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Zonder theorie?
Agnes T.M. Schreiner1
De tijd vinden om een wetenschappelijk werk van kaft tot kaft te lezen betekent goed
bestede zo niet gelukkige dagen voor ons academici. In ieder geval voor academici
als Liesbeth en zeker nog een paar anderen, weet ik. Met elkaar een studie lezen en de
gelezen hoofdstukken een voor een doorspreken, maakt het zelfs aangenamer. Maar
het aangenaamst is het wel om dat boven op een berg in Frankrijk te doen. Ik mag me
tot de gelukkigen rekenen die met dat doel een zomerweek in het huizencomplex van
Liesbeth en haar man Gjalt bivakkeerden. Tot tweemaal toe zelfs. We hebben daar eerst
Durkheim in de greep genomen, twee boeken maar liefst.2 Het jaar daarop was Supiot
aan de beurt.3
Deze zomer werd het Furedi, maar niet in Frankrijk en niet met Liesbeth. Zelfs geheel
zonder haar, wat zonderling is, want we leken de enigen te zijn die de tijd van rustige
weken aan de Poort spendeerden. We hadden dus alle gelegenheid om over Furedi’s
Cultuur van angst in gesprek te raken. Regelmatig was ik bij het lezen van deze studie
ook benieuwd naar wat Liesbeth van zijn diagnose van de huidige tijd zou vinden. Ook
lag het mij voor op de tong om over mijn eigen leeservaringen te vertellen. Liesbeth
moet daarvan iets gemerkt hebben, maar de bedoeling was dat het een verrassing zou
blijven. Ik wilde immers mijn bevindingen bij het lezen van Furedi bewaren voor een
bijdrage aan het Liber voor haar. Al was het maar om te laten weten hoe waardevol
ik het uitwisselen van wetenschappelijke ideeën en het maken van diagnoses van de
academische en dagelijkse wereld met haar vind. Het mocht van mij daarom deze keer
niet, zoals anders vaak, even hapsnap in de gangen van de faculteit of bij een lunch in
het Atrium gebeuren. Zou mijn aanvangsvraag aan haar zijn of de naam Frank Furedi
haar iets zegt en zo ja of ze wel eens iets van hem heeft gelezen, haar vraag aan mij zou
zijn: hoe kom je op Frank Furedi? Ik vermoed namelijk dat zij net als ik niet eerder op
Furedi was gestoten.
Ik ben aan Furedi begonnen, omdat de organisatoren van het komende jaarcongres van
de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR) me
hebben uitgenodigd om een coreferaat te houden bij zijn speech als keynotespeaker
2013. Frank Furedi is geboren in 1947. Hij is na 1956 met zijn ouders van Hongarije
naar Canada gevlucht. Nu is hij professor in de sociologie aan de universiteit van Kent
(GB).
Omdat ik zijn On Tolerance (2011)4, de studie waarop de organisatoren Furedi
hebben uitgenodigd om op het VSR-congres te spreken, niet kon krijgen, heb ik Culture
of Fear in de Nederlandse vertaling gedownload.5 Ik werd daartoe extra aangezet,
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doordat twee van de drie vertalers, Arjen Mulder en Maaike Post, goede bekenden van
mij zijn.
Hieronder volgt het resultaat van mijn voornemen om een bespreking te wijden aan
het boek Cultuur van angst, in de hoop dat Liesbeth het interessant genoeg vindt om
een van Furedi’s boeken op te pakken. Of zij nu afscheid van de universiteit genomen
heeft of niet, ik hoop nog vaak mee te kunnen doen aan een van haar leesgroepen en
voor de te lezen studie suggesties te mogen doen.6

Cultiveren van angst
In een opinieartikel in de NRC (21 juli 2012) liet Furedi zich scherp uit over de uitspraak
van een Keulse rechter dat het besnijden van jongetjes een handeling was waarmee het
kind eerst zou moeten instemmen. Het artikel kreeg de kop “Het cultureel correcte
paternalisme van de antibesnijdenislobby” mee.7 Het had zonder meer hét gesprek
kunnen zijn tussen Liesbeth en mij aan de lunchtafel. Dat ouders talloze beslissingen
nemen, te beginnen met het kind geboren te laten worden en te laten opgroeien binnen
hun etnische achtergrond en culturele erfgoed zonder dat het daarmee ingestemd
heeft, is een argument dat haar zal aanspreken. “Juist omdat ouderlijke beslissingen
zo belangrijk zijn, hebben moeders en vaders de vrijheid nodig om deze zo te nemen
dat ze stroken met hun leefwijze,” een uitspraak van Furedi in het krantenartikel, maar
een uitspraak die mijns inziens van Liesbeth zou kunnen zijn. Ik zie dan even af van
de zekere weerzin die er tegen besnijdenis is.8 In Cultuur van angst legt Furedi wat het
kind aan rechten heeft evenzeer bij de ouders. Het ouderlijk gezag is een natuurlijke
kwaliteit, volgens hem. In de huidige tijd is dat gezag echter door de cultuur van de
angst verworden tot een zorgplicht die bovendien onder curatele staat van een batterij
aan hulpverleners.
Cultuur van angst (2007) is de vertaling van de tweede druk van Culture of Fear
(2002) en is met een voorwoord “Cultuur van angst, tien jaar later” vóór de kredietcrisis
verschenen. De eerste druk zag het licht in 1997, ruim voor de aanslagen van 9/11. De
neiging om deze twee wereldgebeurtenissen als oorzaak voor de angst aan te wijzen is
dus misplaatst. Furedi was al eerder het sociale proces van het cultiveren van de angst op
het spoor. Beide gebeurtenissen en de reacties daarop maken zijn studie wel sterk. Het
cultiveren van angst hier expliciet een ‘sociaal proces’ noemen, dient als relativering
van Furedi’s analyse. Furedi zelf doet het voorkomen alsof de huidige samenleving
niets anders doet dan angst cultiveren. Hij laat op geen enkele manier zien binnen welk
theoretisch kader het boek is geschreven, waardoor het trekken van een onheilsprofetie
krijgt. Beschouwen we het cultiveren van de angst daarentegen als ‘sociaal proces’
dan laat het beschrijvingen toe van andere sociale processen die mogelijk interfereren,
parallel lopen of een tegengestelde richting uitgaan.9 Bovendien, door ons te beperken
tot het perspectief van sociale processen besparen wij ons alvast een psychoanalytische
of –therapeutische sessie ter genezing van eventuele angstneuroses.
Furedi probeert zelf het onheilseffect van zijn boek te bezweren door met een
positieve kijk de pessimistische en zelfs misantropische tendenties te keren.
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Dit boek gaat over de onwil binnen onze samenleving om positief om te gaan
met risico’s. Mijn oorspronkelijke doel was een mogelijke verklaring te geven
voor de paniek over voedsel, geneesmiddelen of technische processen, waar
onze maatschappij continu door overvallen wordt. Toen ik deze vraag trachtte te
beantwoorden, werd me duidelijk dat de vele vormen van paniek over het milieu
of de techniek sterk leken op de angsten rond alledaagsere zaken zoals riskante
relaties van mensen onderling. De zorg om de veiligheid is net zo intens als het
persoonlijke relaties of milieuvraagstukken betreft. In dit boek stel ik dat onze
paranoia rond de veiligheid van kinderen wordt aangewakkerd door min of meer
dezelfde culturele krachten als die waardoor we ons zo’n zorgen maken over het
broeikaseffect, ecocide of wat we iedere dag eten.10
Furedi zou willen dat het optreden van ouders, maar ook het lopen van risico’s en
het stuiten op gevaar, weer met durf opgepakt worden, met lef die ooit gewoon was.
Zijn positieve wendingen ontleent Furedi telkens aan iets dat vroeger helemaal niet
uitvergroot werd. Pesten bijvoorbeeld was vroeger iets dat kinderen gewoon deden. Nu
zijn er gepesten die hun hele leven een slachtofferrol dragen en daarmee een hoofdrol
kunnen vervullen in toonaangevende televisieprogramma’s en weekendbijlagen van de
schrijvende pers. Iedereen meet zich een slachtofferrol aan.11

Cultuur van angst
In het eerste hoofdstuk, ‘Hoe wij tegenwoordig angst ervaren’, behandelt Furedi
typisch hedendaagse angsten zoals voor criminaliteit, virussen, terrorisme, risico’s en
vervuiling. Daarbij is de angst voor een probleem op zichzelf een probleem geworden.
Furedi toont met cijfers aan dat de ongerustheid lang niet altijd gegrond is. Veel valt
als toevallige gebeurtenis aan te merken waarop men nonchalant zou kunnen reageren
met: “Ach, een ongeluk dat kan iedereen overkomen”. Maar nee: “Zelfs een eenmalig,
onvoorzien ongeval volstaat om de roep om meer wetgeving en voorzorgsmaatregelen
luid te laten klinken. Iets doen, al is het maar een officieel onderzoek instellen, helpt al
om nog enige zin te geven aan wat in feite een triest ongeval is zonder enige betekenis.”12
Dat het ook anders kan laat Furedi zien in een rake historische vergelijking: “Werden de
overstromingen in de jaren vijftig gezien als een ramp voor de getroffen gemeenschap,
in 2000 zag men bij de overstromingen vooral individueel en persoonlijk leed.”13
Nu heerst de hulpeloosheid. Kernachtig vat hij samen: “De cultuur van de angst dikt
niet alleen de gevaren aan waar wij ons voor gesteld zien, maar ondermijnt ook ons
vermogen goed om te gaan met tegenspoed.”14
Het tweede hoofdstuk, ‘Het gevaar loert overal’, centreert zich rond risicodefinities.15
Voor de auteur is de opkomst van de term ‘risicogroep’ tekenend, want het “doorbreekt
de traditionele relatie tussen wat iemand doet en de kans op een ongeluk”.16
Een van de centrale stellingen van dit boek is dat het idee dat we risico’s lopen een
uitdrukking vormt van de geest die onze hele maatschappij heeft doortrokken.
Het beïnvloedt alles wat we doen. Het lijkt een vaag besef dat zich vasthecht

92

Behulpzaam bij het creëren van orde en vrede (niet gerechtigheid)

aan (en zich losmaakt van) een heel scala aan problemen en ervaringen. De
onuitroeibare neiging om niet alleen grote technische doorbraken, maar ook
alledaagse ervaringen als potentieel gevaarlijk te zien, heeft tot gevolg dat men
heftig reageert op alles wat er maar onder de aandacht wordt gebracht van het
grote publiek.17
Naast de vraagtekens bij de aangenomen risico’s van de al eerder genoemde fenomenen
zet Furedi ook vraagtekens bij de risico’s die men denkt te lopen door de aanwezigheid
van agressie in het verkeer, criminele kinderen, stalken en zinloos geweld in het
openbaar. “Jammer genoeg maakt een grote onrust over mogelijk geweld de wereld
alleen maar onveiliger.”18 Daarenboven zijn er voorbeelden te over waarbij het opvoeren
van het risicobesef op zichzelf gezien wordt als een pre. Tegen alle bewijzen in liegen
overheden, burgerbewegingen en pers over de werkelijke risico’s. Gelukkig maar, is de
reactie, want het gaat erom dat de mensen gewaarschuwd zijn. Waarschuwingen gelden
voor eventuele gevolgen maar ook nevengevolgen, voor zichtbare maar mogelijk ook
voor onzichtbare risico’s. Het leidt volgens Furedi tot een “ongenadige inflatie” van
het begrip ‘gevaar’ en tot een “risico-explosie”.19 Zonder gêne betreedt de technische
gevarenterm ‘toxisch’ het sociale domein, men spreekt van “toxische gezinnen”.20
In het derde hoofdstuk, ‘Vanwaar die paniek?’, neemt Furedi de staande verklaringen
van de “leidende autoriteiten op het gebied van de sociologie van het onveiligheidsgevoel”
onder de loep, met name Beck en Giddens, die menen “dat het gevoel van onveiligheid
alles te maken heeft met de kennistoename”.21 Hij noemt ook Luhmann in dit verband.
Volgens Luhmann heeft “de immense expansie van de technologische mogelijkheden
meer dan enige andere factor bijgedragen aan het besef van de risico’s die ermee
verbonden zijn”.22 Zulke verklaringen voeden de negatieve gevoelens rond kennis,
technologie en wetenschap, terwijl Furedi meent dat net zo goed benadrukt kan worden
hoe de technische vooruitgang juist het onveiligheidsgevoel heeft weten te verminderen.
De sterftecijfers van de pre-industriële beroepen, onvergelijkbaar veel hoger dan die
van de hightechindustrie, wijzen daarop.23 Furedi wil dus af van dergelijke verklaringen
en legt in plaats daarvan een verband tussen de risico’s en “sociale processen” waarvan
ze een uiting zijn.24 Het cultiveren van de angst zelf vat Furedi niet op als een sociaal
proces. Hij gebruikt de term ‘sociale processen’ slechts terloops en alleen op het moment
dat hij een soort veroorzakende onderstromen vermoedt.25 Hij wijst op de volgende
fenomenen die ertoe bijdragen dat “problemen worden opgeblazen en mogelijke
oplossingen nooit serieus genomen”: de erosie van vertrouwensrelaties, de inherente
reserves van mensen tegen verandering, de zorgen om morgen, het gevoel van ‘je
weet het nooit’, een verminderde menselijke subjectiviteit, en het terugschroeven van
ambitie.26 Deze fenomenen bieden een vruchtbare voedingsbodem voor de opkomende,
succesvolle industrie van managementtrainingen en adviesbureaus.27
In hoofdstuk vier, ‘Iedereen heeft een trauma’, kaart Furedi de tendens aan dat
misbruik en geweld in alle varianten de gewoonste zaak van de wereld zijn geworden,
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waarbij de “morbide verwachting bestaat dat zich zo ongeveer in elk huishouden een
potentiële geweldpleger ophoudt”.28 Zomerkiekjes van kinderen worden langs de lat
gelegd van pedofilie. Kruimeldiefstal en het afhandig maken van kleine geldbedragen
worden bestempeld als financiële wandaden. Slechte gewoonten, zoals ongezond
eten, worden als misbruik en geweld aangemerkt. De gewelddadige maatschappij
heeft plaatsgemaakt voor het geweld in het gezin, waarbij de aanname bestaat dat
misbruik of geweld van generatie op generatie wordt doorgegeven, alsof het een ziekte
betreft.29 Furedi wijdt van tijd tot tijd flink uit over zijn eigen omgeving. “Vooral in het
(hoger) onderwijs is hulpverlening tot een instituut geworden. Studenten aan Britse
universiteiten krijgen voortdurend begeleiding van hulpverleners aangeboden.”30
Furedi keert zich tegen de door hem beschreven tendens: “Vroeger was omgaan met
ervaringen die nu onder misbruik of geweld vallen een deel van het leven” en was toen
“een belangrijke bron van kracht”.31 Nu zijn we “onmachtige mensen”, “slachtoffers”
die een “hulpverleningsrevolutie” in het leven roepen.32 Furedi legt het beginpunt van
deze ontwikkeling in de jaren tachtig van de vorige eeuw, het tijdperk van Reagan en
Thatcher. “Had links van oudsher aandacht voor de verwaarlozing van slachtoffers [...],
rechts maakte zich vooral zorgen over orde en gezag. Ze vonden elkaar in de algehele
sympathie voor het slachtoffer.”33

Wat, hoe, waarom en verder
Aangekomen bij het einde van dit vierde hoofdstuk bekroop mij het gevoel de pointe
wel te pakken te hebben. Toch volgen er nog zeker evenveel pagina’s en nog evenveel
hoofdstukken als ik nu heb beschreven. Furedi’s boek dat op het eerste gezicht de
structuur lijkt te hebben van een wetenschappelijk verslag met de klassieke volgorde
van wat, hoe en waarom, blijkt bij nader inzien toch vooral een verzameling zelfstandige
essays waarin telkens, met een iets ander accent of maatschappelijk gegeven, dezelfde
diagnose wordt gesteld. Zo ook in het vijfde essay, ‘Een wereld vol gevaarlijke
onbekenden’, waar Furedi de voorzorgmaatregel en het voorzorgprincipe centraal
stelt. De voorzorgen zijn er niet om de reële gevaren te voorkomen. Ze richten zich
enkel tegen het ongewisse en het onbekende. Overal, van nieuwe technologieën tot en
met seks, geldt het gebrek aan houvast en het niet meer kunnen varen op het gezonde
verstand. Het zorgt voor het beklemmende gevoel van onbekendheid, bijvoorbeeld met
hoe jongeren zich denken te moeten gedragen, of van onzekerheid, bijvoorbeeld, over
wie al die ouderen moeten ondersteunen. Er heerst, volgens Furedi, een gebrek aan
duidelijke en gedeelde gedragsregels. Iedereen ziet zich gesteld tegenover vreemden.34
Docenten zijn daardoor net zo van zichzelf vervreemd als van hun leerlingen; artsen niet
minder van zichzelf als van hun patiënten.35 “Het is niet duidelijk of zulk geweld (door
zorgbehoevenden – atms) echt toeneemt of dat zorgprofessionals zich kwetsbaarder
zijn gaan voelen.”36 Het voorzorgprincipe bij de opvoeding van kinderen zorgt ervoor
dat kinderen niet meer buitenspelen, rondhangen met vrienden, zelf naar school lopen,
of iets eigenmachtig ondernemen. Ouders die niet alles begeleiden en niet overal op

94

Behulpzaam bij het creëren van orde en vrede (niet gerechtigheid)

letten, krijgen het te verduren. “Het is een paradox dat de opkomst van de intellectuele
trend van de rechten van het kind hand in hand gaat met de steeds verdere inperking van
de vrijheid van kinderen om met elkaar te spelen.”37
Dat het op de scholen en universiteiten niet anders is, is voor Furedi een voldongen
feit. Het is de eerste keer dat ik letterlijk lees wat ik altijd al heb gedacht en ook met
Liesbeth besproken: dat veilig thuiswonende studenten zichzelf ontwikkelingsruimte
onthouden, wat in de zelfde lijn ligt als de controle op de ontwikkelingsruimte van
kinderen in de naschoolse opvang.38 Scholen en universiteiten treffen alle voorzorg
om risico en gevaar uit te bannen. De ene campusaanwijzing volgt op het andere
leslokaalvoorschrift en maakt dat universiteiten en (hoge) scholen – in ieder geval van
Amerika en Engeland – tot de gevaarlijkste plekken ter wereld worden gerekend.39
Met Victor Hugo die zei dat door al het gewassene, gepoetste, geborstelde, gekamde,
gevijlde, gepolijste en geblancheerde, het smerige zich juist manifesteerde (Les
Misérables), lijkt Furedi te zeggen dat door alle voorzorg en risicobestrijding het gevaar
in het leven geroepen wordt.

Kennis van de werkelijkheid zonder theorie?
Met de constatering van angst die angstiger is dan angst, gevaar dat gevaarlijker is dan
gevaar, risico’s die risicovoller zijn dan risico’s, had ik verwacht dat Furedi conclusies
zou trekken over een verdwijnende werkelijkheid, over simulatie versus realiteit, over
het voorbij de gewone tegenstellingen geraken en het verschijnen van het transsociale,
40
het transpolitieke, het transpsychologische. Of ik had in ieder geval verwacht dat hij
zich aan een theoretisch kader zou wagen. Maar Furedi blijft tot aan het einde toe op
gelijke of verwante fenomenen voortborduren waardoor zijn studie zo uitgesponnen
wordt dat het zelfs obsessieve vormen krijgt. Tot hoever moet je gaan, hoe fataal
kan een beschouwing worden? De overaandachtige aandacht is een effect van een
fatale strategie. Deze strategie komt niet van het subject. Dus niet van de mensen die
onmachtig zijn. Bij ‘subject’ kunnen we ook denken aan de onderzoeker die zijn vinger
op de onmacht van de mensen legt en dat de fatale strategie dus van hem afkomstig is.
Dit is wel wat Furedi vermoedt: “de fatalistische sociologie van het voorzorgsprincipe
doet het voorkomen alsof de mensen au fond niet bij machte zijn veel meer te doen
dan risico’s vermijden. Het fatalistische klimaat wordt nog verergerd door de cultuur
van misbruik en geweld.”41 Maar de sociologie, Furedi incluis, stuit hier op de fatale
strategie van haar object. Want er is iets dat zich de dubbelslagen laat aanleunen.
Ondanks of dankzij de bemoeienissen van de (onderzoeker en de onderzochte) mensen
gaat het object er triomfantelijk of kwaadaardig mee vandoor. De theorie, had Furedi
zich eraan gewaagd, weet dat het hierop uitdraait. Een dergelijk inzicht is Liesbeth,
denk ik, niet vreemd is. Haar liefde voor wetenschapsleer en Aristoteles in het bijzonder
hebben haar gevoelig gemaakt voor zowel pure theorie als ongrijpbare werkelijkheid.
Zij schrijft: “Handelen is door zijn situatieve karakter autonoom en het subject ontleent
zijn autonomie aan het besef daarvan. Om dat besef tot stand te brengen is zowel het tot
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stand brengen van een algemeen beeld van de werkelijkheid nodig áls het besef van de
ontoereikendheid daarvan”.42
En dat mis ik bij Furedi. Wanneer ik ook zijn laatste drie essays doorwerk, krijg ik
niet het idee dat hij werkelijk besef heeft van de ontoereikendheid van zijn algemene
beeld van de huidige werkelijkheid. In ieder geval mis ik elke relativering. Zijn cultuur
van angst, zijn beeld van de werkelijkheid houdt hij voor waar en hij zou zich er het
liefst reëel tegen keren.

Om het te completeren
Het zesde essay van Furedi, ‘Wie is er nog te vertrouwen?’, laat zien dat een obsessieve
focus op veiligheid leidt tot sociaal isolement, kwetsbaarheid en een verhoogd
risicobewustzijn. Mensen vertrouwen de buren niet. Evenmin hebben ze vertrouwen in
de bedoelingen van politici of de overheid. Treffend is volgens Furedi de Amerikaanse
tv-serie The X-Files, waarin de overheid wordt voorgesteld als ‘één grote doofpot’.
Het verlies aan publiekelijk vertrouwen in de wetenschap is volgens Furedi een van
de opvallendste voorbeelden van de algehele afkalving van legitimiteit en autoriteit.
Maar de paradoxale situatie is dat ondanks alle twijfel aan deskundigheid er wel steeds
deskundigheid bij geroepen wordt: adviesbureaus bij werksituaties of hulpverlening
bij het leven van alledag. Deskundigheid, ooit bij de mensen zelf aanwezig, bestaat nu
exclusief als gecertificeerde deskundigheid van buitenstaanders.43 “Deze deskundigen
spinnen garen bij het geloof dat je maar beter niet jezelf en anderen kunt vertrouwen.”44
Als gevolg van het vertrouwensverlies worden vormen van gemeenschapszin aangetast,
een Durkheimiaans thema. Maar anders dan ten tijde van Durkheim neemt niet het
individualisme (als een sterk subjectivisme) toe, wel de individualisering (sociaal
isolement).45
Het zevende essay, ‘De nieuwe etiquette’, gaat over de moraal waarvan Furedi
laat zien dat die met het risicobewustzijn komt. In de pogingen om de onveiligheid te
bezweren schept het cultiveren van ‘veiligheid’ een nieuwe correctheid.46 Deze nieuwe
etiquette neemt afstand van expliciete morele oordelen. In plaats van “tienerseks
is ongewenst of moreel verkeerd” is het nu geworden: “tienerseks is gewoon niet
geschikt”.47 Furedi meent dat de academische variant van politieke correctheid (“haar
ingestudeerde intellectuele veroordeling van de blanke, mannelijke macht van de
middenklasse”) achteraf wel eens de minst belangrijke uiting van die correctheid zou
kunnen zijn geweest.48 Politieke correctheid in de taal is volgens hem daarentegen
veruit overheersend. Alle onopgeloste spanningen niet in de laatste plaats op het
persoonlijke gedragsniveau komen erin tot uiting. “Zijn mensen op leeftijd ‘bejaarden’,
‘ouderen’ of ‘senioren’? Noem je je echtgenoot of echtgenote, je man dan wel je vrouw
of je ‘partner’?”49 De nieuwe correctheid veroordeelt de conventionele moraal die zich
tegen allerlei samenlevingsvormen richt, maar deinst er zelf intussen niet voor terug
om “mensen die risico’s nemen en van wie het gedrag te mannelijk of te assertief is” te
corrigeren en te wijzen op het feit dat “ze meer bewustzijn aan de dag moeten leggen”.50
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Menen dat er een gebrek is aan een morele agenda is volgens Furedi onmiskenbaar een
verkeerde interpretatie. In navolging van Giddens meent hij dat moraliteit niet vraagt
om verbondenheid met de maatschappij, maar met een bepaalde levensstijl.51 Net als de
onverwachte synthese die Furedi signaleerde tussen links en rechts op het punt van het
slachtofferschap in hoofdstuk 4, signaleert hij in dit essay er een tussen de traditionele
moraal en de nieuwe etiquette. Ze vinden elkaar in de obsessie met veiligheid en de
nadruk op terughoudendheid of onthouding.
Het laatste hoofdstuk, ‘Conclusies: de politiek van de angst’, mag geen conclusies
heten, omdat Furedi er allerlei nieuwe maatschappelijke fenomenen en argumenten
inbrengt. Maar het is hem vergeven want het zijn interessante fenomenen die hij noemt,
juist voor juristen en rechtssociologen. Ik doel dan op zijn analyse van de opkomst
van het consumentenactivisme. Consumentenactivisten zijn degenen “die het meest
profiteren van de politiek van de angst”.52 “Het is interessant dat de gevoeligheid van
bewindslieden voor consumentenlobby’s in schril contrast staat tot het relatieve fiasco
van traditionele belangengroeperingen, zoals vakbonden, om de regering tot concessies
te bewegen.”53 Furedi constateert dat de acties, pleidooien en rechtszaken van de
belangenorganisaties (consumenten- en milieuorganisaties, belangengroeperingen, nietgouvernementele organisaties) beschouwd worden “als heldhaftige staaltjes verantwoord
burgerschap”, want ze hebben een niet geringe invloed op het wetgevingsproces.54
Burgerlobbybewegingen zijn daardoor de “nieuwe insiders”, hoewel ze een retoriek
voeren van onmondige buitenstaanders.55 De lobbyisten schuiven daardoor op naar de
rol van vertegenwoordigers, terwijl de echte politieke vertegenwoordigers, zo toont
Furedi aan de hand van allerhande verkiezingscijfers aan, stuiten op het blijvende en
door de lobbyisten aangevuurde publiekelijke wantrouwen.56 Het vertegenwoordigende
lobbyistennetwerk heeft daarmee alles weg van een oligarchie, met verontrustende
vragen over democratisch rekenschap: “tegenwoordig maken consumentenactivisten
en hun vrienden uit de juridische wereld vaker gebruik van het recht dan dat ze om
uitbreiding van democratische vertegenwoordiging vragen”.57 Met de laatste zinnen
van het hoofdstuk, de daadwerkelijk laatste zinnen van het boek, moeten we het doen:
“Het resultaat is een vorm van oligarchische politiek die veel restrictiever is dan de
oude, onvolmaakte parlementaire democratie. Het is de politiek van de angst in vol
ornaat.”58

Met theorie
‘Cultuur van angst’ wint samengevat in een aantal korte beschrijvingen naar mijn idee
aan kracht. Het cultiveren van de angst laat extatische verdubbelingen zien gepaard
aan inerte verdubbelingen: boven zich uitstijgende risico’s (risicovoller dan risico’s)
treden tegelijk op met een totale sociale verlamming (machtelozer dan machteloos).
Precies om die reden moet Furedi’s conclusie dat er gekeken moet worden naar vroeger,
worden verworpen. Daar ligt zijn theoretisch tekort. Er is geen weg terug, alsof we met
meer risico’s nemen en met minder machteloosheid de angst kunnen decultiveren. De
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wereld is intussen zo veranderd dat het terugkeren naar vroeger altijd uitloopt op een
nog nieuwere wereld, die we dan ‘retro wereld’ noemen. De verschijnselen die Furedi
in volle breedte beschrijft, zijn voorbij het punt geraakt waar ze nog als dialectische
polen zijn te duiden en die als zodanig teruggebracht een eigen synthese voorbereiden.
Het pleziert me dat Furedi deze verschijnselen op zichzelf voorbij dat punt plaatst,
maar die radicale beschrijving leidt mijns inziens wel tot een geheel andere conclusie
namelijk dat zijn verdubbelingen verschijningen zijn van een wereld waar de dingen
het voor het zeggen hebben.
Mag ik een suggestie doen voor een volgend leesproject en voorstellen dat we
Furedi’s On Tolerance van kaft tot kaft gaan lezen?
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