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Diffuse informatie en gebrek aan verankering
vormen de bijl aan de wortel van goed leiderschap
Leiders hadden vroeger het DNA van de groepering waaruit zij voortkwamen en dat gaf vertrouwen
Arnoud Boot
...............................................................

‘Hadden we maar leiders’ en ‘wat
is er toch mis met die huidige leiders?’ — twee verzuchtingen die
ik vaak om me heen hoor. En een
stap verder zeggen we: zonder leiders geen gemeenschappelijke
oplossingen, maar louter calculerend gedrag. Kortom, zonder leiders is het iedereen voor zich.
Misschien is dit iets kort door de
bocht, maar is het niet zo? De
economische en financiële crisis
waar we middenin zitten is toch
vooral een leiderschapscrisis?
Ik zal proberen te verklaren
waarom we geen leiders hebben
terwijl we — net zo goed als in het
verleden — veel capabele mensen
hebben. En als we dat begrijpen,
echt begrijpen, kunnen we er
misschien iets aan gaan doen.
Misschien is mijn analyse
soms ietwat abstract, maar u als
lezer van de zaterdagkrant zoekt
toch een beetje diepgang? En u
bent het ongetwijfeld met mij
eens dat het volgen van het dagelijks gerommel — politiek of anderszins — nu niet bepaald houvast biedt? Dus maak u los van dit
dagelijks gerommel en denk met
mij mee.
Eerst even dit. Vertrouwen
kunnen geven en het hebben van
leiders zijn voor mij van dezelfde
orde. Een leider kan leider zijn
omdat wij hem — of haar —
speelruimte geven om bepaalde
keuzes en beslissingen te nemen.
We volgen de leider dan. Hij ver-
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ythen zijn verhalen die
bewust niet waar zijn.
Deze verhalen gaan
niet over de werkelijkheid die we door middel van onze
zintuigen kunnen waarnemen en
ervaren. Ze willen deze werkelijkheid overstijgen. Ze pretenderen
dat ze een welhaast vanzelfsprekende superwaarheid weergeven.
Mythen willen ons boven de werkelijkheid van alledag uit tillen en
ons confronteren met essentiële
en existentiële dimensies van ons
bestaan. Religies grossieren in
mythen, maar de politiek maakt
er ook dankbaar gebruik van. Een
religieuze mythe is het Scheppingsverhaal. Een actuele politieke mythe is ‘de islamisering van
Europa’ waar Geert Wilders voortdurend op tamboereert.
Voor mythen is het fataal wanneer men ze letterlijk gaat
nemen. Een mooi voorbeeld is
het Bijbelverhaal van Jona die
om een woeste storm te kalmeren als offer in zee wordt gegooid
waar hij door een grote vis wordt
opgeslokt. Drie dagen en drie
nachten zit hij in de buik van het

schaft richting. En ja, een goede
leider gaat ook met ons in dialoog
en neemt ons serieus. Maar hij
waait niet met elke wind mee.
Cruciaal is echter dat een leider
ons vertrouwen nodig heeft, anders zijn we niet bereid hem
speelruimte te geven.
Het antwoord waarom in het
huidige tijdsbeeld geen leiders
kunnen opstaan, is misschien
wel heel eenvoudig. ‘Vroeger’
hadden we een relatief vaste
maatschappelijke structuur, een
ordening op basis van relatief stabiele maatschappelijke groeperingen en politieke partijen. Deze
maatschappelijke ordening gaf
houvast. We wisten waar de verschillende groeperingen voor
stonden. Voor leiders in spe was
dit ideaal. Ze konden zich ontwikkelen binnen deze groeperingen.
We konden aan hen wennen.
Ze werden gelanceerd door de
groepering die hen had voortgebracht. Die voedingsbodem gaf
een voorspelbaarheid. Het DNA
van de leider was verankerd in de
groepering waaruit hij voortkwam. Kortom, we wisten waar
die persoon voor stond. Vertrouwen was min of meer automatisch. We wisten wel zo ongeveer
wat hij met ons voorhad. En dus
gaven we hem speelruimte.
Nu zijn er geen vastigheden
meer in het maatschappelijk
krachtenveld. Er zijn geen leiders
die omhoog klimmen langs de pilaren van een geordend maatschappelijke krachtenveld. Het

DNA van die — aspirant- — leider
is dus niet meer verankerd. Leiders zijn ‘footloose’.
Laat ik er nog een element aan
toevoegen. Leiders hebben steeds
minder grip op de beeldvorming
over hun daden en capaciteiten.
We hebben het vaak over draagvlak onder de bevolking, dat
zwaar afhankelijk is van beeldvorming. Omdat het DNA van leiders
niet meer verankerd is, kan een
verandering in beeldvorming bijna van het ene moment op het
andere plaatsvinden. En dit is van
onmiddellijke invloed op het vertrouwen dat we in een leider
hebben.
Wouter Bos was daar een mooi
voorbeeld van. Voordat hij ‘gered’
werd door de bankencrisis was
hij van een zekere verkiezingswinnaar afgezakt tot grote verliezer. Hij was zijn intuïtie kwijt, zei
hij. Hij bedoelde natuurlijk dat
zijn momentum als sneeuw voor
de zon was verdwenen.
Beeldvorming wordt beïnvloed
door informatie. In de oude gestructureerde omgeving was de
informatie die mensen kregen geordend en geoormerkt naar wat
paste bij het maatschappelijk
krachtenveld. Leiders konden
hun boodschap kwijt en hadden
via het maatschappelijk krachtenveld waartoe ze behoorden controle op hoe informatie overkwam. Dit gaf een voorspelbaarheid en overzichtelijkheid. De informatie die nu, midden in het informatietijdperk, over ons wordt

monster. Hij bidt God om verlossing: ‘Uit het rijk van de dood
schreeuw ik om hulp.’ Hij vertrouwt erop dat hij levend uit de
dood omhoog getrokken zal worden. En dat gebeurt dan ook. De
vis spuwt op bevel van God Jona
op het land.
Het is behoorlijk plat om deze
mythe, letterlijk te nemen. Het
verhaal gaat over dood en opstanding, net als dat van Jezus van Nazareth die ook op de derde dag uit
het graf zou zijn opgestaan. Moet
dat verhaal uit het Nieuwe Testament letterlijk worden genomen,
was het graf van de gekruisigde
Jezus ‘echt’, ‘letterlijk’ leeg? Of is
het een mythe die ons wil vertellen dat de dood niet het laatste
woord heeft in ons bestaan? De
ark van Noach, nog zo’n mythe,
gaat ook over het overwinnen van
de dood die in de zondvloed mas-

saal heeft toegeslagen. Het is
onzinnig om dat mooie verhaal
met al die beesten en beestjes die
paarsgewijs gered worden en na
de zondvloed de aarde weer
bevolken, letterlijk te nemen.
Een mythe bevat dus een waarheid die niet wetenschappelijk
bewezen hoeft te worden. Voor
kritische reflectie en twijfel is in
de wereld van de mythen geen
plaats. Mythen moeten worden
geloofd.
Het boeiende is dat antireligieuze atheïsten en superreligieuze
fundamentalisten gemeen hebben dat ze aan ontmythologisering doen. Felle atheïsten worden
boos wanneer je de verhalen uit
de Bijbel — bijvoorbeeld de
scheppingsmythe of de vleselijke
opstanding van Jezus van Nazareth — symbolisch uitlegt, want
dan kunnen ze niet langer ‘bewijzen’ dat het in het licht van de wetenschap allemaal onzin is. Even
boos worden de fundamentalisten die Genesis 1 en de Opstanding letterlijk voor waar houden.
Volgens hen is de evolutietheorie
onwaar en laat de wetenschap

De politiek maakt
dankbaar gebruik
van mythen, net als
religies dat doen

uitgestort, is in omvang verveelvoudigd en niet meer geoormerkt
naar het maatschappelijk krachtenveld. Ze is veel diffuser geworden. De diffuse informatie en het
gebrek aan herkenning maken
dat een gerucht kan leiden tot een
negatieve kracht die het momentum kan doen omslaan.
De realiteit is dat in een dergelijke omgeving ook heel gemakkelijk ruimte kan ontstaan voor
populisten. Als geen ander weten
zij informatie te oormerken en
het initiatief naar zich toe te halen. Het grote succes van Amerikaanse televisiedominees is identiek — de diffuse informatie en
het gebrek aan verankering maken het mogelijk buiten kaders
zelf richting te geven.
Wanneer kunnen we weer leiders verwachten? Niet voordat er
weer enige stabiliteit komt in het
maatschappelijke krachtenveld.
En als u zegt dat daarvoor leiders
nodig zijn, dan is de vicieuze cirkel rond. Het wachten is op een
revolutie.
...........................................................
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geen ruimte voor wonderen.
Zijn mythen onschuldig? Zeker
niet! Er zijn tal van semiwetenschappelijke en politieke mythen
die schadelijk en zelfs dodelijk
zijn. Zo ontwikkelde Alfred
Rosenberg (1893-1946) een uitvoerige antisemitische mythologie die een een legitimatie vormde voor de Shoah.
Mythen kunnen ook in de
vorm van een heksenjacht
voorkomen. Berucht was die van
VS-senator Joseph McCarthy
begin jaren vijftig van de vorige
eeuw. Vele auteurs, acteurs en
academici werden verdacht en
aangeklaagd als (crypto)communisten. De mythe was dat er zonder twijfel een gigantische communistische samenzwering tegen
de Amerikaanse samenleving
gaande was. Dat komt bekend
voor. Worden ons niet de stuipen
op het lijf gejaagd vanwege een
vermeende islamitische samenzwering tegen Europa, zelfs tegen
de hele westerse wereld?
...........................................................
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