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Onvermijdelijke mythes

Jan Baeke

Sinds Roland Barthes’ Mythologieën (1957) is aan het begrip
mythe een nieuwe betekenis toegevoegd: die van een sterk
cultuurgebonden fenomeen dat zich als een natuurlijk ver-
schijnsel aan ons voordoet. Barthes onderwierp een aantal
van deze mythes aan een kritische analyse, in een poging de
ideologie erachter te ontmaskeren: bijvoorbeeld het idee dat
de Citroën DS méér dan alleen een auto is, dat de Tour de
France de uitdrukking is van een epische strijd of dat het
eten van biefstuk en friet een patriottische daad is. Mythes
zoals deze bestaan ook nu nog, al hebben ze tegenwoordig
betrekking op nieuwe gadgets, imposante leaseauto’s, het
bewonderen van perfectie of de wijsheid van de massa.  Al is
er veel veranderd sinds 1957, als het aankomt op de verbor-
gen agenda van de heersende klasse is er eigenlijk niets
nieuws onder de zon. De hier gebundelde essays laten daar-
over geen twijfel bestaan.

Voor Barthes bestond de dominante klasse in de maatschap-
pij uit de bourgeoisie. Ooit drager van revolutionaire gedach-
ten, werd de klasse die tussen adel en arbeiders in stond ge-
leidelijk aan de behoudende, machthebbende klasse. Die
had er belang bij om de met haar cultuur verbonden alle-
daagse verschijnselen als normaal, universeel en vanzelf-
sprekend te presenteren, om zo de dominante burgerlijke
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ideologie in stand te houden – en daarmee de geldende
machtsverhoudingen. Een van de meest aansprekende voor-
beelden in Mythologieën zien we waar Barthes een cover van
Paris Match analyseert waarop een saluerende ‘zwarte sol-
daat’ (ook een ideologisch gekleurde term) te zien is onder
een wapperende Franse vlag. De eerste betekenis van deze
foto is puur wat er wordt afgebeeld: een soldaat die salueert.
De tweede betekenis is dat ook onderdanen uit de koloniën
trouw zijn aan Frankrijk. 

De massacultuur waar Barthes over schreef had nog een
sterk nationaal gekleurd en klassenbewust karakter, heel an-
ders dan de hedendaagse massacultuur die vooral een inter-
nationale, geglobaliseerde en gedemocratiseerde consu-
mentencultuur is. 
Barthes maakt duidelijk hoe massacultuur gevoed en ge-

vormd wordt door de media, opiniemakers, mensen, instel-
lingen en bedrijven met macht en invloed. Dat is nu niet 
anders dan toen. Want ook nu nog valt er een burgerlijke ide-
ologie aan tewijzendie in standwil houdenwat inhet belang
is van de invloedrijke klasse en haar vertegenwoordigers.
Dat daar het complete instrumentarium van de massacul-
tuur voor in stelling wordt gebracht is logisch. Maar er zijn
ten minste twee verschillen met de massacultuur in Barthes’
tijd. Ten eerste is de massacultuur er altijd en overal en heeft
die, nationale varianten daargelaten, vrijwel overal dezelfde
verschijningsvorm. Ten tweede is er tegenwoordig ook een
massacultuur die bloeit in een verscheidenheid aan subcul-
turen en online gemeenschappen. Het woord massacultuur
schiet tekort als je naar de thema’s kijkt die bepaalde commu-
nity’s binden. Wat veel van deze online culturen kenmerkt
zijn de persoonlijke betrokkenheid en de directe uitwisse-
ling van meningen en waarderingen.
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De door Barthes beschreven middelen waarmee de bour-
geois zijn ideologie uitdraagt, zijn sindsdien geëvolueerd.
Toen waren tijdschrift, krant, radio en reclame de middelen,
nu zijn daar televisie en internet bijgekomen. De manier
waarop de inzet van deze middelen werkt is niet veel anders.
De makers en bedenkers van bedrijfsstrategieën, van recla-
meboodschappen en van lifestyle-imago’s dienen net als in
Barthes’ tijd de bestendiging van een zekere gevestigde orde
om zo haar eigen belangen veilig te stellen. En die orde is
meer dan ooit een economische, met consumptie als belang-
rijkste activiteit. 

De combinatie van nieuwe, door technologische vernieuwin-
gen gevoede omgangsvormen en een sterke nadruk op con-
sumptie hebben een heel ander soort burger voortgebracht
dan die uit de jaren vijftig in het Frankrijk van Barthes. Deze
nieuwe burger heeft een andere opvatting over de rol en
plaats van de mens in de samenleving. Hij is snel geneigd
zichzelf centraal te stellen en vindt dat vanzelfsprekend. De
ideologische vlag wappert op en voor de eigen verlangens en
wensen. De eenentwintigste-eeuwse burger is een hedonist
die met zijn consumptiepatronen tot uitdrukking wil brengen
bij welke klasse hij hoort en welke identiteit daaraan verbon-
den is. Als die consumptiedrang als kenmerk van de huidige
bourgeoisie kan worden gezien, dan is de huidige maat-
schappij meer bourgeois dan ooit. 

Het is verleidelijk te denken dat, door de alomtegenwoordig-
heid vandemedia, de agenda’smomenteelniet zo verborgen
zijn als in Barthes’ tijd.Maar totale openbaarheid verlamt en
wekt argwaan. Sommige zaken vragen om een bepaalde on-
zichtbaarheid; het besturen van een land bijvoorbeeld, of het
inrichten van een samenleving.Maar de verborgen agenda’s
die er zijn, lijken niet meer gericht op wat ooit indoctrinatie
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werd genoemd, het opdringen van een ideologisch kader om
zo het publieke domein vorm te geven. De ambities en doe-
len zijn nu helder: het streven is bestaanszekerheid, gebor-
genheid, macht en persoonlijk gewin. Ook in de tijd van
Barthes waren dit de onderliggende doelen, alleen was de
maatschappij minder open, hadden bepaalde klassen toe-
gang tot informatie waar anderen niet bijkwamen en was er
een sociale structuur waarin een collectieve ideologie het in-
dividuele denken sterk bepaalde. De ideologie die onze hui-
dige maatschappij in belangrijke mate vormt is individualis-
tisch, al maken de meeste individuen dezelfde keuzes. 

Bijna tien jaar geleden schreef H.J. Schoo in de Volkskrant
(1 november 2003) onder het kopje ‘Politieke mythologie’
dat herlezing van Barthes leidt tot de verontrustende gedach-
te dat er de afgelopen decennia iets wezenlijks verloren is ge-
gaan. Aan de manier waarop we onszelf en de samenleving
bekijken, ontbreekt iets waardevols: geoefende, gediscipli-
neerde scepsis. Belangrijke twintigste-eeuwse dragers van
de eeuwenoude sceptische traditie waren grote kritische sys-
temen als het marxisme, de psychoanalyse en de semiotiek à
la Barthes – allemaal denkwijzen die intussen grotendeels
uit het intellectuele leven zijn verbannen.
Het prijsgeven van geoefende scepsis heeft ons, aldus

Schoo, intellectueel niet weerbaarder gemaakt – eerder naïe-
ver. Wie zich vervolgens (haast onvermijdelijk) door de we-
reld bedrogen voelt, vlucht veelal in cynisme en ressenti-
ment. Terwijl scepsis het politiek-maatschappelijke debat
voedt, bederft cynisme iedere discussie. 

Kennis is geen waarde meer. We kunnen het misschien toe-
schrijven aan de uitverkoop, de relativerende noties van het
postmoderne gedachtegoed of aan de toegenomen mondig-
heid en afgenomen betekenis van kennis. Waar kennis ooit



11

gezag afdwong, is het nu een scherp geformuleerde mening
die dat doet. 
Dankzij de waarde van de mening heeft iedereen iets te

vertellen. Maar wat iedereen te vertellen heeft, dient mis-
schien niets anders dan het in stand houden van de culturele
ideologie die de maatschappij voor veranderingen behoedt
en de waardering voor het consumeren in het alledaagse ver-
ankert.

Castrum Peregrini organiseerde, geïnspireerd door Barthes,
een reeks avonden over de mythes van onze tijd. De essays
die daaruit voortkwamen en hier gebundeld zijn, laten zien
dat kennis nog wel een waarde vertegenwoordigt. Dat me-
ningen ook kunnen worden gepaard aan kennis van zaken
en dat we dan ook nog iets kunnen opsteken van zo’n me-
ning, dat we op het pad worden gebracht van vragen en in-
zichten die zowel bevreemding als instemming wekken, die
ons verontrusten en behagen. En die ons met een nieuwe
blik naar de werkelijkheid doen kijken, bevrijd van een my-
the waarvan we niets eens wisten dat die ons beknelde.
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Van bobo tot cultuurpaus: over de elite

Maarten Doorman

In de zomer van 1988 behaalde de Nederlandse natie een ge-
denkwaardig succes op het Europese Kampioenschap voet-
bal. Maar behalve met de beker werd het land ook met een
nieuw woord verrijkt. In een interview liet Ruud Gullit zich
namelijk laatdunkend uit over de bazen van de voetbalbond,
de bondsbonzen. Hij noemde hen bobo’s. Er is nog het nodi-
ge gespeculeerd over de herkomst van het woord, dat sinds-
dien veelvuldig werd gebruikt en inmiddels volkomen is in-
geburgerd. (Net als het woord ‘inburgeren’ zelf trouwens.)
Het zou afkomstig zijn van het woord vakbondsbons en door
Gullit vanwege de bazen van de Koninklijke Nederlandse
Voetbal Bond via bondsbons naar bobo zijn ingekort, terwijl
sommigen erop wezen dat het Surinaamse woord bobo bo-
vendien ‘sufferd’ betekent en dat Gullit het wellicht vanwege
zijn Surinaamse vader ook daarom gebruikte. Volgens Wiki-
pedia beweert de voetbaljournalist Joop Niezen dat hij de ter-
men bondsbons en bobo in de jaren zeventig al in een co-
lumn in het tijdschrift Voetbal International heeft gebezigd,
wat misschien meer zegt over het plotselinge belang van het
woord dan over de werkelijke herkomst.
Waarom werd het een belangrijk woord en waarom is het

een opmerkelijk moment? Omdat we hier een van de eerste
vlammen zien opflakkeren van een haat tegen de elite, vlam-
men die zo’n tien jaar later pas echt in politiek Nederland in
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de pan zouden slaan en met Pim Fortuyn, de Leefbaren en
de PVV het politieke landschap voorgoed zouden veranderen.
De opbloei van het woord ‘bobo’ duidt op een afkeer van auto-
riteit en elite die de afgelopen twee decennia, niet alleen in
Nederland trouwens, een voedingsbodem was voor anar-
chistisch populisme op talloze gebieden. Het gaat niet om
een afkeer van elke autoriteit, getuige de roep om meer ge-
zag, controle en veiligheid in deze beweging; het is vooral de
combinatie van gezag en elite.
Natuurlijk was de elite al eerder verdacht. Je zou terug

kunnen gaan tot de achttiende eeuw en zelfs nog verder,
naar tijden waarin de bourgeoisie zich begon af te zetten te-
gen de aristocratie, ten slotte uitmondend in de Franse Revo-
lutie. Je zou ook terug kunnen gaan naar de meedogenloze
manier waarop Marcel Proust in zijn À la recherche du temps
perdu het spanningsveld tussen aristocratie en bourgeoisie
rond de voorlaatste eeuwwisseling uiteenrafelt. Maar zo ver
wil ik niet terug. Belangrijker voor begrip van de hedendaag-
se weerzin tegen elites is de naoorlogse geschiedenis, die
van de laatste halve eeuw.

In de jaren zestig lokte Provo in Amsterdam met de meest
simpele acties en happenings woedende reacties bij de me-
dia uit, bij burgers en bij de tot regenten bestempelde autori-
teiten. Het op straat uitdelen van krenten of het doen van een
indianendansje kon al tot gewelddadige arrestaties leiden.
De wereldwijde studentenprotesten draaiden in die jaren
niet louter om medezeggenschap, maar ook om het ter dis-
cussie stellen van elke autoriteit: op de universiteit en in de
wetenschap evenzeer als in de politiek of op elk ander maat-
schappelijk gebied. De in hetzelfde decennium opkomende
popcultuur zette zich af tegen de als bekrompen ervaren ze-
den van de burgerij. Nog nooit had het generatieconflict zo
hevig gewoed. Toch was het alomtegenwoordige geprotes-


