewerk zou zijds, terWijl het netwerkspel dé,
kunnen verrichten~ en aan het ze belofte toelaat, ondergraaft
ontvangende eind van een disci
het meteen ook de hoop op een
plinerend Panopticon zijn geen ander,meer vredevol alternatief:
duidelijke subjecten meer te be~ postmoderne, onhxeerbare net,
speuren die voor normalisering werkspelers -. precies omdat ze
in aanmerking zouden komen. niet meer zo goed disciplineer~
Daaronder is slechts een woelige baar zijn - hebben de neîging
zeevan losseelementen, die heel zich niet in collectieve, coö,
tijdelijke verbanden aangaanin peratieve inspanningen moe te
allerlei netwerken, en deze zo maken; consumptieve en/of ex'
snel als mogelijk weer verlaten clusieve,'risicobeheersende'neo,
voor andere netwerken als zulks tribalismen: dat lijken de do,
bij de eerstede"bestegelegenheid minante vormen waarin, in het
zou nodig blijken. Het gaat dus hedendaags tijdsgewricht, nog
niet zozeerom integratieve net~ aan collectiviteit, of cOöperatie
werken, doch eerder om uit~slUi~ wordt gedaan.Enerzijds...Ander,
tende,om exclusieve netwerken, zijds... Van Bauman hadden we
~

niets anders verwacht. Probeer,
vanuit dergelijke analyse,en met
de moed der wanhoop, nog maar
eenseen politieke ruimte te her~
denken. Bauman heeft het ge'
probeerd.

ruimte van dialoog, en van voort,
durende vertaaloperaties. Toch
heerster ook angst:op de agorais
men bang van stemmen die be,'
weren het meestbelangrijke pro'
bleem, of de beste oplossing in
pacht te hebben, dit wil ,?eggen,
stemmen die het meeste ruimte
op de agora willen innemen het liefst de hele agora - omdat
ze menen daartoe het recht te
hebben, of het verstand, of het
inzicht, of wat dan ook. Met an,
dere woorden, op de agora is
men bang voor al die stemmen
die de discussie willen stoppen
(waarom zou er nog moeten ge":
palaverd worden als dé oplos'
sing reedsbeschikbaar is?) en de
vertaaloperaties willen lamleg,
gen (waarom nog vertalen, wij
weten immers toch wat het best
is voor iedereen?).Agoristen (ik
smeedhier eventjes het woord),
bang als ze zijn van dergelijke
'terroristen, kunnen eigenlijk al,
leen maar,met de moed der wan'
hoop, het debat en de vertaal,
. operatie~trachten aan de gangte
houden, en dus ook de terroristi...
sche aansprakenzelf gewoonweg
beschouwenals materiaal dat ter
discussie en ter vertaling dient
te worden gebracht. Nu ik dit
neerschrijf, maak ik me ineens
de bedenking dat Bauman zélf,
in zijn vorige werken, dergelijke
'agoristische' rol heeft gespeeld.
Nu, Bauman begeeft zich in In
Searchof Politics ook op bijzon'
der concreet - en dus glad - ijs.

Hij ziet uitwegen in een politie~
ke ruimte die hij aanduidt met
het Griekse woord voor 'plein',
een agora.Laat me in eigen be,
woordingen die agora interpre'
teren. De agora bevindt zich er,
gens tussen de zee van allerlei
private reguleringsruimtes,en de
'publieke ruimte' waarover po~i,
tieke filosofen al zoveel papier
zwart hebben gemaakt, bomen
hebben laten vellen, en bloed
hebben laten vloeien (denk bij,
voorbeeld aan de zogezegdVer,
lichte, revolutionaire re,publiek).
Op de agora worden private
problemen steevast vertaald als
collectieve, gezamenlijkeproble~
men. Op de agora beseft men
immers dat verondersteld 'pri,
vate problemen', en de vrijheid
om zeop te lossen, eigenlijk col,
lectieve inspanningen ver/voor/
onderstellen. Anderzijds beseft
men op dezeagoraook dàt veron,
dersteld collectieve problemen
niet kunnen worden opgelostals
er ook geen inspanningen wor~
den geleverd om verondersteld
private problemen tezelfdertijd
op te lossen. Dat betekent dus
dat men op de agora ook allerlei
private probleemformuleringen
dient toe te laten. Precies déze
probleemfonnuleringen bevat' De agorakan eigenlijk pas Ho,
ten de kiemen tot de oplossing reren als participanten niet vre,
van collectieve problemen, ter, zen. Als ze er niet voor vrezen
wijl de fqrmulering van collec~ om te spreken,of om te verta,
tieve problemen meteen de kie, len. Als ze geen vrees hebben
men bevat voor allerlei private dat hun stem ergenstot strate,
problemen. De agora is dus een gische munitie zal worden ver,
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smeeden dus tegen hen zal wor,
den gebruikt..Als ze, met andere
woorden, durven gebruik te ma,
ken van de vrijheden die de ago,
ra hen zou bieden, en als ze,nog
anders, zouden durven de con,
frontat~e aangaan met de stem'
men, discussies,probleemstellin,.
gen en vertalingen aangebracht
door anderen..Als ze, nogmaals,
ervan kunnen uitgaan dat derge,
lijke confrontaties niet tot hun
eigen. onderw~rping zullen lei,
den, maar hen integendeel doorheen collectieve inspannin,
gen; leesde confrontaties en ver,
talingen hier als deel van een
collectieve inspanning - moge,
lijks nog voordeel kunnen bij,
brengen ook. B~uman pleit daar,
voor voor de veralgemening van
een gegarandeerdbasisinkomen.
Dit moet al wat vrees wegne,
men (de tergende achtergrond,

vrees voor een immer dreigende
bestaansonzekerheid)zodat par..
ticipanien zich hopelijk gesterkt
voelen om hun stem te laten ho..
ren en deze - onbevreesd - te
laten bediscussi~renen vertalen
naar andere, misschien wel col..
lectieve probleemstellingen en oplossingen tOe (di~, wie weet,
dan onrechtstreeksweer het ver..
ondersteld 'eigen' probleem zul..
len oplossen). Sommige nós..
talgische Marxisten. (maar ook
anderen) lachen waarschijnlijk
bij het lezenvan dergelijke voor..
stellen wellicht al in hun vuistje
('ah, de naïviteit
van. Bau..
fr
17
. htoch
' , hoor Je
man
et re em a . ) .
Het is dus aan hen om hun waar..
heden op de agora te gooien en
aldaar te laten verknippen en
vertalen.
Ro~ie Lippens

