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VOORWOORD

Met dit prcefschrift wil ik laten zien dat Giddens' structuratietheorie een bruikbaar
handelingstheoretisch kader biedt voor de ontwikkeling van een systematische kritiek op
de studie van de vrijetijd tot nu tce. In het verlengde daarvan vormt ook Giddens'
maatschappijtheorie een belangrijk richtinggevend kader voor de bepaling van de plaats
van de vrijetijd in de moderniteit, door mij uitgewerkt onder de ncemer van de modulari-
sering van het dagelijkse leven.

Bij de totstandkoming van dit prcefschrift hebben drie grcepen mensen een
belangrijke rol gespeeld. Zij die ervoor zorgden dat er tijd beschikbaar was, zij die
aangaven wat ik er mee mcest dcen, en zij die stelden dat de beschikbare tijd eindig was.

Tot de eerste grcep behoren Krijn van Bijsterveldt, die mij naar het Centrum voor
Vrijetijdskunde haalde; de Faculteit der Sociale Wetenschappen, die mij aanstelde bij de
Werkgrcep Vrijetijdwetenschappen; en mijn huidige collega's bij de opvolger van die
Werkgrcep, de Vakgrcep Vrijetijdwetenschappen. Aan hen allen ben ik dank verschuldigd
voor het in mij gestelde vertrouwen dat ik de beschikbaar gestelde tijd op een ver-
antwoorde wijze zou besteden.

Tot de tweede groep mcet allereerst Anthony Giddens worden gerekend, overigens
zonder dat hij dat zelf weet. Zijn invloed werd bemiddeld door de 'Giddens leesgrcep'. Ik
wil alle leden van die leesgroep danken voor de vele stimulerende discussies waaraan ik
nu al zo'n twaalfenhalf jaar heb kunnen deelnemen. In het bijzonder gaat mijn waardering
uit naar Rien Munters en Gert Spaargaren, die niet alleen tot de trekkers van de leesgrcep
behoren, maar ook de conceptversie van dit prcefschrift kritisch hebben gelezen en
waardevolle suggesties voor aanpassing ervan hebben gedaan. Tot de tweede grcep
behoort ook Hans Mommaas, zowel lid van de leesgrcep als de Vakgrcep Vrijetijd-
wetenschappen. Ik dank hem voor de vele jaren van intensieve samenwerking in verschil-
lende projecten, resulterend in diverse artikelen en bcekbijdragen, die van grote invloed
zijn geweest op de inhoud van dit proefschrift.

Dank ook aan de derde grcep. Alhcewel het schrijven een aangename tijdpassering
was, wordt een prcefschrift tenslotte pas een prcefschrift als er een eind aan is gekomen.

Sommigen laten zich niet vastpinnen in één van gencemde grcepen, omdat ze
beschikken over meerdere petten. Ik dcel hier vooral op mijn promotor, Theo Beckers,
die als voorzitter van de Vakgrcep Vrijetijdwetenschappen verantwoordelijk was voor de
beschikbare tijd; als begeleider en kritisch lezer richting gaf aan het prcefschrift; en als
promotor op een gegeven moment een promotiedatum vaststelde. Welke pet hij ook op
had, ik ben hem in al zijn gedaanten erkentelijk.

Tot slot ben ik dank verschuldigd aan Riet en Marcel. De eerste omdat zij mij
mijn tijdverdrijf ruimhartig gunde, de tweede omdat hij daar een eind aan maakte.
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1 SOCIALE THEORIE, SOCIOLOGIE
EN VRIJETIJD

Sociale theorie in het algemeen, en sociologie in het bijzonder, dienen te worden ingezet
bij het verhelderen van de mogelijkheden en beperkingen waarmee mensen te maken
hebben bij de vormgeving van hun vrijetijd'. Daarmee kan het inzicht in de vormgeving
aan, en omgang met dagelijkse vrijheden worden vergroot; kunnen bestaande mogelijkhe-
den voor en beperkingen aan de vrijetijd onderwerp worden gemaakt van kritiek; en kan
een bijdrage worden geleverd aan het verhogen van de effectiviteit van interventies in de
vrijetijd.

Ik poneer deze stelling in het bewustzijn dat de studie van de vrijetijd deelt in de
twijfelachtige reputatie die de sociale wetenschappen hebben bij een belangrijk deel van
het publiek. Ze worden ervan verdacht niet veel anders te dcen dan zaken die iedereen al
weet te verpakken in dure woorden. De stelling wijst ook op de problematische verhou-
ding tussen disciplinaire kennis en meer omvattende sociale theorieën of handelingstheo-
rieën. En in de derde plaats gebiedt de stelling mij rekenschap te geven van de paradoxale
relatie tussen vrijheid en interventie. In deze inleiding ga ik nader in op deze punten. Na
aldus verantwoording te hebben afgelegd voor deze studie, wordt aan het eind van de
inleiding kort weergegeven wat de opzet is van dit bcek.

De bevrijdende werking van de sociale wetenschapsbecefening

In het essay Poging om in de waarheid te leven vcert Havel een beheerder van een
grcente- en fruitzaak op die in zijn etalage, tussen de uien en de worteltjes, een kaartje
plaatst waarop staat 'Proletariërs aller landen, verenigt u!'. Deze grcentebcer krijgt
bezcek van een vrouw, die net een uurtje geleden ook een dergelijke slogan heeft
opgehangen in haar kantoor. Volgens Havel mogen we rustig aannemen dat ze elkaars
slogans niet lezen, eigenlijk niet eens zien, en dat degenen die de slogans plaatsen dat niet
dcen om hun ware opvattingen uit te dragen. Met elkaar echter vormen alle slogans, in
winkels, aan lantarenpalen en achter flatramen, onderdeel van het panorama van het
dagelijkse leven, dat de mensen er continu aan herinnert waar ze leven en wat er van ze
wordt verwacht. 'Het vertelt ze wat alle anderen dcen en wijst hen op wat ook zij mceten
dcen, willen ze niet worden buitengesloten, in een isolement raken, zich vervreemden van
de maatschappij, de spelregels breken en het risico lopen hun rustig bestaan en hun
geborgenheid kwijt te raken. (..) De grcentebcer en de kantoorbediende hebben zich
allebei aangepast aan de omstandigheden waaronder zij leven, maar daardoor hebben ze

'. Over mijn voorkeur voor 'vrijetijd' boven 'vrije tijd', zie de slotparagraaf van dit hoofdstuk.
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meegewerkt aan de creatie van die omstandigheden. Ze dcen wat men hoort te dcen, wat
men mcet dcen, wat men verplicht is te dcen, maar tegelijkertijd - doordat ze het dcen -
bevestigen ze dat het ook in werkelijkheid gedaan mcet worden. Ze leggen zich neer bij
een specifieke eis, en dusdcende bevestigen ze die eis' (Havel, 1990, 21-22).

In een interview voor de VPRO-radio werd de 'dinosaurus uit de rock-muziek',
Neil Young, gevraagd wat hij ervan vond om telkens maar weer dezelfde nummers te
mceten spelen. In zijn antwoord wees hij als voorbeeld naar een concert in Ierland, een
land waar men blijkbaar graag mag meezingen. Tcen hij na enkele jaren afwezigheid
weer terug was en 'hetzelfde' nummer inzette, begon de zaal mee te zingen op de wijze
waarop hij het nummer enkele jaren daarvoor had gespeeld, maar die geheel afwijkend
was van wat hij nu van plan was te dcen. In feite, zo benadrukte hij, speelde hij nooit
echt hetzelfde. Er zijn altijd verschillen in publiek, zaal, bezetting van de band, akcestiek,
'tijdgeest', enz., die elk nummer bij elke uitvcering tot op zekere hoogte weer nieuw
dcen klinken.

Neil Young en Václav Havel spreken hier over praktijken die ze uit eigen ervaring
kennen; het maken van muziek en het bedrijven van politiek in wat Havel aanduidt als
een post-totalitair systeem. Ze geven beide blijk van inzicht in de wijzen waarop de op
hun levenspad voorkomende praktijken telkens opnieuw worden vormgegeven, in
wisselwerking met verschuivende 'panoramatische' achtergronden. Niet iedereen is even
goed als zij in staat en in de gelegenheid dergelijke 'sociologische' inzichten onder
woorden te brengen, maar praktisch gezien gebruikt elkeen dit soort kennis om adequaat,
op een aan de telkens wisselende situaties aangepaste wijze, te kunnen handelen. Sociolo-
gen, bezig met de ontwikkeling van kennis over de vormgeving van het handelen in de
moderne tijd, vertellen dus al gauw zaken die mensen reeds weten. Of tenminste zouden
kunnen weten. Er is geen principieel verschil tussen de kennis van sociologen en overige
leden van de maatschappij, als het er om gaat zin te geven aan het verloop van de
praktijken waarin die overige leden zich bewegen, omdat die kennis een vormgevend
element is van alle sociale activiteit. En het zijn ook niet alleen sociologen die bercepsma-
tig bezig zijn met het ontwikkelen en verspreiden van diepergaande en discursieve kennis
over het menselijk samenleven: ook politiefunctionarissen, politici, rechters, scenaristen,
romanciers en marketeers zijn in hun werk aangewezen op dit soort kennis. Wat is dan de
zin van sociologie, of ineer algemeen, het ontwerpen van sociale theorieën ?

Sociaal-theoretische reflexie op het handelen kan een bepaalde waarde hebben door
het discursief, het bespreekbaar maken van zaken die mensen 'eigenlijk wel weten', maar
die tot dan tce niet onder woorden waren gebracht. Tcegegeven, romanschrijvers dcen dit
vaak nog beter dan sociologen. Het onderscheid is gradueel. Romans draaien meestal om
één of enkele personen en worden niet geschreven met het oog op de belangen van
interventionistisch ingestelde organisaties. Met het discursief maken van 'praktische
kennis' wordt immers een bijdrage geleverd aan het makkelijker tcepasbaar maken ervan,
en daarmee aan het gericht veranderen van de onderhavige praktijk. In het verlengde
hiervan ligt de rol van de socioloog als tolk of bemiddelaar tussen praktijken. Door het
ontwikkelen van een 'sociologische metataal' wordt een medium ontworpen, waarin de
kennis van verschillende praktijken naast elkaar kan worden gelegd, zoals het metrieke
stelsel behulpzaam is om maten en gewichten van overigens totaal verschillende zaken
onderling te vergelijken. Aan het element van 'vergelijken' mcet daarbij niet al te veel
gewicht worden tcegekend; het gaat er vooral om kennisuitwisseling van en tussen
verschillende praktijken mogelijk te maken. Voorzover dergelijke kennisuitwisseling
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betrekking heEft op 'nabije' praktijken, betekent een diepergaande discursieve penetratie
van die praktijken meer inzicht in de context van de 'eigen' praktijken, en daarmee een
grondiger begrip van de voorwaarden voor reproduktie ervan.

Zoals in het citaat van Havel is aangegeven dragen mensen zelf bij aan de
instandhouding (en verandering) van praktijken, doordat ze 'weten' wat ze 'mceten' dcen
en hce ze dat mceten dcen. Dat weten is echter begrensd; er is altijd sprake van (verande-
rende) condities waarvan men (nog) geen weet heeft, maar die desalniettemin conditione-
rend zijn voor het verloop van de praktijken waaraan men deelneemt. Voorbeelden van
dergelijke condities zijn onbewuste motivaties, natuurlijke omstandigheden en niet
onderkende sociale verhoudingen. Door het tot haar dagtaak te maken deze grenzen aan
het weten te verkennen en te verleggen, kan de socioloog een diepgaander inzicht
ontwikkelen dat iets tcevcegt aan de 'lokale' discursieve en~of praktische kennis. Van dat
soort inzichten kan een bevrijdende werking uitgaan, doordat ze vastgerceste verhoudin-
gen relativeren, en beperkingen aan en mogelijkheden voor het handelen zichtbaar worden
en tcegankelijk voor gerichte interventie. In het voorwoord tot Sociology, een handbcek
voor eerstejaars sociologie studenten, duidt Giddens de bevrijdende ervaring van de
sociologie becefening als volgt aan: 'Sociological thinking is a vital help to self-understan-
ding, which in turn can be focused back upon an improved understanding of the social
world. Studying sociology should be a liberating experience: sociology enlarges our
sympathies and imagination, opens up new perspectives on the sources of our own
behaviour, and deepens a sense of cultural settings different of our own. In so far as
sociological work challenges dogma, teaches appreciation of cultural variety and allows us
insight into the working of social institutions, the practice of sociology enhances the
possibilities of human freedom' (Giddens, 1989a, 1-2).

Taal en conceptueel kader

Sociologen ontwikkelen hun eigen taal en interpretatieschema's die, naar zij hopen, op
adequate wijze de structurering van he[ sociale leven inzichtelijk maken. Door de
ontwikkeling van 'metatalen' en conceptuele kaders wordt gepoogd te ontsnappen aan de
meerduidigheid van de dagelijkse omgangstaal, door de 'uitleg' of betekenis van begrip-
pen vast te leggen, d.w.z., door die begrippen een bepaalde plaats tce te kennen in een
samenhangend geheel van begrippen.

Tevens wordt het geheel van betekenisvolle entiteiten en processen uitgebreid door
de ontwikkelde theoretische begrippen, waarin verbanden worden gelegd die in het
dagelijkse leven meestentijds onzichtbaar blijven. Niet alledaagse woorden zijn daarbij
onvermijdelijk omdat daarmee iets wordt aangeduid van 'tweede orde kennis'. Kennis
waar men ook zonder kan in het normale tussenmenselijke verkeer, maar die daarop wel
betrekking heeft. Men kan televisiekijken zonder te weten hceveel andere mensen dat
dcen, en wat de karakteristieken zijn van die andere mensen. Tegelijkertijd levert het
gedrag van al die televisiekijkende individuen het materiaal voor het opstellen van statis-
tieken, op basis waarvan bijvoorbeeld veranderingen in de programmering worden
aangebracht. Die statistieken en de bijbehorende aparte terminologie zijn voorbeelden van
'tweede orde kennis', die het sociale leven onvermoed ingewikkeld kunnen dcen voorko-
men.

Een bijzonder probleem schuilt in onze taal zelf, die de neiging heeft de sociale
werkelijkheid op te knippen en te bevriezen in zelfstandige naamwoorden. Dit, terwijl die
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werkelijkheid veel vlceiender is, voortdurend verandert en maar weinig eenduidige
causale relaties en zwart-wit onderscheidingen kent. Alleen het woord al: zelfstandige
naamwoorden. Woorden als man, werkloze en Nederlander lijken inderdaad een zelfstan-
dige betekenis te hebben, maar in feite zijn het relationele en wat betreft inhoud en
gevcelswaarde historisch veranderlijke begrippen. Ze krijgen pas betekenis in hun relatie
tot begrippen als vrouw, arbeider en buitenlander, en ze zijn ook niet statisch, maar
impliceren een routineus maken van onderscheidingen tussen gencemde categorieën in de
praktijken van het dagelijkse leven. Er zijn alleen mannen en vrouwen, werklozen en
arbeiders, Nederlanders en buitenlanders zolang in talloze praktijken mensen elkaar als
zodanig indelen en beoordelen op criteria als geslacht, beroep en nationaliteit. 'Arbeid' en
'vrijetijd' zijn ook van die woorden die een statisch en duidelijk onderscheid, zo niet een
tegenstelling lijken te suggereren, waaraan onafhankelijk van elkaar metingen vemcht
kunnen worden, als betrof het hier verschillen tussen appels en peren. In werkelijkheid
lopen arbeid en vrijetijd, voor verschillende individuen en grcepen van mensen op onder-
ling verscheiden wijze, in elkaar over en werken ze op elkaar in. Iemands arbeidspres-
taties, voorkeur voor vakantiedata, ziekteverzuim, bereidheid tot bijscholing of langdurige
uitzending naar het buitenland, kunnen niet alleen uit de arbeidsomgeving worden
verklaard, maar worden, zeker op de langere termijn, mede beinvloed door de overige
levensomstandigheden. En ontwikkelingen in de vrijetijd, zoals bijvoorbeeld de grceiende
voorkeur voor meerdere kortere vakanties per jaar, kunnen noch alleen vanuit de vrijetijd
zelf worden verklaard, noch alleen uit de arbeidsomstandigheden. Naar beide achtergron-
den mcet worden gekeken, alsmede naar de huishoudenssituatie en nog tal van andere
factoren.

Elk zelfstandig naamwoord is ingebed in een relationeel web, in een omgeving van
eraan verbonden betekenissen, zoals de betekenis van de troef boer samenhangt met de
betekenis van de andere 31 kaarten in het klaverjassen, en met name het troeven. Zonder
inzicht in de context en de activiteit waardoor hetgeen met het naamwoord wordt
aangeduid zelfstandig kan voortbestaan, wordt een dergelijk woord al gauw zinloos. Dit
geldt eens te meer voor 'theoretische begrippen'; ze hebben geen 'zin' zonder het
bijbehorende conceptuele kader waarin de verschillende begrippen met elkaar in verband
zijn gebracht. Of ze hebben juist in meerdere opzichten zin, afhankelijk van de context
waarin het begrip wordt gebruikt. Vergelijk bijvoorbeeld de betekenis van woorden als
'reden', 'oorzaak' en 'motief in het dagelijkse leven, de rechtspraak en een handelings-
theorie.

Men kan deze meerduidigheid betreuren, maar het lijkt toch zinvoller om ermee
rekening te houden. De relatie tussen wetenschappelijke identiteiten (definities, kwalitei-
ten) en datgene waaraan ze refereren in de sociale realiteit is namelijk allerminst
vanzelfsprekend. Bij het operationaliseren en meten van fenomenen als armoede, wijs-
heid, gezondheid, democratie, vrijetijd, homosexualiteit en jeugd mceten vragen worden
gesteld als: wie heeft die identiteiten bedacht ? Welke mechanismen dragen zorg voor de
continue reproduktie ervan ? Wie gebruikt ze, en waarvoor ? Dit soort vragen slaat terug
op de positie van de wetenschap zelf. Welke rol spelen wetenschappers bijvoorbeeld in
het steeds scherper omschrijven van nationale, sexe- en leeftijdsidentiteiten ? En wat is de
betekenis daarvan bij de instandhouding of verbreiding van discriminatie op grond van
deze identiteiten ?

De socioloog kan niet zonder het gebruik van een gespecialiseerd vocabulaire,
gerelateerd aan de specifieke kennis die zij probeert over te brengen, en die een uitbrei-
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ding betekent van de kennis die in de bestudeerde sociale realiteit reeds aanwezig is. In
academia dient het verhaal van de mens, worstelend met de mogelijkheden en bedrei-
gingen van de moderne tijd, een beredeneerd verhaal te zijn; verbanden leggend, op
punten controleerbaar, op andere punten discussie en nieuw onderzcek uitlokkend. Hier
ligt derhalve een belangrijke grens aan het streven nau 'gewoon een verhaal vertellen'.
Maar aan de andere kant kan de socioloog zich ook niet geheel onttrekken aan een soort
verantwoordingsplichtten opzichte van de bestudeerde sociale werkelijkheid, die te maken
kan krijgen met de effecten van op de ontwikkelde kennis gebaseerde interventies in die
werkelijkheid. Afgezien daarvan dreigt het gevaar van steriliteit, wanneer de kennis over
de sociale werkelijkheid niet meer tcegankelijk is voor degenen die vormgeven aan die
sociale werkelijkheid, en dus niet kan worden tcegepast.

De socioloog dient zo te laveren tussen journalistiek en getallen-fetisjisme, tussen
vooroordelen en te ver doorgevcerde zelf-reflexiviteit, tussen de dagelijkse omgangstaal
en gespecialiseerd wetenschappelijk vocabulaire. Gelukkíg hangt de leesbaarheid van een
tekst niet uitsluitend en alleen van de tekst af. Het hangt ook af van de mogelijkheden en
voorkennis van de lezer, en de mceite die hij of zij dcet om de tekst, en het daarin
behandelde, te doorgronden. Sociologische begrippen geven niet zomaar aanstoot, daar
zijn ook lezers voor nodig die aanstoot willen nemen.

Handelingstheorie en disciplinaire benaderingen

De vrijetijd(-besteding) zoals wij die kennen is historisch en tot op zekere hoogte ook
ruimtelijk uniek, en wordt gekenmerkt door langzame èn snelle, al dan niet modieuze,
veranderingen. De wijzen waarop we onze vrijetijd doorbrengen gaat gepaard met de
inzet van een groot aantal (schaarse) middelen en heeft belangrijke economische effecten.
Vormen en aspecten van vrijetijd zijn onderwerp van publiek debat, politieke strijd en op
meer of minder consensus gebaseerd beleid. Individuen verschillen in rechten op,
preferenties voor, en beleving van vrijetijd(activiteiten), maar ook dcen er zich belangrij-
ke verschillen voor in de wijze van vrijetijdbesteding tussen aanwijsbare maatschappelijke
grceperingen. Kortom, vrijetijd is verbonden met allerlei dimensies van het menselijk
handelen, die analytisch kunnen worden onderscheiden maar niet volledig gescheiden,
omdat ze praktisch gelijktijdig en op elkaar in werken. Toch is de ontwikkeling van
algemene handelingstheorieën, waarin de verschillende dimensies van het handelen op een
onderling samenhangende wijze zijn verwerkt, één van de zwaarste opgaven voor de
sociale theorievorming gebleken. En staat de inzet van recente en meest belovende
aanzetten daartce in de studie van de vrijetijd nog slechts in de kinderschcenen.

Het is zinvol op dit punt een onderscheid te maken naar het formele en het
substantiële gehalte van theorieën of perspectieven. Een theorie is formeler naarmate de
gebruikte concepten en relaties tussen die concepten een meer transhistorisch - een
abstracter, van een specifieke tijdruimtelijke situatie onthecht - karakter dragen en de
theorie zich beter leent om in tijdruimtelijk verschillende situaties te worden ingezet als
hulpbron of leidraad voor het ontwikkelen van een voor die situatie specifiek perspectief.
Omgekeerd krijgt een theorie of perspectief een substantiëler karakter naarmate de theorie
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meer gebonden is aan een tijdruimtelijk specifieke situatieZ. Algemene handelings-
theorieën hebben naar hun aard een formeel karakter. Het zijn conceptuele raamwerken
die kunnen worden gebruikt om het menselijk handelen in een groot aantal situaties in
eerste aanleg te analyseren. In eerste aanleg, omdat de formele begrippen altijd nader
mceten worden ingekleurd door, en aangevuld met, specifieke of substantiële concepten,
die meer doordrenkt zijn met situatie gebonden betekenissen. De term 'situatie' mcet in
dit verband niet in beperkte zin worden opgevat; het kan zowel betrekking hebben op een
bepaald telefoongesprek als op de 'modemiteit'. Het duidt erop dat we spreken over iets
dat tijdruimtelijk is gelokaliseerd en dus een substantieel karakter heeft.

Een algemene handelingstheorie is iets waar alle sociaal-wetenschappelijke
disciplines op e3én of andere manier bij betrokken zijn, gegeven het feit dat zij zich altijd
bezighouden met bepaalde aspecten of de situering van het menselijk handelen. Het
vertrekpunt is dan bijvoorbeeld dat formeel aan vrijwel al het handelen een middelen-
aspect onderscheiden kan worden, of het nu gaat om een zestiende eeuwse Japanse
theeceremonie of de organisatie van de Olympische Spelen in de moderne tijd. Economi-
sche theorieën hebben een formeler karakter naarmate deze dichter bij dit vertrekpunt
blijven. Gaat de aandacht meer uit naar de verklaring voor de veranderingen in de vraag
naar bepaalde produkten in Nederland over de afgelopen vijf jaar, dan is duidelijk dat er
sprake is van een meer substantiële benadering. Hetzelfde geldt voor wetenschappen die
zich met andere aspecten van het handelen bezighouden, zoals bijvoorbeeld zingevings-
processen of het aspect van de normering.

In alle gevallen geldt dat naarmate deze benaderingen substantiëler worden, ze
sociologischer (mceten) worden, omdat in het feitelijke, tijdruimtelijk gesitueerde
handelen de verschillende aspecten van het handelen enkel en alleen voorkomen in de
contexten gevormd door de andere aspecten van het handelen. De verhouding van
wetenschappen als antropologie en sociologie ten opzichte van de algemene handelingsthe-
orie is anders dan bij wetenschappen als psychologie, economie of semiotiek. Zij concen-
treren zich niet op een bepaald aspect van het handelen, maar hebben in principe alle
aspecten en vormen van handelen, en de (condities voor) verandering daarin, als
onderwerp van studie. Ze onderscheiden zich van elkaar, en van de algemene handelings-
theorie, doordat zich richten op verschillende situaties, waarin het handelen vorm krijgt.
Waar de antropologie zich bovenal richt op niet-moderne samenlevingsvormen, houdt de
sociologie zich bij uitstek bezig met moderne en geïndustrialiseerde samenlevingen,
waarvan de eersten zo'n 400 - 200 jaar geleden in West-Europa ontstonden. De geschie-
denis en de geografie tenslotte, richten zich op de situering van het handelen zelf, in de
tijd respectievelijk de ruimte.

Men kan zich de verhouding tussen de verschillende wetenschappen voorstellen als
een matrix, waarbij op de y-as de verschillende aspecten van het handelen staan, op de x-
as de verschillende situaties of contexten, en op de z-as de tijdelijke en ruimtelijke

~. Vergelijk Webers discussie van de betekenis van 'ideaaltypen' in de sociologische theorie (met name
in het eerste hoofdstuk van Wirtschafr und C,esellschaft, 1985) en Giddens' bespreking van Webers
'Fundamental concepts of sociology' (hfd 11) in Capitalism and modern socia! theory. An analysis of the
writings of Mara, Durkheim and Mar Weber (1971). Weber wijst niet alleen op het uiteenlopen van
ideaaltypen en het feitelijk verloop der gebeurtenissen, maar ook van ideaaltypen en processen van zingeving
van de actoren die betrokken zijn in die gebeurtenissen (a.w., 10-11).
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dimensies van die situaties. Men ziet dan ook meteen allerlei raakvlakken en deel-
disciplines ontstaan, zoals economische antropologie of historische psychologie.

Sociologie van de vrijetijd en vrijetijdstudies

Het kan niet worden ontkend dat in Nederland de 'sociologie van de vrijetijd' het eerst en
het verst is geïnstitutionaliseerd. Termen als 'studie van de vrijetijd', 'vrijetijdstudies' en
'vrijetijdwetenschappen' raakten eerst in de jaren tachtig ingeburgerd, tcen ook vanuit
andere disciplinaire invalshceken een, zij het vaak aarzelend, begin werd gemaakt met
onderzcek op het terrein van de vrijetijd. Hce ligt nu de relatie tussen de 'sociologie van
de vrijetijd' en de 'studie van de vrijetijd' ?

Stel, men spreekt van 'de sociologie van de vrijetijd' en bedcelt hiermee dat
'sociologie' niet zozeer een bepaald object van studie afbakent (zoals hiervoor is gesteld),
maar veeleer betrekking heeft op een bepaalde manier van kijken, in dit geval naar
vrijetijd. Een dergelijke redenering sluit aan op de manier waarop de vraag 'wat is
sociologie ?' in veel inleidingen tot de sociologie wordt behandeld. Daarin wordt dan
opgemerkt dat sociologen samenlevingen bestuderen, maar dat andere wetenschappen dat
ook dcen. Er is eigenlijk 'little that is distinctive in what sociologists study. (..) The
distinguishing mark of the sociologist is the way he thinks about societies (Hurd, 1980,
1). Wanneer sociologie inderdaad bovenal een 'distinct way of looking at the individual
and society' is (Bilton e.a., 1981, 1), dan mcet een sociologisch perspectief kunnen
worden onderscheiden van andere perspectieven, zoals een historisch, geografisch of
economisch perspectief op vrijetijd. Zonder te hceven ingaan op de vraag of dergelijke
scherp onderscheiden perspectieven bestaan, kan worden opgemerkt dat een zodanige
opdeling van de studie van de vrijetijd over verschillende disciplines weinig zinvol is.
Ofwel er is een enorme overlap in de perspectieven, ofwel elk perspectief levert een
fragmentarisch en eenzijdig beeld van vrijetijd op. Wat is een geschiedenis van de
vrijetijd, zonder dat wordt gekeken naar de veranderingen in de tijd van de inzet van al
dan niet schaarse middelen, normen, waarden, beelden, symbolen en vormen van
organisatie in de vrijetijd ? Betekent 'economie van de vrijetijd' dat we vrijetijd vooral als
een 'schaars goed' mceten zien ? Maar vrijetijd is toch veel meer dan dat, beïnvloeden
deze andere dimensies niet de schaarste definiëring van vrijetijd ? En wat de 'sociologie
van de vrijetijd' betreft, we kunnen toch niet meer 'het sociologisch aspect' laten
samenvallen met belangstelling voor 'normen en waardenpatronen' of 'normatieve
regulering', zoals in de tijden van het normatief-functionalisme ?

Wanneer daarentegen de sociologie niet wordt beschouwd als een bepaalde manier
van kijken naar samenlevingen, maar bovenal als een wetenschap die zich bezig houdt
met een bepaald type van samenleven, dan kan men de aan de jaren tachtig voorafgaande
belangstelling voor de vrijetijd van de kant van sociologen opvatten als een uitvlceisel van
hun belangstelling voor het vraagstuk van de modernisering en de gevolgen daarvan voor
de maatschappelijke orde. Deze belangstelling leefde telkenmale weer op bij belangrijke
veranderingen in de relatie arbeid(tijd) - vrijetijd, zoals bij de invcering van de achturen-
dag en de vrije zaterdag of bij snel tcenemende werkloosheid, waarbij men vooral was
geïnteresseerd in de gevolgen van die veranderingen voor de maatschappelijke orde.

De interesse in de relatie tussen vrijetijd en maatschappelijk orde bestaat heden ten
dage nog, maar er hebben zich intussen wel belangrijke verschuivingen voorgedaan in de
sociologische perspectieven van waaruit naar die relatie wordt gekeken. In navolging van
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de ontwikkelingen in de algemene sociologie en sociale theorievorming komt er een steeds
grotere nadruk te liggen op 'synthetische' perspectieven, waarin gepoogd wordt het
aloude 'actor - structuur dualisme' in de sociale wetenschap te overbruggen. Het
'synthetische' heeft betrekking op de beredeneerde pogingen om de plausibele en meest
waardevolle inzichten uit verschillende sociaal-wetenschappelijke stromingen en discipli-
nes met elkaar te verbinden in algemene handelings- en maatschappijtheorieén. Het succes
van die pogingen wordt vooral afgemeten aan de vraag in hceverre ze erin slagen om het
bestaan van zichzelf en de omgeving bewuste actoren - in staat tot herinnering, vergelij-
ken en oordelen, ervaren en het creéren van nieuwigheden - logisch te verzcenen met het
voorkomen van regelmatigheden en ordening in het sociale leven.

Dat het vooral sociologen (en filosofen) zijn geweest die gewerkt hebben aan de
ontwikkeling van algemene handelingstheorieën is begrijpelijk gegeven het integrale
karakter van het studie-object van de sociologie: het menselijk handelen in de context van
de modernisering. De verschuiving van 'sociologie van de vrijetijd' naar 'studie van de
vrijetijd' is hiervan ten dele het gevolg. Deze ontwikkeling is versterkt door het feit dat in
de loop der jaren tachtig wetenschappers met andere disciplinaire achtergronden zich
eveneens op de vrijetijd hebben gericht. De kansen en bedreigingen die in de vrijetijd
schuilen werden zichtbaarder. De maatschappelijke discussie over de arbeidsduurverkor-
ting als middel in de strijd tegen de werkloosheid zorgde bijvoorbeeld voor een goede
voedingsbodem voor historische studies naar de verkorting van de arbeidstijd, terwijl de
enorme grcei van het tcerisme gepaard ging met een zich uitbreidende aandacht van
economen en geografen.

Het zal duidelijk zijn dat wil de term 'vrijetijdstudies' meer zijn dan een verzamel-
term, de inbreng vanuit deze verschillende disciplines op logisch niveau, dat wil zeggen
op het niveau van een algemene handelingstheorie, op elkaar zal mceten worden afge-
stemd. Deze integratie verkeert nog slechts in een pril stadium. Met de uitwerking van
een in de structuratietheorie geworteld perspectief op de vrijetijd hoop ik hiertce een
bijdrage te kunnen leveren. Het sociologisch aspect komt vervolgens daar tot uiting wau
dit perspectief wordt gebruikt om de vrijetijd te analyseren als modern en moderniserend
fenomeen.

Kennis, interventie en vrUetijd

Zo gauw de sociologische taal bruikbaar blijkt en de ontwikkelde inzichten 'praktisch
relevant' zijn, zal de socioloog ervaren dat deze kennis wordt opgenomen in de bestudeer-
de praktijken en zeer waazschijnlijk bijdraagt aan veranderingen daarin. Dit is wat
Giddens dubbele hermeneutiek ncemt: 'er is sprake van een voortdurend "uit de hand
lopen" van de begrippen die in de sociologie worden geconstrueerd, waarbij zij worden
geannexeerd door degenen wier gedrag zij aanvankelijk geacht werden te analyseren, en
zodcende al snel integrale eigenschappen worden van dat gedrag (waarmee in feite het
oorspronkelijk gebruik ervan binnen het technisch vocabulaire van de sociale wetenschap
kan worden gecompromitteerd)' (Giddens, 1979b, 175)'. De communicatiemedia
(boeken, kranten, tijdschriften, televisieprogramma's) spelen bij dit 'uit de hand lopen'

'. Een duidelijk voorbeeld van de opname in het dagelijkse spraakgebruik van een term die oorspronke-
lijk bedceld was om juist daaraan te ontsnappen, is het door Thcenes geintroduceerde begrip verZOrgings-
staat (zie Schuyt, 1991, met name 91-94).
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een cruciale rol. Daarnaast laat de invloed van de hier bedcelde kennis zich gelden via het
dcelbewuste gebruik ervan door actoren (overheden, bedrijven, missionaire organisaties)
die om wat voor reden ook wensen in te grijpen in de vrijetijdbesteding van andere
actoren (dcelgroepen, marktsegmenten).

De implicaties van het bestaan van de dubbele hermeneutiek zijn verstrekkend. Het
brengt een belangrijk onderscheid aan tussen de sociale wetenschappen en de natuurweten-
schappen, die uiteindelijk te maken hebben met een universum dat niet in staat is
verstandelijk te reageren op de ontwikkelde natuurwetenschappelijke kennis. (De natuur
reageert natuurlijk wel op ingrepen die gebaseerd zijn op dergelijke kennis, maar dcet dit
op een in principe voorspelbare wijze, namelijk conform dezelfde soort regels als waazop
de ingrepen zijn gebaseerd). Het wijst op een serieuze beperking van wat Rojek (1985)
aanduidt als 'sociaal formalistisch' onderzcek; sociaal-wetenschappelijk onderzcek dat
zich spiegelt aan het natuurwetenschappelijk onderzcek en zich onvoldcende rekenschap
geeft van de zinvolle omgang van actoren met de telkens wisselende omstandigheden
waaronder ze vormgeven aan de praktijken van hun dagelijkse leven. En het vormt een
element in de verbreiding van allerlei vormen van geïnstitutionaliseerde reflexiviteit, zoals
in sociale organisaties. De sociale wetenschappen waren en zijn onmisbaar in het
tcenemende regelgeleide gebruik van kennis over de condities van het sociale leven als
vormgevend element in de organisatie en verandering van dat sociale leven, hetgeen één
van de belangrijkste bronnen vormt van dynamiek in de moderniteit.

Kennis biedt de mogelijkheid zin en betekenis te geven aan hetgeen gebeurt, aan
de materiële en niet-materiële wereld waarin we leven. Als zodanig kan het worden
beschouwd als een vormgevend of structurerend kenmerk van het sociale handelen, en
kan het werken als een tweesnijdend zwaard. Het verhoogt de mogelijkheden tot controle
en disciplinering, maar ook de mogelijkheden voor verlichting, emancipatie en bevrijding.
Het ligt er maar net aan wie welke kennis heeft en welke mogelijkheden er zijn er gebruik
van te maken. Ook de inhoud van de maatregelen is van belang om te bepalen of dit een
beperking of uitbreiding van die vrijetijd oplevert, en voor wie dan wel. Het verbod op
het varen met motorboten in natuurgebieden beperkt de bezitters van dergelijke boten in
hun mogelijkheden; het vergroot echter de mogelijkheden voor rust- en natuurlietliebbers.
Degenen die bezwaar hebben tegen wetenschappelijk onderzcek op het terrein van de
vrijetijd hebben al te vaak de neiging alleen de tcenemende mogelijkheden te zien voor
vrijheidbeperkende maatregelen, die op basis van dat onderzcek zouden kunnen worden
genomen. Dat die maatregelen ook vrijheidbevorderend kunnen werken wordt over het
hoofd gezien, en dus ook het feit dat het ontbreken van dergelijke kennis bijdraagt aan het
continueren van vrijheidbeperkende situaties. Verder wordt vaak niet onderkend dat
talloze organisaties al sinds jaar en dag kennis over allerlei aspecten van vrijetijd
ontwikkelen ten behceve van eigen gebruik. Denk aan marktonderzcek, criminologisch
onderzcek, jeugdonderzcek, het Continu Vakantie Onderzcek, het Kijk- en Luister
Onderzcek, enz. Anders dan het academisch onderzcek zijn de resultaten niet allemaal
openbaar en het heet meestal ook niet 'vrijetijdonderzcek'. Dat neemt echter niet weg dat
er nu reeds veel onderzcek wordt verricht naar aspecten van vrijetijd ten behceve van
organisaties, die bijvoorbeeld hun aanbod van vrijetijdgoederen of hun houding ten
opzichte van bepaalde aspecten van de vrijetijdbesteding, zoals vandalisme, gokverslaving
of ontwikkeling van creativiteit, op basis van dit onderzcek (willen) aanpassen. Met
andere woorden, de vrijetijd wordt al op veel manieren beïnvloed, en het hce en waarom
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van die beïnvloeding is één van de zaken die de (academische) studie aan het licht kan
brengen.

De opvatting dat studie van de vrijetijd leidt tot interventie op dat terrein,
waarmee de bijzondere kwaliteit van datzelfde terrein - vrijheid van de bemceienis van
anderen - geweld wordt aangedaan klinkt wel sympathiek, maar vertrekt dus vanuit een
tweetal verkeerde veronderstellingen. Ten eerste, dat er nog van geen interventie sprake is
en ten tweede dat interventie haaks staat op de creatie of het voortbestaan van vrijheid.
Bovendien, door te letten op de praktische contexten waarin wetenschappelijke kennis
wordt gebruikt, wordt duidelijk dat wetenschappelijke kennis maar één vorm van kennis
is, naast andere lokaal aanwezige vormen van kennis. Dat kennis in het algemeen maar
één van de bronnen is die worden ingezet bij de vormgeving van sociale praktijken. En
dat het een belangrijke eigenschap van wetenschappelijke kennis is dat ze altijd voorwaar-
delijk is; verdergaand onderzcek kan leren dat de zaken toch weer anders liggen of dat de
omstandigheden zodanig veranderd zijn dat nu een andere gedragswijze beter is. Kortom,
kennis speelt een belangrijke rol in interventies, maar het gaat veel te ver om een
duidelijke één op één relatie te leggen tussen wetenschappelijke kennis en interventie; bij
het feitelijk ingrijpen in de vrijetijd spelen uiteindelijk veel meer factoren een rol.

Deze inzichten zijn overigens niet als echt nieuw te beschouwen; het besef dat
orde, structuur, gezag, ja zelfs bepaalde vormen van dwang niet altijd tegengesteld zijn
aan vrijheid, maar ook werken als voorwaarden voor vrijheid heeft een lange geschiede-
nis. En wat nog belangrijker is, het heeft ook een vormgevende rol gespeeld in huidige
inrichting van de maa[schappij. In De weg naar vrijheid, het rapport van de Plancommis-
sie van de Partij van de Arbeid dat de na-oorlogse opvolger was van het rcemruchte Plan
van de Arbeid van de SDAP en het NVV uit 1935, werd dit als volgt verwoord: 'Histo-
risch is het zo, dat de vergroting van de vrijheid voor gewone mannen en vrouwen, die
gedurende de laatste tientallen jaren zich voltrok, niet plaatsvond ondanks, maar dank zij
het ingrijpen van de overheid. De wet is de moeder der vrijheid geweest. De vele wetten
en regelingen hebben bepaalde "vrijheden" beperkt: de vrijheid van uitbuiting, tot het
ondergaan van armoede en ellende, maar ze hebben een oneindig waardevoller vrijheid
vergroot. De ontwikkeling van het collectieve arbeidscontract betekende als men het zo
wil ncemen, een collectivisering en het beperkte onmiskenbaar de vrijheid van onderhan-
delen voor de individuele arbeider en de individuele werkgever. Maar de totstandkoming
van collectieve regelingen betekende ook de vrijwaring van talloze arbeiders voor de
overmacht van de ondernemer en voor wisselvalligheden van het economisch getij'
(Plancommissie van de PvdA, 1951, 14). Verder vergt het weinig verbeelding om in te
zien dat geen enkele van de populaire noch van de 'cultureel verantwoorde' vrijetijdbeste-
dingen 'vanzelf' tot stand komt. Televisie kijken, vakantie vieren, een balletvoorstelling
of museum bezceken, vissen of wandelen in een natuurgebied; al deze activiteiten
vereisen gerichte activiteiten van overheden, bedrijven en verenigingen om in de hiervoor
benodigde diensten, infrastructuur en produkten te voorzien. Voorzover er beperkingen
aan vrijheden en vrijetijd van mensen bestaan, verdwijnen die niet door er niet naar te
kijken. Sterker, hce harder men rcept dat de vrijetijd van mensen hun eigen zaak is, waar
wetenschappers en politici van af mceten blijven, hce meer men de verdenking op zich
laadt onvrijheden en onevenwichtigheden in vrijheden buiten het maatschappelijk vertoog
te willen houden.

De zin van de studie van de vrijetijd, het kan niet hard en duidelijk genceg worden
gezegd, schuilt voor een belangrijk deel in de mogelijkheden die dit oplevert om de
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vormgeving van vrijetijd op een zo effectief mogelijke manier te kunnen beïnvloeden.
Individuen, bedrijven, vrijwilligersorganisaties en overheden hebben elk zo hun redenen
om in hun ogen positieve effecten van vrijetijdbesteding te willen maximaliseren en
negatieve effecten te minimaliseren. Het is naïef te denken dat deze partijen nu nog niet
in de vrijetijd interveniëren. Door het beestje bij zijn naam te ncemen wordt juist een
bijdrage geleverd aan de mogelijkheid bestaande vormen van beïnvloeding kritisch door te
lichten - zowel wat betreft de wenselijkheid, als de effectiviteit ervan - en onderwerp te
maken van openbaar debat.

Opzet van deze studie

Deze studie vormt een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de studie van de
vrijetijd, door de inkadering van de aandacht voor vrijetijd in een structuratietheoretisch
perspectief. De bedceling is het uitwerken van een handelingstheoretisch kader, dat
gebruikt kan worden voor de analyse van de wijze waarop vrijetijd vorm krijgt in het
dagelijkse leven, en in de mogelijkheden en beperkingen waarmee mensen daarbij te
maken krijgen. De behcefte aan een dergelijk handelingstheoretisch kader komt voort uit
de door velen gedane constatering dat de studie van de vrijetijd kampt met een aantal
fundamentele problemen van theoretische aard, waar tot nu tce nog maar in beperkte mate
oplossingen voor zijn gevonden.

In het eerste deel wordt gekeken naar centrale thema's en perspectieven in de
studie van de vrijetijd. Het eerste hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de studie
van de vrijetijd en behandelt verschillende kennisbelangen die zich daarin manifesteren.
Verder wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op de vormgeving van het eerste deel, en
de keuzes die daarbij zijn gemaakt. Daarop volgen de thematische hoofdstukken, waarin
telkenmale een ander aspect wordt behandeld dat in de loop der tijd verbonden is geraakt
met het thema vrijetijd. Die aspecten zijn: de cultuurkritiek; spel en plezier; het dagelijkse
leven; arbeid, gezin en totalitaire staat; de functies van vrijetijd; vrijetijdrollen en -
posities; en tijd. De evaluatie geschiedt vanuit de handelingstheoretische achtergrond, die
in het tweede deel verder wordt uitgewerkt.

De handelingstheorie, waar het in het tweede deel om gaat, is de structuratietheo-
rie van Britse sociaal-theoreticus Anthony Giddens. Van zijn hand verschenen al meer dan
20 bceken en over de 100 artikelen en zijn werk is inmiddels onderwerp geworden van
monografieën, overzichtsbundels en uitgebreide beschouwingen. Deels in reactie op de
geformuleerde kritiek - vaak in de trant van 'Giddens ziet over het hoofd dat' of 'hier is
niet voldcende aandacht aan geschonken' - dijt het werk nog steeds uit, waarbij eerder
ingenomen standpunten soms verder worden uitgewerkt of op bepaalde punten herzien.
Het is niet eenvoudig vat te krijgen - en te houden - op dergelijk 'werk in uitvcering' en
het is dan ook niet verwonderlijk dat de reputatie van Giddens beter bekend is dan zijn
werk. Velen kennen slechts dat gedeelte, dat raakt aan hun eigen interesses of behoort tot
de krenten uit de pap. Voorzover in de Nederlandse literatuur verwezen wordt naar het
werk van Giddens, blijkt daar niet uit dat de situatie hier te lande veel anders is. Die
aandacht is tot nu tce zelfs beperkt, wanneer die vergeleken wordt met de aandacht die
auteurs als Habermas, Elias en Bourdieu ten deel is gevallen.

Ziehier enkele van de redenen waarom ik me alleen zal bezighouden met deze ene
handelingstheorie, en me niet begeef in een vergelijking van verschillende handelingstheo-
rieën. Ik prefereer een diepergaande introductie van een relatief onbekende theorie boven

21



een noodzakelijkerwijs oppervlakkiger blijvende introductie van meerdere theorieén,
temeer omdat ik ervan overtuigd ben dat ik al vergelijkende er toch voor zou opteren om
in het stramien van de structuratietheorie verder te werken. De structuratietheorie biedt
mij voldcende om het handelen van mensen in algemene zin té6egrijpen, dus ook het
handelen in de vrijetijd. Over vrijetijd zegt Giddens vrijwel niets; de structuratietheorie
levert dan ook geen oplossing voor het probleem van de conceptualisering van de
vrijetijd. Het levert echter wel een begrippenkader waarmee kan worden gekeken naar de
bestaande aanzetten Cot éen dërgelïjkë conceptualisering en waarmee deze aanzetten op
een samenhangende wijze in kaart kunnen worden gebracht en waar nodig gekritiseerd.

Hoofdstuk 10 heeft een inleidend karakter. Het geeft een kort overzicht van het
werk van Giddens, behandelt enkele kernbegrippen uit de structuratietheorie en legt
daarmee de basis voor de volgende drie hoofdstukken. Mijn aandacht gaat vooral uit naar
de verschillende vormen van conditionering van het handelen; de verschillende aspecten
van de context waarin het menselijk handelen vorm krijgt. Deze aspecten zijn de
tijdruimtelijke (hoofdstuk 11), de structurele (hoofdstuk 12) en de natuurlijke (hoofdstuk
13) elementen van de conditionering van het sociale handelen.

In het derde deel werk ik een sociologisch perspectief op de vrijetijd uit, dat zijn
basis heeft in de structuratietheoretische handelingstheorie. Vrijetijd wordt geplaatst in de
context van de moderniteit (hoofdstuk 14), waarbij de aandacht met name zal uitgaan naar
de voorwaarden voor de 'modularisering van het dagelijkse leven' (hoofdstukken 15, 16
en 17). De centrale stelling is dat de tijdbesteding in tcenemende mate een modulair
karakter heeft gekregen. In dit modulaire karakter wordt de vergroting van bepaalde
vormen van individuele keuzevrijheid verbonden met processen van massificatie en
mondialisering van het 'aanbod' van vormen van tijdbesteding.

In de slotbeschouwing worden de belangrijkste bevindingen van deze studie
samengevat en enkele uitgangspunten geformuleerd voor de studie van de vrijetijd en de
vrijetijdpolitiek.

Vrijetijd of vrije tijd ?

Eén van de eerste woorden die ik opzocht in de nieuwe, twaalfde uitgave van Van Dale.
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal was het woord 'losgezongen'. Dat woord
gonsde door mijn hoofd, maar tcen ik het had opgeschreven vond ik het toch vreemd
staan. Ik was er waarschijnlijk ook op gespitst omdat iemand een opmerking had gemaakt
over mijn gebruik van het woord 'losgeslagen'. 'Loszingen' komt niet in de woordenlijst
voor, maar, zo wijst een recensent aan, wel in de inleiding tot het woordenbcek. 'Over de
vaktaal zeggen zij (de redacteuren, HvdP) daar dat een vaktaalwoord zich mcet hebben
'losgezongen' van het beperkte gebied waarin het vrceger thuishoorde, wil het voor
opneming in Van Dale in aanmerking komen. (..) Losgezongen van het lexicon. Hce
mooi' (NRC Handelsblad, IS-9-1992).

Men zal begrijpen dat sindsdien mij het fenomeen van het al dan niet losgezongen
zijn van vaktaalwoorden niet meer heeft losgelaten. Woorden als 'vrijetijdsindustrie' en
'vrijetijdswetenschap' blijken de status van vaktaal al ontstegen. Het woord 'modularise-
ring' is zich aan het loszingen van zijn onderwijskundige achtergrond. Maar woorden als
'a-theoretisch' (of is het atheoretisch ?), 'a-historisch', 'tijdbudget' (of is het tijdsbudget
?), 'sociaal-wetenschappelijk' en 'vrijetijd' kent Van Dale niet. Deze woorden mceten we
kennelijk (nog) als vaktaalwoorden beschouwen.
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Een vraag die zich nu voordcet is: hce schrijft men vaktaalwoorden ? Het meest voor de
hand liggende antwoord is: men volge voorzover als mogelijk de algemene spellingsre-
gels. Maar wat nu als Van Dale over de tussenklank s bij samengestelde woorden
opmerkt dat deze 'wordt geschreven waar die wordt gehoord' ? Hoor ik tijdbudget of
tijdsbudget ? Hoor ik vrijetijdstudie of vrijetijdsstudie ? Wat nu als het koppelteken onder
andere wordt gebruikt in 'samenstellingen met een letter of een teken', zoals 'g-snaar' en
'f-teken', maar we in de woordenlijst woorden als 'atemporeel' (in plaats van a-
temporeel) kunnen vinden ?

Ik heb over het algemeen mijn best gedaan Van Dale te volgen, al vind ik
persoonlijk woorden als 'produktiefactor', 'publikatie' of 'niveaus' niet prettig lezen. In
twee opzichten wijk ik echter bewust van Van Dale af. Ik heb consequent in samengestel-
de woorden elke verbindings-s na het woord tijd weggelaten. Dus: 'tijdbudget', 'vrijetijd-
besteding', enz. Verder schrijf ik 'vrijetijd'; als een vaktaalwoord of conceptueel begrip,
dat verwijst naar een bepaald type zeggenschapsverhoudingen ten aanzien van de indeling
en het gebruik van tijd.
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DE STUDIE VAN DE VRIJETIJD:

THEMA'S EN PERSPECTIEVEN



2 KENNISBELANG EN AANDACHT
VOOR DE VRIJETIJD

VrUetqd: een probleem ?

Meer dan incidentele aandacht voor de vrijetijd, en gerichte ontwikkeling van kennis op
dit terrein, ontstaat op het moment dat de vrijetijd van bepaalde grcepen een probleem
gaat vormen voor andere grcepen. In een veelgeciteerd artikel uit het begin van de jaren
zestig wijst Berger er op dat problemen niet vanzelfsprekend zijn. Etnische grcepen of
'cultureel gedepriveerden' die van vrijetijdvoorzieningen zijn uitgesloten hebben duidelijk
een 'vrijetijdprobleem', maar deze problemen worden zelden bedceld wanneer er sprake
is van een publieke aandacht vragend 'probleem van de vrijetijd'. Het is een empirische
vraag wiens vrijetijd publieke aandacht krijgt en tot probleem wordt gemaakt (Berger,
1963).

De ongerustheid van de intellectuele elite over de bedreiging van de 'cultuur' door
de tcenemende vrijetijd van de 'massa' is volgens Berger de oudste vorm van aandacht
voor de vrijetijd. Deze aandacht kan twee achtergronden hebben: een conservatieve of een
kritische. In het eerste geval is 'cultuur' per definitie een zaak van een elite en gelooft
men niet dat het mogelijk is de massa werkelijk enig gevcel voor het esthetische en
artistieke bij te brengen. In het tweede geval wordt bij de massa wel een wansmaak
geconstateerd, maar wordt de wijze waarop de westerse maatschappijen zijn ingericht en
in de twintigste eeuw vooral de rol die de media daarin spelen, verantwoordelijk geacht
voor de instandhouding van deze situatie. Deze oude vormen van 'vrijetijdkritiek' vallen
nog min of ineer samen met 'cultuurkritiek' en 'cultuurpessimisme'. De verstrengeling
gaat terug op een oud Grieks ideaal; dat van de 'scholing van de vrije mens' of 'cultive-
ring van het zelf .'Werk', als instrumentele of produktieve activiteit was beneden de
stand van de vrije man, en alleen geschikt voor vrouwen en slaven. 'Vrijetijd' daarente-
gen, stond bij de Grieken voor de nastrevenswaardig geachte levensstijl van de vrije
burger, waarin door een harmonieus geheel van spel-achtige, intellectuele, politieke en
artistieke activiteiten werd vormgegeven aan de belangrijkste morele waarden (a.w., 24-
25)

De tweede wijze waarop volgens Berger vrijetijd tot onderwerp van zorg werd (en
wordt) gemaakt, is nauw verbonden met het ontstaan en de ontwikkeling van het
burgerlijk-kapitalistische maatschappijtype in West-Europa en Noord-Amerika. In dit
geval vormt de vrijetijd van alle economisch afhankelijken een probleem. Vrijetijd is de
tijd waarin niet onder tcezicht wordt gewerkt en problematisch is de manier waarop die
tijd wordt besteed. Niet zozeer omdat de vrijetijdbesteding van het 'stedelijk-industrieel
proletariaat' bedreigend is voor de 'cultuur', maar vooral omdat bepaalde vormen van
vrijetijdbesteding (drinken, hcererij, gokken, kermis, dierengevechten, naaktzwemmen,
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enz.) bedreigend worden geacht voor de openbare orde (veiligheid op straat), in strijd met
de goede zeden en~of slecht voor de arbeidsproduktiviteit. Het is in dit geval niet zozeer
de intellectuele elite, alswel dat deel van de burgerij, zoals dokters, maatschappelijk
werkers, onderwijzers en predikanten die direct te maken hebben met de problemen
veroorzaakt door deze vormen van vrijetijdbesteding, dat spreekt over de noodzaak van
het verantwoord leren omgaan met de vrijetijd door de 'werklieden'. De vrijetijd
waarover men zich bezorgd toont is niet die van bceren, middenstanders of aristocraten,
maar die van kinderen, jeugdigen, werklozen, bijstandsontvangers en, in vrceger dagen,
van loonarbeiders. 'They are dependent, and by virtue of their dependence the disposition
of their free time becomes a legitimate concern of those who are responsible for them'
(a.w., 23).

Zeker voor Europa mcet nog een derde vorm van aandacht voor de vrijetijd
worden tcegevcegd. De voorlieden in de socialistische arbeidersbeweging zagen in de
vrijetijd een mogelijkheid tot verdergaande emancipatie van de arbeider en vestiging van
een socialistische cultuur. In de vrijetijd zouden de arbeiders zich kunnen ontwikkelen en
(geestelijk) voorbereiden op de 'nieuwe tijd', die zou aanbreken wanneer het socialisme
eenmaal had overwonnen. Die overwinning is in de Westerse wereld niet gekomen. Wel
werden, mede onder de revolutionaire dreigingen aan het eind van de Eerste Wereldoor-
log, belangrijke verbeteringen ingevcerd voor de arbeidersklasse, zoals het stemrecht en
de achturige werkdag. Het idee van een aparte socialistische cultuur werd gaandeweg
aangepast. Er kwam een steeds groter accent te liggen op veranderingen binnen de
bestaande cultuur en op het tcegankelijk maken van die cultuur voor alle lagen van de
bevolking'. De aandacht richtte zich op het wegwerken van 'achterstanden' in cultuurpar-
ticipatie en de bevordering van 'rationele' vormen van ontspanning.

Onderdrukking of ontmoediging van populaire (vaak commercieel aantrekkelijke)
vormen van cultuur; behoud en versterking van elitaire cultuurvormen; opvoeding tot
verantwoord gebruik van de vrijetijd; vergroting van de tcegankelijkheid van elitaire
cultuurvormen; zorg voor de openbare orde en openbare ruimte - a] deze elementen zijn
tot op de dag van vandaag een belangrijke rol blijven spelen in het onderzcek en het
beleid op het terrein van de vrijetijd. Opvallend genceg is het tot op heden mceilijk
gebleken een integrale aanpak van deze thema's te realiseren. Slechts in een enkel
onderzcek ziet men de verschillende elementen bij elkaar komen. Voor de oorlog is dat
het duidelijkst bij het onderzcek van Blonk, Kruijt m.m.v. Hofstee (1936) naar de
tijdbesteding van arbeiders, dat, gestart onder auspiciën van het Instituut voor Arbeiders
Ontwikkeling (IVAO), later wordt overgenomen door de burgerlijke Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen (zie Beckers, 1991, 18-22). Voor de na-oorlogse periode mcet vooral het
werk van het Sociaal en Cultureel Planbureau worden gencemd, waar het gaat om een
meer integrale studie van de verschillende soorten vrijetijdproblemen. Dat een integrale
aanpak mceizaam van de grond komt heeft onder meer te maken met het feit dat de
verschillende vormen van belangstelling voor de vrijetijd werden (en worden) gedragen
door verschillende maatschappelijke grceperingen, met onderling tegengestelde dcelstellin-
gen. Bovendien varieert met elk type belangstelling het daaraan gekoppelde kennisbelang.

'. Zie bijvoorbeeld de Amsterdamse wethouder Bcekman, die bij zijn prcefschrift Overheid en kunst in
Nederland als tweede stelling opneemt dat Kautsky terecht verklaard had dat het er niet om ging te kunst te
revolutioneren, maar om de kunst voor de massa tcegankelijk te maken (Bcekman, 1989).
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Het elitaire kennisbelang

In de eerste vorm van aandacht, de vrijetijd- of cultuurkritische benadering, bestaat
nauwelijks behcefte aan meer kennis over de vrijetijd. Er is sprake van een elitair
kennisbelang, waarbij de aandacht vooral gericht is op het onderscheid tussen 'hoge' en
'lage', 'populaire' of 'massale' vormen van cultuur en vrijetijd. De vrijetijd wordt meestal
wel breed benaderd, maar overwegend vanuit een normatief of op zijn best een cultuurfi-
losofisch perspectief, zonder bindingen met de sociale theorie en empirisch onderzcek. De
kritiek wordt geformuleerd op basis van wat men reeds weet of ineent te weten. De
beschouwingen zijn overwegend defensief van aard, niet gericht op (nieuwe) interventies,
maar eerder een oprcep vrcegere culturele standaarden niet verloren te laten gaan. Of het
betreft juist zeer 'progressieve' vormen van kritiek, die dan vaak een sterk utopisch
karakter hebben en al evenmin veel bruikbare richtlijnen bevatten voor een aanpak van de
gesignaleerde problemen in het hier en nu.

Deze vorm van aandacht voor de vrijetijd is voor de ontwikkeling van de studie
van de vrijetijd (historisch) van belang geweest door het feit dat vrijetijd op de 'maat-
schappelijke agenda' werd en wordt gezet. Met name beter onderbouwde, cultuurhistori-
sche studies als Huizinga's Homo Ludens en De Grazia's Of Time, Work and Leisure
hebben voor velen gediend als inspiratiebron, doordat ze intrigerende vragen opwierpen,
zoals die naar de gevolgen van het teloorgaan van het spel-element in onze cultuur. De
kennis die deze vorm van aandacht heeft opgeleverd is te beschouwen als de zelfkennis
van de culturele elite; het soort kennis dat bijdraagt aan de instandhouding van het
onderscheid tussen 'hoge' en 'lage' cultuur, hceveel kritiek op dat onderscheid er ook in
wordt verwoord.

Het pragmatische kennisbelang

De tweede vorm van interesse in de vrijetijd, de burgerlijke, is overwegend verbonden
met een pragmatisch kennisbelang. De burgerlijke aandacht voor de vrijetijd heeft in
kwantitatief opzicht het meeste onderzcek naar de vrijetijd opgeleverd. Maar in dit
onderzcek werd vrijetijd opgeknipt in talloze activiteiten en deelproblemen. Zelfs de
verschillende vrijetijdsectoren, zoals sport, tcerisme en media, zijn zelden in hun geheel
onderwerp van onderzcek geweest.

Er is veel markt-, kerkelijk en beleidsonderzcek verricht dat beoogde bij te dragen
aan de oplossing van 'lokale' problemen. Het overgrote deel daarvan heeft echter geen of
slechts een beperkte bijdrage geleverd aan de verdere uitbouw van de studie van de
vrijetijd. De rapportages over het opdrachtonderzcek zijn begrijpelijkerwijs afgestemd op
de vragen van de opdrachtgever. Ze zijn op zijn best half openbaar en bevatten zelden
veel theoretische diepgang. Het pragmatische kennisbelang leidt tot grote aandacht voor
(makkelijk) uitvcerbare onderzceksopzetten en onderzceksmethoden, en de directe
bruikbaarheid van de onderzceksresultaten. Maar de op onmiddellijk resultaat georiënteer-
de opdrachtgevers hebben over het algemeen minder belangstelling voor de ontwikkeling
van de perspectieven en methoden die voorafgaat aan het opdrachtonderzcek, en al
evenmin voor de integratie van de kennis die uit de vele opdrachtonderzceken voortkomt
in bredere conceptuele kaders.

Er zijn een paar uitzonderingen, waarvan voor Nederland de meest belangrijke
het onderzcek is van Wippler naar de Sociale determinanten van het vrijetijdsgedrag uit
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1968. Niettemin beperkten ook degenen die verantwoordelijk waren voor die uitzonderin-
gen zich tot één of enkele studies op het terrein van de vrijetijd en gingen daarna weer
wat anders dcen. Pas sinds de jaren '70 komen er wat meer van dit soort uitzonderingen
en blijven mensen ook steeds langer actief in wat zich dan langzamerhand als een apart
vrijetijdveld begint af te tekenen.

Het wetenschappelijk-socialistische kennisóelang

De derde vorm van aandacht voor de vrijetijd, de socialistische, heeft aanleiding gegeven
tot zowel cultuurfilosofische beschouwingen als pragmatisch onderzcek, bijvoorbeeld ten
behceve van de culturele programma's van de vakbeweging. Maar daarnaast speelde bij
deze vorm van aandacht toch ook het idee dat wetenschappelijke kennis een belangrijke
voorwaarde was voor de emancipatie van onderdrukte grceperingen, in wier situatie
verbetering zou kunnen worden gebracht door een wetenschappelijk onderbouwde
overheidsplanning.

Alhcewel de term beladen is weet ik hiervoor geen betere aanduiding dan het
wetenschappelijk-socialistische kennisbelang. Dit kennisbelang is in zijn gerichtheid op
bruikbaarheid en dcelmatigheid verwant aan het pragmatische kennisbelang. Toch zijn er
ook een paar duidelijke verschillen, zoals in de oriëntatie op de nationale overheid als de
opdrachtgever van het onderzcek en de uitvcerder van het op de onderzceksresultaten
gebaseerde beleid. Met de nationale overheid als sturende instantie voor ogen is er meer
aandacht voor continuïteit in het onderzcek, lange termijn ontwikkelingen en kennis van
een algemener of hoger abstractieniveau. Een tweede belangrijk verschil is de hoge status
die wetenschap heeft (of: had) in het socialistische project. Een socialistische maatschappij
zou een rationele maatschappij zijn, waarin de overheid haar sturend werk zou baseren op
wetenschappelijke inzichten in plaats van de belangen van dominante (minderheids-
)grcepen. De wetenschap werd daarbij een inherent emancipatorische betekenis tcege-
kend. In de Nederlandse studie van de vrijetijd is de invloed van dit wetenschappelijk-
socialistische kennisbelang merkbaar in het werk van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (zie Beckers en Mommaas (red.), 1991, 156-184); het Sociaal en Cultureel
Planbureau, vooral in de hoofdstukken over vrijetijd uit de eerste tweejaarlijks gepubli-
ceerde Sociaal en Culturele Rapporten; en in het werk van Knulst, de belangrijkste auteur
van die hoofdstukken (zie o.a. Knulst, 1989).

Een dergelijke inzet van wetenschappelijke kennis, zoveel is intussen wel duide-
lijk, vereist tenminste politieke eensgezindheid wat betreft de wenselijkheid van een
bepaalde interventie; de aanwezigheid van één, gemotiveerde instantie die is belast met de
uitvcering; en een gebrek aan kennis als voornaamste probleem bij de uitvcering. Aan
deze voorwaarden kan wellicht nog worden voldaan wanneer het gaat om de aanleg van
een brug of sluis, hcewel zelfs in die gevallen deze voorwaarden problematisch kunnen
blijken. Dit is te meer het geval als het om problemen gaat die politiek gevceliger liggen,
waarbij meerdere uitvcerende instanties zijn betrokken en de uitvcering op grotere
problemen stuit dan het gebrek aan kennis, zoals gebrek aan geld of ruimte. De vertaling
van de 'socialistische' aandacht voor de vrijetijd naar een integrale, onderzoeks- en
beleidsmatige aanpak van de vrijetijd werd (en wordt) dus al gauw gehinderd door
onvoldcende politiek draagvlak voor deze benadering. Opmerkelijk is niettemin dat enkele
van de aanzetten tot de formulering van een vrijetijdbeleid die Nederland in de na-
oorlogse periode heeft gekend, in belangrijke mate verbonden zijn geweest met de wens
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het onderzcek op dit terrein programmatisch op te zetten en een integrale studie van de
vrijetijd mogelijk te maken (Beckers, 1983).

De elitaire, burgerlijke en socialistische aandacht voor de vrijetijd hebben elk een eigen
vrijetijdprobleem op de maatschappelijke agenda gezet, en evenzovele aanzetten gegeven
tot kennisontwikkeling op dit terrein. Alle drie de vormen van aandacht voor de vrijetijd
werken tot op de dag van vandaag door in de produktie van kennis over vrijetijd. Toch is
er in de jaren tachtig een nieuw element geslopen in de studie van de vrijetijd, dat niet
geheel te verklaren is uit de gencemde vormen van aandacht daarvoor. Ik dcel hier op de
academische belangstelling voor de vrijetijd, gepaard gaande met een academisch-
professioneel kennisbelang.

Het academisch-professionele kennisbelang

Het academisch-professionele kennisbelang betreft de ontwikkeling van wetenschappelijke
kennis om drieérlei redenen. De eerste reden is pure interesse; het op peil houden enlof
uitbreiden van een bepaald kennisreservoir, zonder dat daarbij meteen al duidelijk is welk
direct belang daarmee is gemceid, anders dan de bevrediging van de nieuwsgierigheid van
de betrokkenen zelf. De tweede reden is de behcefte van democratisch bestuurde landen
aan publiek tcegankelijke kennis en informatie over maatschappelijk relevante aangelegen-
heden, teneinde over die zaken 'maatschappelijke discussie' en beargumenteerde besluit-
vorming mogelijk te maken. De derde reden is de professionalisering van de mensen die
op enigerlei wijze betrokken zijn bij interventies, in dit geval in de sfeer van de vrijetijd.

Het academisch-professionele kennisbelang heeft een aantal bijzondere karakteris-
tieken. Het gaat gepaard met debat en wetenschaps-interne kritiek; de ontwikkeling van
overzichten, hand- en leerbceken en vormen van informatie-overdracht naar een breed
publiek; en aandacht voor theorie-ontwikkeling, grensverleggend onderzcek en de
ontwikkeling van nieuwe onderzceksmethoden.

De recente grcei van de academische belangstelling voor de vrijetijd is terug te
vceren op de vele nieuwe opleidingen op het terrein van de vrijetijd aan hogescholen en
universiteiten. De sterke grcei van het aantal van dit soort opleidingen duidt zelf weer op
de tcenemende maatschappelijke betekenis van de vrijetijdsector.

In deze paragraaf zal ik om te beginnen ingaan op de grcei van de academische
belangstelling voor vrijetijd. Vervolgens zal ik kort stilstaan bij de gencemde karakteris-
tieken van het academisch-professionele kennisbelang.

Groeiende academische aandacht voor de vrijetijd

De eerste generatie die de institutionalisering van de academische belangstelling voor de
studie van de vrijetijd in de jaren zestig en zeventig in gang zette bestond uit pioniers,
zoals de Fransman Dumazedier (1967); de Nederlander Ten Have (1965, 1975, 1977); de
Britten Parker (1974, 1976) en Roberts (1970, 1978); Nahrstedt (1972) in West-Duitsland
en Kaplan (1975) en Kelly (1978, 1982) in de Verenigde Staten. Hun pioniersrol schuilt
in de combinatie van hun publikaties, hun bijdragen aan het opzetten en organiseren van
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verenigingen, conferenties en tijdschriftens en het feit dat ze biografische stabiliteit in het
veld hebben gebracht. Dit in tegenstelling tot de figuur van 'the "transient researcher",
who, after making a very strong and generally pessimistic criticism of the future of
leisure studies, left the field as rapidly as he had entered it' (Pronovost en D'Amours,
1990, 39). Ook al hebben ze vaak als eenling op hun eigen instituut geopereerd, het
vrijetijdveld kent in hen nu mensen die het overgrote deel van hun academische bestaan
hebben gewijd aan het vraagstuk van de vrijetijd, al enkele decennia over vrijetijd
publiceren en studenten en jonge onderzcekers hebben opgeleid. Mensen die meerdere
onderzceken op dit terrein hebben uitgevcerd, in tijdschriften en op conferenties zijn
bekritiseerd en op die kritiek hebben gereageerd. Aangezien cumulatie van kennis in een
bepaald wetenschapsgebit~ uiteindelijk niet los is te zien van de rijping van inzichten op
dat terrein bij individuele wetenschapsbt~efenaars, mcet deze grceiende biografische
stabiliteit, tezamen met de opkomende reguliere uitwisselingskanalen voor nieuwe
inzichten, onderzceksresultaten en kritiek, zoals de tijdschriften en conferenties, worden
gezien als de beslissende stap naar de vorming van een volwaardig wetenschappelijk
aandachtsgebied.

Het kennisbelang van de pioniers is over het algemeen een mengeling geweest van
wetenschappelijk-socialistische en academisch-professionele elementen, met her en der
nog een duidelijk elitaire achtergrond. Inhoudelijk was de belangstelling vooral gericht op
de relatie arbeid - vrijetijd en het daarmee nauw samenhangende vraagstuk van de
'volksopvoeding'. In het begin van de jaren zestig werd in veel landen de vijfdaagse
werkweek realiteit voor grote grcepen arbeiders en nam het aantal vakantiedagen sterk
tce. Het tcenmalige overheersende tcekomstbeeld werd gekenmerkt door extrapolatie van
deze ontwikkelingen, door stabiele vooruitgang en verdergaande modernisering. Er
werden produktiviteitsstijgingen voorzien die zouden leiden tot nog kortere werktijden. Er
zou in de tcekomst geld genceg zijn en het aanbod van mogelijkheden tot vertier zou
weinig problemen opleveren. Inspiratiebronnen waren bceken als The Lonely Crowd van

'. De belangrijkste wetenschappelijke tijdschriken waarin het woord vrijetijd voorkomt (met eerste
verschijningsdatum): Loisir et Société~Sociery and I.eisure (oude serie van 1969-1976; nieuwe serie sinds
1978), Journal of Leisure Research (1969), Leisure Sciences (1977), Freizeitpdklagogik (1979), Leisure
Studies (1982), Vrijetijd en Samenleving (1982). Daamaast zijn er talloze wetenschappelijke tijdschriften die
zich richten op bepaalde vrijetijdsectoren, zoals de media, sport en tcerisme.

De voorloper van Research Committee 13 (LeisureJ van de Inrernatiortal Socio[ogical Association (ISA),
de International Study Group on Leisure atui ehe Social Sciences, werd in 1956 te Amsterdam opgericht. In
datzelfde jaar ontstond ook de International Recreation Association (IRA), in 1973 hemcemd als de World
Leisure and Recreation Association (WLRA). De IRA startte in I957 met het IRA-Bulletin - sinds 1985
World Leisure and Recreation - dat daarmee het eerste wereldwijd gelezen tijdschrift op het terrein van
recreatie en vrijetijd was. De WLRA kent nu verschillende regionale afdelingen, waaronder de Europenn
I.eisure and Recreation Association, opgericht in 1972. In een aantal Westerse landen bestaan nationale
organisaties, wals de Deutsche Cesellschafr fitr Freizeit, de Britse Leisure Studies Association, de Canadian
Arsociation for Leisure Studies, de Scatu~inavian Leisure Studies Group en de Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor de Vrijetijdssector (VVS).

Volgens Dumazedier werd het eerste intemationale congres over vrijetijd gehouden in 1920. Het werd
bezocht door 300 detlnemers uit 18 landen en was georganiseerd door de pas opgerichte Internationale
Arbeids Organisatie (Dumazedier, 1968, 6). Tegenwoordig houden zowel de intemationale als enkele van de
nationale organisaties om de twee, drie of vier jaar een intemationale conferentie.

Een van de bekendste internationale onderzoeksprojecten is een vergelijking van tijdbudgetten, waarover
is gerapporteerd door Sialai e.a. (red.)(1972).
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Riesman e.a. (1950), Bells The End of Ideology (1988) en 40.000 Uur,' de mens in het
perspectief van een verkorte arbeidstijd van Fourastié (1966). Arbeid scheen zijn
betekenis als bron van maatschappelijke integratie te verliezen. Zou de vrijetijd in staat
zijn deze functie over te nemen ? Geheel in lijn met het in die tijd in de Amerikaanse
sociologie overheersende normatief-functionalisme, viel in deze redenering maatschappe-
lijke integratie samen met normatieve integratie, en ging het er dus om of de vrijetijd eEn
bron van morele bevrt~iging kon zijn (Berger, 1963). Bij enkele auteurs was de vrees
aanwezig dat het vertier en de 'massacultuur' de Cultuur met de grote C wel eens zou
kunnen verdringen, hetgeen zou leiden tot verveling, geestelijke nivellering op te laag
niveau enlof allerlei ongewenste vormen van verslaving. Iemand als Dumazedier (1967)
pleitte ter voorbereiding op de komende 'vrijetijdmaatschappij' dan ook voor een
versterkte rol van onderwijs en cultuur. In Duitsland werd de verdere uitbouw van de
studie van de vrijetijd zelfs gedomineerd door de Freizeitpádagogik (Weber, 1963;
Nahrstedt, 1972).

In het Nederlands taalgebied richtten in 1976 een aantal betrokkenen bij onderzcek
naar de vrijetijd het Vlaams-Nederlandse Interuniversitair Werkverband Sociologie van het
Vrijetijdsgedrag op. Tcen steeds meer niet-sociologen tcetraden werd dit overlegorgaan
omgedoopt tot Interuniversitair Werkverband Vrijetijd (IWV)6. Zoals de naam van het
IWV aangaf waren de meeste leden verbonden aan universiteiten, waar ze in een aantal
gevallen ook zorgden voor gespecialiseerd onderwijs op het terrein van de recreatie of
vrijetijd. Een belangrijk wapenfeit van het IWV was de oprichting van Vrijetijd en
Samenleving. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor vrijetijdskunde, in 1982. De activiteiten
van het IWV bestonden vooral uit het uitwisselen van informatie, bespreken van onder-
zceksresultaten en discussies met 'gastsprekers'. Ook werd tweemaal een post-academi-
sche cursus Vrijetijdsociologie georganiseerd. Pogingen om te komen tot het gezamenlijk
ontwikkelen van een serie publikaties welke te gebruiken zouden zijn in het onderwijs,
verzandden.

Met de start, in 1986, van de multidisciplinaire studierichting Vrijetijdwetenschap-
pen (VTV1~ aan wat tcen net de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) was gaan heten,
werd een nieuwe impuls gegeven aan de verdere ontwikkeling van het academische
onderwijs en onderzcek op het terrein van de vrijetijd in Nederland'. Als relatief kleine

6. In 1990 is het IWV opgegaan in de Verenigrng voor de Vrijetijdssecror ( VVS), een bercepsvereniging
voor personen werk7aam in de sfeer van de vrijetijd. In 1991 telde de VVS zo'n 350 leden.

'. Tot op heden is dit de enige studierichting Vrijetijdwetenschappen op universitair nivesu in
Nederland. Wel biedt vrijwel elke universiteit mogelijkheden om te studeren op terreinen die raakvlakken
vertonen met Vrijetijdwetenschappen, zoals bijvoorbeeld recreatie in Wageningen en kunst en cultuur in
Rotterdam.

In één van zijn bijdragen aan het bcek over 60 jaar vrijetijdonderzoek in Nederland, met de veelzeggen-
de titel Ditirergenrie en differentiatie, schrijft Beckers over de 'controverse' die eind jaren zeventig ontstond
tussen 'Utrecht' en 'Wageningen'. Daarbij speelden niet alleen verschillen in wetenschapsopvatting, zo zegt
hij, maar ook de 'institutionele competitie' tussen de 'gevestigden' (Utrecht) en 'buitenstaanders' (Wagenin-
gen) (Beckers en Mommaas ( red.), 1991, 225). Verzet tegen nieuwkomers mag gerust een constante worden
gencemd in de ( institutionele) ontwikkeling van de studie van de vrijetijd in Nederland. Maar zoals
'Utrecht' en 'Wageningen' elkaar toch konden vinden in het opzetten van het IWV, werden ook Iatere
nieuwkomers, na aanvankelijke bedenkingen, opgenornen in het veld. Zo was het IWV als geheel, blijkens
een artikel in het blad Recreatie ( 1978), geen voorstander van de ontwikkeling van een nieuw centrum voor
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universitaire instelling had de tcenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg (KHT) eind
jaren zeventig en begin jaren tachtig de mogelijkheid te grceien door het ontwikkelen van
nieuwe studierichtingen. Dat vrijetijd aan de KHT onderwerp van een academische
studierichting werd, had verder te maken met de al ongeveer 10 jaar bestaande samenwer-
king van de KHT met het tcenmalige Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor
Toerisme en Recreatie te Breda (het NWIT, later gefuseerd met de Tilburgse Verkeers-
academie tot de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV)). Deze
samenwerking, vooral gericht op de gezamenlijke ontwikkeling van studiemateriaal en het
dcen van onderzcek op het terrein van de vrijetijd, werd voor een belangrijk deel
gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Het was een experi-
mentele vorm van samenwerking tussen het hoger beroepsonderwijs en het universitair
onderwijs, zoals de tcenmalige ministers van Onderwijs die nastreefden. Als uitvlceisel
van die samenwerking vcerden begin jaren tachtig de Economische en de Sociale Faculteit
keuzevakken in op het terrein van de vrijetijd. In 1982 werd een en ander geformaliseerd
met de oprichting van het Centrum voor Vrijetijdskunde, onder co~rdinatie van Krijn van
Bijsterveldt.

Aan het eind van de jaren tachtig zorgden de fusies in het hoger bercepsonderwijs
voor soortgelijke institutionele mogelijkheden om nieuwe studierichtingen op te zetten.
Voormalige sociale academies, opleidingen voor sociaal-cultureel werk, jeugdwelzijn e.d.,
werden enerzijds geconfronteerd met teruglopende studentenaantallen, maar zagen
anderzijds mogelijkheden om met behulp van binnen de vergrote hogeschool beschikbaar
gekomen onderwijscapaciteit op het terrein van economie, management, informatica, enz.
multidisciplinaire programma's op te zetten rondom het thema vrijetijd. In een aantal
gevallen is daarbij gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor 'overtollige' docenten om
zich voor 1990 om te scholen.

De institutionele ontwikkelingen in het hoger onderwijs zorgden dus ontegenzegge-
lijk voor een stimulans om nieuwe studierichtingen op te zetten. Dat men daarbij onder
meer koos voor het thema vrijetijd werd gelegitimeerd met de inschatting dat vrijetijd als
economische grceisector mcest worden beschouwd. Op de achtergrond speelden daarbij
zaken als de verwachte tcename van de hceveelheid vrijetijd als gevolg van de grote
werkloosheid, de arbeidsduurverkorting (adv) en vervrcegde uittreding (vut), de van
overheidswege aangewakkerde belangstelling voor het tcerisme (de eerste Nota Toeristisch
Beleid was in 1979 verschenen) en voorspellingen van verschillende intemationale
organisaties dat het tcerisme mondiaal de belangrijkste economische sector zal zijn in het
jaar 2000. De vrijetijdsector lijkt aan de vooravond [e staan van processen van schaalver-
groting, professionalisering en internationalisering, waardoor de vraag naar hoger
opgeleiden in deze sector naar verwachting zal tcenemen. Voor de hogescholen (en de
KUB) is tot slot nog van belang dat de vrijetijdopleidingen behoorlijke aantallen studenten
trekken, waarmee de terugloop in de sociale opleidingen kan worden opgevangen.

vrijetijdstudies in Tilburg. De coórdinator van dat Centrum, Van Bijsterveldt, was evenwel enige jaren
daarna voorLtter van datzelfde IWV. En eind jaren '80 fronsten deze 'gevestigden' hun wenkbrauwen bij
het voornemen eEn hoogleraar op het terrein van het tcerisme te bencemen aan de Erarmus Universiteit te
Rotterdam. In het HBO speelt hetzelfde. Dat het ook anders kan bewijst de situatie in Belgié, meer in het
bijzonder Vlaanderen. De 'institutionele competitie' is daar altijd zo sterk geweest dat men eigenlijk nog
steeds niet van een (nationaal of regionaal) vrijetijdveld kan spreken (Corijn en Van den Eeckhout, 1993).
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Bij de feitelijke inrichting van de studierichtingen, zowel van VTW als de 'tcegepaste
vrijetijdwetenschappen' aan de hogescholen, speelden de ontwikkelingen in het vakgebied
zelf een ondergeschikte rol, vergeleken met de mogelijkheden en belangstelling van de
onderwijsinstellingen enerzijds en verwachte ontwikkelingen in de onderwijs- en arbeids-
markt anderzijds. Het feit dat in de Tilburgse opleiding de (ped-)agogische en geografi-
sche inbreng niet aanwezig respectievelijk beperkt is, heeft geen inhoudelijke reden, maar
heeft uitsluitend met beide andere factoren te maken. Maar belangrijker in dit verband is
dat de instelling van deze studierichtingen heeft geleid tot een institutionele stabilisatie van
de (academische) studie van de vrijetijd. De vestiging van deze studierichtingen impliceer-
de permanent werk voor een nieuwe generatie academici, gericht op het thema vrijetijd.
Daarbij kan men in een aantal gevallen stellen dat pas na de oprichting van de studierich-
tingen betrokkenen zich werkelijk bewust zijn geworden van het feit dat er al een langere
traditie van studie van de vrijetijd bestond, en dat een eerste pioniersgeneratie al zoiets als
een vrijetijdveld had ingericht.

A1 deze ontwikkelingen waren niet uniek voor Nederland. Ook in de meeste ons
omringende landen en in Noord-Amerika is in de jaren tachtig het aantal opleidingen in
de sfeer van de vrijetijd sterk gegrceid. Zo ook het aantal hoger opgeleiden met een graad
in de vrijetijdwetenschappen en het aantal academici dat voltijds en voor langere tijd
bercepsmatig met kennisontwikkeling en kennisoverdracht op dit terrein bezig is.

Kritiek op het theorieloze karakter van de studie van de vrijetijd

Het werk van de pioniers ontmcette al spoedig kritiek, maar dit leek lange tijd zonder al
te veel gevolgen te blijven, zoals bijvoorbeeld de kritiek van Lanfant (1974) en Busch
(1975) op het werk van Dumazedier. In het begin van de jaren tachtig zwol de kritiek
aan. Zo laat Schmedtper zich nogal sarcastisch uit over Parker en anderen die hoopten op
een verdere ontwikkeling van 'als unabdingbar vorausgesetzten Sozialstatistik und
Kreuztabellierung von Aktivit~ten, iiber die die Forschung bis heute kaum hinausgelangt
ist, uber arbeitsteilig vorgehende und vergleichende Studien von Detailproblemen zu einer
schliesslich anzustrebenden 'Theorie der mittleren Reichweite' (..) einer 'Eigenst~ndiger
Freizeitsoziologie' (..)' (Schmedtper, 1980, 59). De handbceken en inleidingen bewegen
zich volgens hem op common-sense niveau terwijl de 'gerenommeerde' deskundigen zoals
Dumazedier, Kelly en Parker, in hun nieuwe publikaties enkel en alleen hun bekende
stellingen herhalen (a.w., 62).

Tijdens de workshop Leisure and Social Control, welke in 1980 werd gehouden bij
het Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) in Birmingham, als een activiteit
van een gezamenlijke studiegrcep Leisure and Recreation van de British Sociological
Association en de Leisure Studies Association, werden door verschillende medewerkers
van het CCCS felle aanvállen gelanceerd op de 'conventional wisdoms' van de (Britse)
vrijetijdstudies, waaronder het werk van de tijdens de workshop aanwezige Parker en
Robertse. De kritiek spitste zich tce op het over het hoofd zien van de klassestructuur in
Groot-Brittannië, de structurele achterstelling of over het hoofd zien van geslachts- en

'. Zie voor het verslag van deze workshop Tomlinson (red.) Leisure and Social Control (1981). De
kritiek van de CCCS-leden Clarke en Critcher is ook terug te vinden in hun in 1985 gepubliceerde boek 7ire
Devil Makes Work. Leisure in Capitalisr Britain, met name hoofdstuk 2. Voor de kritiek die vanuit
feministische hcek werd geventileerd, zie ook Hargreaves (red.) Sport, Cul~ure and Ideology (1982).
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etnische verschillen, het kritiekloos ovememen van het klassiek-economische marktprinci-
pe in de sociale wetenschap, gebrek aan historische diepgang en beperktheid van
gebruikte onderzceksmethoden.

In Nederland namen Kamphorst en Withagen 500 (Nederlandstalige) publikaties op
in hun Register van vrijetijdsonderzoek (1976). In hun 'beknopte evaluatie' van dat
onderzcek merkten zij op dat Nederland, vergeleken met het buitenland, relatief rijk is
aan vrijetijdonderzoek, maar dat men 'mceilijk aan de indruk [kan] ontkomen dat het
vrijetijdsonderzcek toch eigenlijk pas in zijn beginperiode verkeert. Er is in de loop van
de jaren t~n aanzienlijke hceveelheid informatieve literatuur uitgebracht, maar het is
vrijwel allemaal "informatie in de breedte"; informatie die descriptief en getalsmatig is.
(..) Schaars zijn de studies waaruit blijkt dat er bij een auteur zozeer cumulatie van kennis
over vrijetijd en vrijetijdsgedrag heeft plaatsgevonden, dat hij in staat is verbindingen
tussen kenniselementen te leggen die men zou kunnen bestempelen als theorie. Gering in
aantal zijn de studies waarin wordt blijk gegeven van een integrale visie op het vrijetijds-
gebeuren' (a.w., XVIII)9. Zo'n 10 jaar later neemt Beckers de belangrijkste conclusies
uit de evaluatie van al dat onderzcek over'a. 'Van deze omvangrijke produktie is in
wetenschappelijke tijdschriften bijna niets terug te vinden. De publikaties zijn hoofdzake-
lijk descriptief van aard, gericht op het beantwoorden van beleidsvragen, theorie-arm,
zowel in de betekenis, dat ze geen theoretische pretenties hebben, nauwelijks gebruik
maken van algemene theorievorming, als ook, dat ze geen theoretisch perspectief
genereren'. Hij merkt verder op: 'De wetenschappelijke debatten en de ontwikkelingen in
de sociale theorie gedurende de jaren zeventig gaan praktisch geheel voorbij aan hen die
zich met onderzcek en studie van vrije tijd bezighouden. De herontdekking van de
Frankfurter Schule, de opkomst van interpretatieve sociologieën en kwalitatief onderzcek,
het werk van Elias, Foucault, Bourdieu, Giddens, de politieke economie, de feministische
wetenschap, deze en andere ontwikkelingen vinden geen weerklank in de vrijetiiri~rudies
(..)' (Beckers, 1987, 14-15).

Beckers spreekt deze woorden uit tijdens een inleidende lezing over De studie van
de vrijetijd in Nederland voor de Nederlands-Britse conferentie Alledaags leven; vrijetijd
en cultuur in Tilburg. Deze conferentie was geïnspireerd door, en deels een vervolg op,
de eerder aangehaalde workshop Leisure and Social Control". Beide conferenties
markeren een belangrijke fase in de institutionalisering van de academische aandacht voor
de vrijetijd. De tijd dat in het land der blinden éénoog koning was, was voorbij. Het werk
van de eerste generatie was gecomplementeerd met kritiek daarop, en een nieuwe
generatie begon nieuwe perspectieven te ontwikkelen. Achteraf werd daarbij ook erkend

'. Wellicht ten overvloede, hcewel ik deze evaluatie van Kamphorst en Withagen onderschrijf, deel ik
niet hun vertrouwen dat via inductie kennisverdieping kan of ial plaatsvinden. Hun uitspraak 'zo begint
eigealijk elke wetenschap; met inventariserend onderzoek' gaat in ieder geval niet op voor de 'vrijetijdwe-
tenschap'. Men begint juist met isken als probleem te zien of thema van reflexie te maken, waarna het, met
name wanneer interventie wordt overwogen, dienstig bevonden kan worden het probleem in zijn omvang en
verspreiding te inventariseren en te lokaliseren.

'o. Er is dan intussen een tweede deel verschenen van het Register van vrijetijdsonderzoek, waarin nog
eens een honderdtal publikaties zijn opgenomen (Kamphorst en Withagen, 1984).

". Voor de verbanden met de Tilburgse conferentie, 7ie Meijer's inleiding tot de conferentiebundel
Alledaags leven; vrijetijd en cultuur (Meijer (red.), 1985).
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dat, hcewel het werk der pioniers op vele punten gekritiseerd kon worden, het toch een
belangrijke verdienste van hen was geweest dat ze vrijetijd tot een onderwerp van
academische studie hadden gemaakt. Parry bijvoorbeeld stelt in 1983 in een overzicht dat
aan de bijeenkomst in 1980 refereert, dat daar de 'conventionele wijsheid' is 'uitgedaagd'.
Hij haalt echter ook instemmend een opmerking van Roberts aan, die meent dat er toch
meer overeenkomsten zijn dan in eerste instantie mogelijk leek, en dat sommige kritiek
gericht aan de gencemde auteurs eigenlijk kritiek ten aanzien van het hele vrijetijdveld
betreft, zoals het tot dan tce vrijwel ontbreken van historische studies op dit terrein
(Parry, 1983, 74 e.v.). En Tomlinson merkt in het nawoord van het verslag van die
bijeenkomst op dat de geventileerde kritiek weliswaar volkomen terecht is waar het gaat
om de vrijetijdstudies in het algemeen, maar hier is tcegespitst op een paar auteurs die
relatief nog het dichtst staan bij de critici. Diezelfde Tomlinson merkt in zijn inleiding tot
de Tilburgse conferentie op: 'these things take time. Intellectual currents at the grass roots
do not always match the contents of most accessible texts on our library bookshelves''Z.

De beschikbaarheid van inleidingen en overzichten

De grceiende betekenis van het academisch-professionele kennisbelang in de studie van de
vrijetijd is niet alleen te traceren in de verbreding van het wetenschappelijk debat over het
onderwerp en de uitwisseling van kritiek. Het blijkt ook uit het verschijnen van een
grceiend aantal overzichten van, inleidingen tot en kritieken op de vrijetijdstudies (zie
o.a. Nauck, 1983; Mommaas, 1984; Mommaas en Van der Poel, 1984, 1987; Rojek,
1985; Clarke en Critcher, 1985; Bardmann, 1986; Kelly, 1987; Beckers, 1987: Goodale
en Godbey, 1988; Haywood e.a., 1989; Jackson en Burton (red.), 1989; Nahrstedt, 1990;
Beckers en Van der Pcel, 1992; Pronovost en D'Amours, 1990; Beckers en Mommaas
(red.), 1991).

In een belangrijk deel van deze literatuur heeft een 'standaardkritiek' op de
vrijetijdstudies vormgekregen, waarbij wordt gewezen op het operationalistische karakter
van het verrichte empirisch onderzcek, het 'definitieprobleem', het gebrek aan historische
studies en, voorzover al aanwezig, verouderde theoretische inzichten, onder andere tot
uiting komend in een inadequaat vrijheídsbegrip en veronachtzaming van de betekenis van
maatschappelijke tegenstellingen in de vormgeving van de vrijetijd.

Aan het begin van de jaren negentig krijgt deze standaardkritiek zelf alweer iets
gedateerds. Een deel van de kritieken ging immers gepaard met aanzetten tot theoretische
vernieuwing en het aantal historische studies is in de jaren tachtig sterk gegrceid. In het
empirisch onderzcek is een grotere variëteit aan onderzceksmethoden te signaleren en er
wordt vaker dan voorheen getracht vraagstelling en onderzceksmethode te relateren aan
een expliciet theoretisch raamwerk.

". Hij vervolgt: 'It is still possible in our degree programmes on leisure studies in Britain to spend
hours in seminar discussion with students, debating the adequacy or otherwise of prominent theoretical
frameworks, and then to read the essays which those students write and wonder - who taught them this ?
For despite the animated discussion in class, it is still the neat tazonomies of the conventional wisdom
which, faithfully regurgitated, offer a short-cut to essay writing' ( Tomlinson, 1987, 21).
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Aanzetten tot vernieuwing

De standaardkritiek wordt inmiddels vrij breed gedeeld in het vrijetijdveld, maar welke
richting vervolgens ingeslagen mcet worden is nog onduidelijk. De meningen lopen uiteen
van 'gewoon weer aan het werk gaan' tot 'terugkeer naar de klassieken' of 'radicale
vernieuwing' door de introductie van nieuwe thema's, onderzceksmethoden enlof
theoretische benaderingen. Niettemin is in de 'multi-paradigmatic rivalry' (Rojek, 1985)
die in de jaren tachtig is ontstaan een derde effect te zien van de academisering van de
studie van de vrijetijd. Er zijn meer en meer pogingen te signaleren de studie van de
vrijetijd te verbinden met ontwikkelingen in de algemene sociale theorievorming, in te
kaderen in bepaalde handelingstheorieën en andere onderzceksmethoden te gebruiken dan
het survey.

Voorzover er een verbindende schakel is aan te wijzen in de aanzetten tot
vernieuwing, is dit de 'contextualisering' van de vrijetijdstudies. De studie van de vrijetijd
wordt teruggevcerd in de context van de algemene sociale wetenschapsbecefening, en de
vrijetijd wordt weer bestudeerd in de context van het dagelijkse leven waarbinnen het
vorm krijgt (Mommaas en Van der Pcel, 1987). Zo publiceert Rojek, in een duidelijke
poging om het gesloten karakter en de ons-kent-ons sfeer in het veld van de vrijetijdstu-
dies te doorbreken, in 1985 het bcek Capitalism and Leisure Theory. Hierin vat hij de
conventionele wijsheden, niet alleen in het werk van Parker en Roberts, maar ook van
andere auteurs, zoals Kelly, Burch, Kaplan en Dumazedier, samen met de term 'sociaal
formalisme'. Dit sociaal formalisme bespreekt hij zowel voor wat betreft de methodologi-
sche aspecten ervan als wat betreft de thematisering van de vrijetijd. Verder probeert hij
een 'ondergedoken' traditie in de vrijetijdstudies boven water te krijgen door te wijzen op
het belang van het werk van de klassiekers Marx, Weber, Durkheim en Freud voor de
studie van de vrijetijd, en aansluiting te vinden bij meer recente ontwikkelingen in de
algemene sociale theorievorming. Daartce bespreekt hij Elias' figuratietheorie, neo-
marxistische en post-structuralistische benaderingen. In latere publikaties zet hij deze lijn
voort. In Leisure for Leisure. Critical Essays zijn artikelen opgenomen over Elias, Freud
en Simmel; wordt kritiek geleverd op de omgang met thema's als arbeid, tijd en ruimte in
de studie van de vrijetijd; en worden nieuwe thema's aangekaart zoals informele econo-
mie, drugs en de vrijetijd van vrouwen (Rojek (red.), 1989). In Duitsland publiceert
Bardmann Die mif3verstandene Freizeit. Freizeit als soziales Zeitarrangement in der
modernen Organisationsgesellschaft (1986), waarin hij voorstelt vrijetijd vanuit het
perspectief van de systeemtheorie van Luhmann te benaderen. Behalve dat vrijetijd in
verband wordt gebracht met de klassieke zowel als hedendaagse algemene sociale
theorievorming, worden verder ook pogingen ondernomen verbanden te leggen met
ontwikkelingen in 'aanpalende' studievelden, zoals de cultuur- en mediastudies".

De 'contextualisering' van de vrijetijdstudies is ook te traceren in de tcenemende
aandacht voor het ontstaan en de ontwikkeling van de vrijetijd"; voor biografische en

13. Zie o.a. Meijer (red.) (1985); Clarke en Critcher (1985); Tomlinson (red.) (1990) en Critcher
(1992).

". Voor er,ti overzicht in het Mgelsaksisch taalgebied, zie Bailey (1989). In Nederland bestaan geen
omvattende historische studies op het terrein van de vrijetijd. Wel is er veel verschenen over deelaspecten
van de vrijetijd en bepaalde vrijetijdvormen, zie Beckers en Van der Pcel (1992, 35-81 en 218).
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levensstijlelementen in de vormgeving van de vrijetijd15; en het grceiend inzicht in de
betekenis van positieverschillen voor de beschikbaarheid, indeling en besteding van de
vrijetijd. Wat dit laatste betreft is vooral de inbreng vanuit de feministische invalshcek
van belang1ó. Hierin wordt de 'androcentrische' (Bella, 1989) benadering in de conventi-
onele studie van de vrijetijd aan de orde gesteld, en onderneemt men pogingen vrijetijd op
een zodanige manier te benaderen, dat bezigheden van vrouwen niet oplossen in het
onderscheid arbeid - vrijetijd. Er wordt recht gedaan aan het gegeven dat veel gezinsacti-
viteiten, die worden ondernomen in de vrijetijd van de mannelijke kostwinner, de nodige
werkzaamheden en verplichtingen voor vrouwen met zich meebrengen".

Aan het slot van Het vraagstuk van den vrijen tijd. 60 Jaar onderzoek naar
vrijetijd (Beckers en Mommaas (red.), 1991) maakt Mommaas duidelijk dat de 'pluralise-
ring' van het onderzoek naar de vrijetijd zich ook in Nederland voordcet. Hij geeft
voorbeelden van analyses geinspireerd door zulke diverse benaderingen als de veldtheorie
van Bourdieu, de figuratietheorie van Elias, de rationele keuzetheorie, de optiek van
cultuurstudies, levenslooptheorieën en de structuratietheorie van Giddens. Hij brengt dit
bovendien in verband met een 'tcenemende gevceligheid voor de pluriformiteit van de
vrijetijdbesteding. (..) Standaard zijn de verwijzingen naar het einde van het tijdperk van
het industriële kapitalisme met zijn eenduidige klasseculturen, naar de tcename van de
welvaart en van de mogelijkheden voor vrijetijdbesteding dan wel naar de na-oorlogse
onderwijsrevolutie. De globalisering van vrijetijd en cultuur - op haar beurt gedragen
door een wereldomvattend netwerk van massacommunicatie - impliceerde dat er een
tcename plaatsvond van het aantal culturele modellen waarmee vrijetijdbesteders èn
intellectuelen in contact kwamen (..). De wereld is veranderd in één plaats (..); we leven
in elkaars culturele achtertuin (..); de overkant van de evenaar woont naast de deur (..)'
(a.w., 297-298). Wanneer wordt gesignaleerd dat er sprake is van een versterkte aandacht
voor theorievorming in de studie van de vrijetijd, betekent dat dus niet alleen dat
bestaande conceptuele kaders worden verfijnd en uitgebreid, maar ook dat nieuwe
verbanden worden gelegd tussen de ontwikkeling en de besteding van de vrijetijd en
andere maatschappelijke ontwikkelingen.

De betekenis van het academisch-professionele kennisbelang in de studie van de vrijetijd
begint steeds zichtbaarder te worden. Dit heeft in eerste instantie te maken met de grcei
van het aantal mensen met een graad in de Vrijetijdwetenschappen en het tcenemend

15. Zie o.a. Kamphorst en Spruijt (1983); Olszewska en Roberts (red.) (1989); L"udtke (1989) en
Kamphorst (1991).

16. Aandacht voor klasse-verschillen in de vormgeving van de vrijetijd is er eigenlijk altijd wel geweest,
zij het dat de strekking meestal was dat de betekenis daarvan aan het afnemen was. Zie Clarke en Critcher
(1985) voor een discussie van de relevantie van klasseverschillen voor de studie van de vrijetijd. Zij wijzen
ook op andere vormen van sociale ongelijkheid die in de vrijetijd tot uitdndcking komen, op basis van

criteria als leeftijd, geslacht en etniciteit. Dit Iaatste wordt, in tegenstelling tot de andere vormen van
ongelijkheid, niet uitgebreid besproken, hetgeen indicatief is voor de geringe aandacht voor dit thema in de
studie van de vrijetijd.

'~. Zie o.a. Wimbush en Talbot (red.) (1988); Van Doorne en De Olde (1988); Henderson e.a. (1989);
Bella (1989); Hargreaves (1989); Green, Hebron en Woodward (1990); en Karsten (1992). Zie het overzicht
van Karsten (1989) voor een uitgebreide bibliografie.
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aantal academici dat zich aan hogescholen en universiteiten voltijds met dit fenomeen
bezighoudt. De nieuwe generatie academici verschilt van de generatie pioniers voor wat
betreft de intellectueel-biografische achtergrond. Ze hebben een andere sociaal-weten-
schappelijke opleiding achter de rug en brengen een belangstelling mee voor vraagstukken
van werkloosheid, sexe- en etnische ongelijkheid, massamedia, enz.

In tweede instantie heeft de grcei van de academische belangstelling te maken met
de tcegenomen maatschappelijke betekenis van de vrijetijdsector en de verwachte
professionalisering van deze sector. Het overgrote deel van de studenten die nu een
hogere opleiding Vrijetijdwetenschappen volgen dcen dat overigens niet omdat ze een
academische loopbaan ambiëren, maar om later als beleidsmedewerker, manager of
marketeer werkzaam te zijn bij een schouwburg, reisorganisatie of landelijke sportorgani-
satie. Alhoewel het niveau waarop de problemen mceten worden geanalyseerd en
aangepakt intussen een hogere opleiding rechtvaardigt, overheersen uiteindelijk het
pragmatische (en in mindere mate het wetenschappelijk-socialistische) kennisbelang bij dit
soort werkzaamheden. In het totale vrijetijdveld, zelfs als we dit beperken tot de studie
van de vrijetijd, is het academisch-professionele kennisbelang nooit meer dan tskn
kennisbelang temidden van andere. De effecten ervan zijn echter wel goed zichtbaar,
gegeven het inherent op de openbaarheid gerichte karakter, en het vervult, door de
worteling in het hoger onderwijs en universitair onderzcek, een belangrijke vernieuwende
en bemiddelende rol tussen de overige kennisbelangen.

Thema's en perspectieven in de studie van de vrijetijd: achtergronden bij de selectie

De,finitie of benadering van de vrijetijd ?

Mensen die op zcek zijn naar een eenduidige uitspraak over wat vrijetijd is, kunnen
ervaren dat vrijetijd op zeer veel verschillende manieren wordt benaderd, omschreven en
gedefinieerd, en dat eenstemmigheid over de meest wenselijke omschrijving ten enen male
ontbreekt. Zelfs een gestandaardiseerde, algemeen geaccepteerde indeling van definities
enlof benaderingen van de vrijetijd ontbreekt. Iedereen die iets anders beweert is een
nieuwkomer die slechts een beperkt deel van de studie van de vrijetijd overziet; iemand
die denkt dat vrijetijd een triviaal verschijnsel is waarvan de omschrijving gewoonweg
niet complex kàn zijn; een empiricist; bf iemand die ten onrechte veronderstelt dat de rest
van het veld instemt met de door hem of haar voorgestane omschrijving van vrijetijd1e.

18. Vergelijk bijv. Gadourek in een bespreking van het duidelijk niet aan hem bestede bcek Vrijetijd
tussen vorming en vermaak van Beckers en Van der Pcel. Voor Gadourek geldt dat de 'gehele problematiek
(..) reeds semantisch is aangegeven', want 'wat is immers "vrijetijd" anders dan de tijd waar het individu
vrij is om over te beschikken ?' (Gadourek, 1992, 188). Tja. Zo men wil kan men wwel het door Gadourek
besproken bcek als het onderhavige zien als pogingen om iets verder te komen dan dit doodslaand
empiricisme. Een enkele specifieke tegenwerping is hier nog op zijn plaats.

De enige studie op het terrein van de vrijetijd die Gadourek in zijn bespreking, met de nodige
instemming, betrekt is de studie van Wippler naar de Sociale determina~uen van het vrijetijdsgedrag.
Wippler echter meent dat er drie gezichtspunten kunnen worden onderscheiden, 'waaronder de vrije tijd als
probleem beschouwd kan worden'. Vrijetijd kan een praktisch probleem vormen voor het beleid of als
individueel probleem worden ervaren. Verder haalt Wippler uitgebreid Berger aan, die stelt dat vrijetijd ook
als maatschappelijk probleem kan worden beschouwd. Dezelfde Berger die al in 1963 stelde dat 'if
sociology has taught us anything it has taught us that no time is free of normative constraints; what is work
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Eigenlijk is het helemaal niet mceilijk om in te zien dat op de vraag 'wat is dit ?' over
het algemeen meerdere antwoorden mogelijk zijn, en dat het al dan niet adequaat zijn van
die antwoorden athangt van de achtergronden van de vraag19. Of iemand 'zijn woede
afreageert', 'zich ontspant', 'werkt', 'een stuk ijzer op hout dcet neerkomen' of 'hout
hakt'; 'al deze typeringen kunnen waarheidsgetrouwe beschrijvingen zijn van datgene wat
plaatsvindt: hcewel slechts enkele "tcepasselijk" zijn, athankelijk van de context waarbin-
nen de vraag wordt gesteld. Het "oppikken" hiervan is juíst een van de subtiele vaardig-
heden die gewone actoren leren beheersen als routinekenmerk van hun deelname aan, en
actieve voortbrenging van de dagelijkse interactie (en die zij weten te manipuleren om
humor, ironie, etc. te produceren)' (Giddens, 1979b, 86). Een definitie kan geen einde
maken aan de meerduidigheid van de sociale werkelijkheid, maar kan wel de context
specificeren van waaruit een bepaald fenomeen wordt benaderd. Voorzover een definitie
iets afgrenst, grenst het één bepaalde benadering van een fenomeen af ten opzichte van
alternatieve benaderingen (Van Moorst, 1982).

Er zijn tenminste drie bronnen aan te wijzen die zorgen voor de grote differentiatie
van benaderingen van de vrijetijd. Ten eerste de hiervoor behandelde verschillen in
kennisbelangen. Ten tweede het feit dat vrijetijd onderwerp van studie is geworden vanuit
verschillende wetenschappelijke disciplines, waarbinnen vaak weer een onevenredige
belangstelling bestaat voor bepaalde aspecten of sectoren van de vrijetijd. En ten derde
het gegeven dat met name de sociaal-wetenschappelijke disciplines intern weer worden
gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende stromingen en specialisaties. De
identificatie van deze bronnen van verschillende benaderingen van vrijetijd maakt ook nog
eens duidelijk dat het geen zin heeft te verwachten dat eenstemmigheid over wat vrijetijd
is ooit zal worden bereikt.

Het idee dat er een algemeen aanvaardbare, eenduidige definitie van de vrijetijd
kan worden gevonden, is al met al niet meer dan de uitdrukking van één bepaalde

for some, is leisure for others, it is said, and of course this is right. Is work work if I love it ? Is leisure
leisure if I feel it is burdensome or boring ? These are the kinds of questions which make students of leisure
tear their hair and in despair reach for the operational definition' (a.w., 29). En iemand die zo'n operatione-
le definitie gebruikt is Wippler zelf, die vrijetijd ornschrijft als 'alle tijd die niet gebruikt wordt voor
geregelde bercepsarbeid of andere geregelde dagelijkse werk7aamheden, gaan naar en komen van het werk,
slapen, eten, en lichamelijke vermrging' (Wippler, 1968, 1-tí). Hce rijmt Gadourek dit soort uitspraken met
zijn 'semantisch' aangegeven omschrijving van vrijetijd ?

". In het kleine wereldje van de Nederlandse vrijetijdsociologen staat dit probleem ook bekend als
'Kamphorsts remcupje'. Het remcupje is een onderdeel van het remsysteem van auto's, dat Kamphorst
gebruikte als voorbeeld in een opstel over het naast elkaar (kunnen) bestaan van verschillende kennisbelan-
gen (Kamphorst, 1980). Kamphorst betoogt dat er ten aantien van het remcupje verschillende 'ken- en
handelingsniveaus' bestaan, die gerelateerd zijn aan het soort van belang dat men heeft bij kennis over het
remcupje, bijvoorbeeld als automobilist, monteur of ontwerper. Op soortgelijke wijze verschillen ook
vrijetijdbesteders, vrijetijdmanagers en vrijetijdonderzcekers voor wat betreft hun kennisbelang ten aanzien
van de vrijetijd. Alhcewel Kamphorst gelijk heeft in het benadrukken van de verschillen die er kunnen
bestaan in kennisbelangen ten aanzien van de vrijetijd, is het jammer dat bij hem de wisselwerking tussen
die verschillende kennisbelangen grotendeels wordt genegeerd. Zo is het op zich wel juist dat het de
gemiddelde vrijetijdbesteder weinig tot niets Tal kunnen schelen hce academici zijn tijdbesteding benaderen,
toch Tal die zelfde vrijetijdbesteder zich waarschijnlijk niet kunnen onttrekken aan de effecten van
interventies in de vtijetijd, gebaseerd op de wetenschappelijke kennis van die academici (Mommaas, 1984,
2).
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benadering van vrijetijd, waarbij overwegend pragmatische kennisbelangen zijn verbonden
met een sociaal-formalistische wetenschapsopvatting. In deze benadering is de definiéring
van verschijnselen vaak inductief van karakter. Men is bovenal geïnteresseerd in 'empiri-
sche' gegevens welke gebruikt kunnen worden in het voorzieningenbeleid van de
overheden en de marketing van produkten voor de vrijetijdmarkt. In het onderzcek dat
vanuit deze benadering plaatsvindt wordt de definiéring van vrijetijd ondergeschikt
gemaakt wordt aan de eisen die de onderzceksmethode stelt. Vrijetijd mcet empirisch
'meetbaar' zijn en daartce stelt men vrijetijd in deze operationalistische benadering ofwel
gelijk met een bepaalde resttijd (de zogenaamde residuele definitie van vrijetijd als de tijd
die overblijft na arbeid, huishoudelijk werk, onderwijs en fysieke behceftebevrediging)
ofwel met een aantal activiteiten (zoals vcetballen, vissen, uitgaan, t.v.kijken, enz.) (zie
o.a. Knulst, 1977). Wat in deze benadering uit het zicht verdwijnt is het feit dat vrijetijd
niet anders kan bestaan dan als een produkt van het sociale handelen van zingevende
actoren, waarbij dat handelen plaatsvindt onder condities die de actoren maar ten dele
kunnen overzien, en gevolgen heeft die maar ten dele zijn bedceld.

Een residuele definitie van vrijetijd zegt ons niets over hce die vrijetijd wordt
beleefd, over wie die vrijetijd heeft bevochten, over de middelen en politieke rechten die
nodig zijn om die vrijetijd vorm te geven, enz. Geen enkele definitie van vrijetijd kan al
deze aspecten van vrijetijd omvatten. Dat hceft ook niet, wanneer men expliciet maakt
wèlk aspect van de vrijetijd men primair op het oog heeft met wèlke benadering. Anders
gezegd, als men accepteert dat een definitie of omschrijving van vrijetijd niet het
alleenzaligmakende antwoord is op de vraag wat vrijetijd is, maar een aanduiding van de
wijze waarop men vrijetijd benadert en op welke aspecten of thema's men zich wenst te
richten. In die zin kan men een residuele definitie van vrijetijd zien als indicatief voor een
pragmatische of operationalistische benadering, terwijl bijvoorbeeld een omschrijving
waarin de nadruk ligt op de functies van de vrijetijd, verwijst naar een functionalistische
benadering.

Welke thema's en perspectieven ?

Bij de keuze voor, en behandeling van de thema's en verschillende vormen van conceptu-
alisering van vrijetijd die in de nu volgende hoofdstukken aan bod komen, spelen vele
zaken die tegen elkaar dienen te worden afgewogen. Het veld van de vrijetijdstudies is
inmiddels te breed en te omvangrijk om in zijn geheel te kunnen worden behandeld door
één enkele auteur in één enkel bcek. Er mceten dus bepaalde accenten worden gelegd.

In eerdere overzichten van het veld van de vrijetijdstudies is, in het Nederlands
taalgebied, gewerkt langs disciplinaire lijnen in het eerste hoofdstuk van Beckers en Van
der Pcel (1992); langs de lijnen van verschillende wetenschapstheoretische benaderingen
zoals het 'functionalisme' en de 'actor-centrische' benadering (o.a. Mommaas, 1984, en
Mommaas en Van der Pcel, 1984); of langs historische lijnen (Beckers, 1987, en Beckers
en Mommaas (red.), 1991). Zoals gezegd komen in deze publikaties, naast overzichten,
ook kritiek en vernieuwende aanzetten aan bod. Het is niet mijn bedceling gencemde
overzichten en de standaardkritiek hier uitgebreid te herhalen. Ik deel die kritiek en mijn
opzet is eerst en vooral om een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke vernieuwing van
de vrijetijdstudies.

Bij de revitalisering van een bepaald studiegebied kunnen verschillende werkwijzen
worden gevolgd. Men kan een ontdekkingstocht ondernemen in het verleden, om te zien
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wat men in de loop der tijd is vergeten of wat men in de loop der tijd heeft uitgesloten als
niet of minder interessant. Daarbij kan men proberen inspiratie op te dcen bij de
klassieken van de sociale wetenschap (Marx, Weber, Durkheim) enlof de klassieken van
het onderhavige studieveld (in dit geval bijvoorbeeld Veblen, Huizinga, De Grazia) of
juist bij benaderingen die ooit in de sociale wetenschap of het onderhavige studieveld zijn
gemarginaliseerd, maar in de hedendaagse context ineens verrassend eigentijds aandcen.
Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de in de laatste jaren sterk tcegenomen belangstel-
ling voor Simmel en, voor wat betreft de studie van de vrijetijd, aan Sternheim. Men kan
evenwel ook zijn licht opsteken bij contemporaine ontwikkelingen, zoals bij de algemene
sociale theorievorming en bij aanpalende studievelden, in dit geval bijvoorbeeld de nieuwe
cultuurstudies.

Ik volg beide werkwijzen, zij het allebei slechts gedeeltelijk. In dit deel richt ik
mij vooral op het verleden, in het volgende op contemporaine ontwikkelingen. Voor wat
betreft dat laatste gaat het meer in het bijzonder om de structuratietheorie, die volgens mij
bijzonder geschikt is als handelingstheoretisch kader voor de studie van de vrijetijd.

Rojek spreekt van 'ondergedoken tradities' die hij wil invceren in de studie van de
vrijetijd (Rojek, 1985). Bij hem gaat het dan om het werk van Marx, Durkheim, Weber
en Freud, en in tweede instantie ook het werk van Simmel (zie de bijdrage van Frisby aan
Rojek (red.), 1989). Alhcewel geen van deze auteurs uitgebreid en expliciet op het thema
vrijetijd is ingegaan, is hun werk volgens Rojek toch van belang, omdat veel van hun
uitspraken - zoals bijvoorbeeld die van Weber over de 'onttovering van de wereld' -
uitspraken waren die niet waren gebonden aan bepaalde maatschappelijke sectoren, maar
betrekking hadden op het sociale leven in het algemeen. Ik vind Rojeks benadering zinvol
en vermoed dat de vruchtbaarheid daarvan nog niet is uitgeput. Niettemin - juist omdat
deze voorzet er al ligt - volg ik deze weg naar het verleden niet.

Men kan de term 'ondergedoken tradities' ook gebruiken voor de studie van de
vrijetijd zelf, met die aantekening dat het woord 'tradities' dan waarschijnlijk wat te
zwaar is voor wat feitelijk verspreide aanzetten zijn geweest, die geen of slechts een
beperkt vervolg hebben gehad in de vorm van vervolgstudies of empirisch onderzoek. Een
voorbeeld hiervan is de aandacht van Sternheim voor de betekenis van totalitaire staats-
vormen op de vormgeving van de vrijetijd. Die aanzet tot bestudering van (verschillen in)
de politieke context van de vrijetijd is tot voor kort zelfs vrijwel onopgemerkt gebleven.
Hetzelfde thema is door enige andere auteurs opgepakt, maar zonder dat zich hier een
voortgaande discussie heeft ontwikkeld. Het thema heeft bovendien nooit een vooraan-
staande plaats in het vrijetijdveld ingenomen.

Ik zcek mijn inspiratie uit het verleden vooral bij dit soort 'ondergedoken thema's'
en minder bekende auteurs. De consequentie is dat in het hiernavolgende thema's en
auteurs die in de eerder aangehaalde overzichten, inleidingen en kritieken al uitgebreid
aan bod zijn gekomen - zoals de behandeling van het thema arbeid en vrijetijc bij Parker,
Dumazediers vrijetijdmaatschappij of, in Nederland, de tijdbestedingsonderzof cen van het
CBS en het SCP en auteurs als Wippler, Kamphorst en Knulst - relatief wei ig aandacht
krijgen. Terwijl andere, minder bekende thema's en auteurs - zoals de beh ndeling van
vrijetijd als onderdeel van het dagelijkse leven in 'community studies', ei, auteurs als
Sternheim en Blok-Van der Voort - meer aandacht krijgen.

De feitelijke keuze voor de te behandelen thema's en perspecti~.ven is sterk
gekleurd door het academisch-professionele kennisbelang. Ondanks het feit dat er naar is
gestreefd overlap met bestaande overzichten te vermijden door de aands.cht vooral te
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richten op meer ondergedoken thema's en auteurs - op wie de standaardkritiek mogelijk in
mindere mate van tcepassing is, daar ze tcentertijd buiten de nu gekritiseerde hoofd-
stroom van de studie van de vrijetijd bleven - zijn de gepresenteerde thema's toch zo
gekozen dat ze bij elkaar een aardig overzicht bieden van de academische belangstelling
voor de vrijetijd. Ter 'plaatsbepaling' of 'achtergrond' wordt daartce een enkele maal
verwezen naar het werk van meer bekende auteurs.

De gepresenteerde thema's zijn niet 'representatief, wanneer daarmee zou worden
bedceld dat ze in getalsmatig juiste verhoudingen de inhoudelijke thematiek mceten
weergeven van het vele, vooral door het pragmatische kennisbelang geleide beleidsonder-
zcek dat is vemcht op het terrein van de vrijetijd. Het is wel 'representatief , wanneer
daarmee is bedceld dat de aangehaalde thema's en auteurs door de meeste academici
werkzaam in het vrijetijdveld zullen worden herkend, en erkend, als vallend binnen het
bereik van de studie van de vrijetijd.

De keuze voor de thema's verraadt tenslotte een overheersend sociologische
belangstelling voor de vrijetijd. Dit komt tot uitdrukking in een voorkeur voor thema's
waarin op één of andere manier het moderne of moderniserende karakter van de vrijetijd
naar voren komt. Enkele van de perspectiefvolle thema's die ik wat dat betreft zie in of
voor de studie van de vrijetijd worden later in het derde deel verder uitgewerkt.

Werkwijze

Tot slot nog een enkele opmerking over de gevolgde werkwijze in dit eerste deel. In de
volgende hoofdstukken wordt in de meeste gevallen vrij uitgebreid het werk van een
enkele auteur gepresenteerd. Het voordeel daarvan, vergeleken met een noodzakelijk
oppervlakkiger blijvende presentatie van het werk van meerdere auteurs onder een be-
paald thema, schuilt in de mogelijkheid om het tot onderwerp te maken van een diepgaan-
der discussie van de kernideeën in dat werk. De standaardkritiek heeft voor een belangrijk
deel het karakter van 'er is niet genceg aandacht besteed aan' of 'fenomeen x blijft
onderbelicht'. De kritiek kan in een aantal gevallen echter verder worden gebracht door
een rechtstreekse confrontatie aan te gaan met datgene wat wel werd gezegd.

Een probleem dat zich bij deze werkwijze voordcet is dat het opbouwen van een
samenhangende kritiek niet vanuit het niets kan gebeuren, op straffe van opportunisme en
formalisme. Mijn kritiek stcelt op structuratietheoretische inzichten, en derhalve zou de
presentatie van de structuratietheorie eigenlijk vooraf moeten gaan aan de hier gepresen-
teerde thema's uit de studie van de vrijetijd. Bij een dergelijke handelingswijze is het
echter weer onduidelijk waarom de structuratietheorie wordt gepresenteerd, en waarom in
de vorm zoals die wordt gepresenteerd. Omdat in deze studie de vernieuwing van de
studie van de vrijetijd voorop staat, is besloten te beginnen met een presentatie van en
kritiek op de stand van zaken in de studie van de vrijetijd. Niettemin zal duidelijk mceten
zijn dat er een sterke verbinding is tussen de inzet mijnerzijds in de discussie in de nu
volgende hoofdstukken, en de uiteenzetting van díe elementen van de structuratietheorie,
die geselecteerd zijn voor het volgende deel.
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3 LOSBANDIGHEID, LEDIGHEID
EN ANDER DREIGEND ONHEIL

Vr~jetijd als bedreiging van de beschaving

The threat of leisure is de veelzeggende titel van een bcek van Cutten - gepromoveerd en
'President of Colgate University' - dat in 1926 voor het eerst werd uitgegeven bij Yale
University Press, nog in 1972 is herdrukt in een reeks van de National Recreation and
Park Association te Washington, en dat zonder al te veel kritiek wordt aangehaald door
Torkildsen in de derde editie van zijn veelverkochte handbcek Leisure and Recreation
Management (1992). Ik vermeld dit met enige nadruk, opdat men niet denke dat ik een
bittertafelgesprek heb genotuleerd, bijvoorbeeld in 1933 in het Berlijnse hotel Kaisers-
hot~o.

Volgens Cutten heeft het juiste gebruik van de vrijetijd geleid tot het ontstaan van
elke beschaving tot nu tce, maar onjuist gebruik vervolgens tot het verval van diezelfde
beschavingen. Dit sombere voorui[zicht geldt ook Amerika. 'The result of our unlimited,
unorganized, unled, and uncontrolled leisure is the gravest danger to which any nation
was ever exposed' (Cutten, 1972, 96). Met de uitspraak over het juiste gebruik van
'leisure' verwijst Cutten, zoals vrijwel alle conservatieve intellectuelen die zich hierover
hebben uitgelaten, naar het Griekse scholingsideaal. Dat de 'juiste vrijetijdbesteding' van
de Griekse burger, gewijd aan politiek, sport, poëzie en studie, gepaard ging met
slavernij voor de meerderheid van de bevolking is voor Cutten van ondergeschikt belang.
We mceten er namelijk rekening mee houden dat zonder slavernij niet voldcende vrijetijd
beschikbaar zou zijn geweest om de beschaving zo snel te ontwikkelen als is gebeurd.
'Slavery and commerce have been the means by which in the past we made possible a
leisure class to advance civilization' (a.w., 88).

De visie op de ontwikkeling van de beschaving welke Cutten vervolgens ontvouwt
is een karakteristieke mengeling van Darwinistische en Freudiaanse ideeën. Hij begint met
de opmerking dat hcewel mensen over het algemeen medelijden hebben met de slaven, de
natuur waarschijnlijk medelijden zou hebben met de meesters, mocht ze in staat zijn tot
gevcelens. Want de meesters profiteren wel het meest van de vrijetijd, maar gaan met het
verval van de beschaving ook zelf ten onder. Gevaar heeft de meesters altijd meer
bedreigd dan de slaven. Het menselijk ras is tot zijn huidige hoge status kunnen komen
door strijd, waarbij de zwakken werden geëlimineerd. Ook het individu verkrijgt op die
manier succes. Hij dient, net als het menselijk ras als geheel, eerst zijn spieren te
ontwikkelen in hard werk, en later, met het volwassen worden, zijn hersens. Helaas is het

m. Vergelijk de hiemavolgende gedachtengang bijvoorbeeld met wat Mandell (1987), De Grazia ( 1981),
en Wilson ( 1988, 140-148) schrijven over vrijetijd onder fascistische regimes.
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zo dat met de moderne inrichting van het werk er een overmatig bercep wordt gedaan op
de hersens en weinig meer op de spieren. Met als gevolg dat het menselijk ras verzwakt.
'There is the greatest danger that leisure coupled with the comfort and ease of our
modern life, will result in both physical and mental degeneracy. A life of too much ease
is not conducive to mental strenuosity - and as modem man is finding substitutes for
physical labor, he is also looking for substitutes for thought. Less and less are his mental
recreations in the form of physical strenuosity or mental exercise. Less and less do men
want to be alone to think, they seem to shun their own exclusive company' (a.w., 89).
Moreel verval ligt op de Icer, juist omdat de moraliteit het laatste produkt van de evolutie
is, en derhalve instabiel.

Menselijke instincten kunnen zich op twee manieren uiten: primair en secundair.
Hard werken en een restrictieve moraal zorgen ervoor dat de menselijke behceften zich
op een secundaire manier uiten en daumee worden veredeld of, om de Freudiaanse term
te gebruiken, gesublimeerd. 'With leisure, ease, luxury and indulgence the instinct takes
its primary expression. Morals are dependent on sublimation; immorality follows lack of
repression and unrestricted primary expressions. It was thus that Rome fell; will not a
similar course produce a similar effect in America ?(a.w., 90).

Er zijn mensen die de tijd vrij van werk opvatten als een gelegenheíd lage lusten
bot te vieren. Deze mensen vormen een bedreiging voor de maatschappij. De meeste
misdaden vinden plaats in de vrijetijd. Dat is ook logisch, omdat de discipline welke in de
moderne fabriek heerst geen ondeugden tcelaat. Er zijn volop aanwijzingen dat als de
werkdiscipline zou afnemen de moraal ook zou verslappen. Cutten legt een zeer duidelijk,
oorzakelijk verband tussen arbeidstijdverkorting en de tcename van criminaliteit. Zo
leidde volgens hem in Engeland de afschaffing van de kinderarbeid in mijnen en fabrieken
tot tcename van vergrijpen en misdaden door kinderen, daar ouders het geld niet hadden
om de kinderen naar school te sturen en bovendien, 'crime is a characteristic of youth
(..). Repression alone will not solve the problem; youthful energy bottled up is dange-
rous; we must secure a proper outlet'. Behalve zedeloosheid en jeugdvandalisme signa-
leert Cutten nog een aantal gevaren verbonden met de moderne fabrieksarbeid en de
tcenemende vrijetijd. Zo krijgt de jeugd behalve teveel vrijetijd ook teveel loon op te
vrcege leeftijd, hetgeen niet bevorderlijk geacht mcet worden voor hun 'morele balans'.
Nu er steeds meer werk komt waar slechts weinig intelligentie voor nodig is kunnen ook
achterlijken ('morons') een volwaardig loon verdienen. Dit stelt ze in staat te trouwen en
kinderen te krijgen, 'thus increasing our population of defectives and accentuating our
eugenic problem'.

De vraag dcemt natuurlijk op waarom, indien vrceger de vrijetijd als voorwaarde
gold voor de blcei van de literatuur, wetenschap, kunst, enz., dit met de tcenemende
vrijetijd van heden niet het geval is. Dit komt omdat vrceger de schepper eenling was; hij
had als enige tijd voor scheppend werk. Tegenwoordig is de vrijetijd zo goed verdeeld dat
niet alleen de schepper vrijetijd heeft, maar zijn vrienden en bekenden ook, die hem dus
van zijn werk komen houden (a.w., 99-100).

Alleen wanneer de enorme bedreiging van de vrijetijd wordt onderkend en er op
tijd maatregelen worden genomen is er nog een mogelijkheid dat de westerse beschaving
aan de ondergang ontkomt. Er mcet op een 'agressieve wijze' richting aan worden
gegeven, net als mensen vrceger verteld is wat ze in werktijd mcesten dcen. 'The great
waste of ill-spent leisure consists, not only in the vice which results but in the virtue
which is unborn. Men must be taught new wants and given new tasks' (a.w., 95).
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Christelqke beschouwingen over vrqetijd

De gedachtengang, waarbij vrijetijd wordt beschouwd als bron van luiheid, decadentie en
criminaliteit, en daarmee als een bedreiging van de maatschappelijke orde, wanneer de
grcei ervan niet gepaard gaat met een training in het juiste gebruik ervan, kent ook een
religieuze variant. De katholieke filosoof Pieper omschrijft in het in 1947 gepubliceerde
Mu,se und Kult vrijetijd als die geestesgesteldheid en hoedanigheid van de ziel, die het
vermogen bevordert de wereldse realiteit te doorzien. Vrijetijd ('MuBe', 'leisure') is dus
niet het resultaat van externe factoren, is niet hetzelfde als de tijd die over schiet
('Freizeit', 'spare time'), en al evenmin luiheid. Vrijetijd heeft meer te maken met
innerlijke rust, stilte en zaken 'laten gebeuren'. Vrijetijd maakt contemplatie mogelijk, het
overdenken van Gods wezen, en is in die zin de basis van onze cultuur. Een cultuur die
op het punt staat vernietigd te worden als mensen niet langer mens zijn maar functionaris-
sen, die alleen werk en ontspanning kennen. Want in de wereld van de 'totale arbeid' is
geen plaats meer voor de verheerlijking van God of de viering van het bestaan; daar
heerst het idee dat vrijetijd mcet worden 'verdiend', in plaats van dat vrijetijd wordt
genoten als gave van God. Totale arbeid verwijst naar de centrale plaats van het nuttig-
heidsprincipe. Feesten bestaan alleen nog maar als rustpauze tussen het werk, of, zoals
met de 1 mei viering, ter verheerlijking van dat werk. Werkelijke rijkdom, aldus Pieper,
ontstaat echter alleen in de verheerlijking van God. 'It sets up an area where calculation is
thrown to the winds and goods are deliberately squandered, where usefullness is forgotten
and generosity reigns. Such wastefulness is, we repeat, true wealth; the wealth of the
festival time. And only in this festival time can leisure unfold and come to fruition (..).
Cut off from the worship of the divine, leisure becomes laziness and work inhuman'
(Pieper, 1962, 59)21.

Minder verheven maar ook christelijk geïnspireerd is Jager, hoofddocent aan de
Kampense Theologische Hogeschool, in zijn bcek Bevrijde tijd. Van prestatiemaatschappij
naar vrijetijdscultuur (1974). Het bcek - één van de vijftig die hij schreef - is eigenlijk
een wat breed uitgevallen preek, voorzien van alle retorische foefjes waar preken sterk in
kunnen zijn. Niet zo verwonderlijk misschien, want Jager was voor zijn aanstelling in
Kampen jarenlang predikant en verzorgde in de jaren '60 de dagsluiting voor de NCRV-
televisie. Het grondschema dat Jager hanteert is simpel. Er is een kleine grcep - Jager, u
en ik - die uitstekend overweg kan met meer vrijetijd: 'eindelijk eens niet gestoord

Z'. Soortgelijke, zij het radicaler geformuleerde gedachten zijn te vinden bij Bataille, die 'vrijheid' in
verband brengt met verzet tegen, of doorbreking van, de bestaande orde. In een essay over offers en
oorlogen bij de Azteken schrijft hij: 'From the start, the introduction of labor into the world replaced
intimacy, the depth of desire and its free outbreaks, with rational progression, where what matters is no
longer the truth of the present moment, but, rather, the subsequent result of operation.r. The first labor
established the world of things, to which the profane world of the Ancients generally corresponds. Once the
world of things was posited, man himself became one of the things of this world, at least for the time in
which he labored. It is this degradation that man has always tried to escape. (..) Religion (..) is always a
matter of detaching from the real order, from the poverty of things, and of restoring the divine order. The
animal or plant that man uses (as if they only had value for him and none for themselves) is restored to the
truth of the intimate world, he receives a sacred communication from it, which restores him in turn to
interior freedom. The meaning of this profound freedom is given in destruction, whose essence is to
consume profitlessly whatever might remain in the progression of useful works. Sacrifice destroys that
which it consecrates' (Bataille, 1991. 57-58).
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worden bij lezen en schrijven'. De grote grcep is echter gevangene van het werk; valt dat
werk weg dan weet men niet wat te dcen. 'Werken is voor hen nog steeds gelijkwaardig
aan op jacht gaan naar voedsel, waarbij zij evenals de dieren in Artis allerlei handelingen
vaak ingewikkelder maken dan strikt nodig is. Als zij niet meer totaal in beslag genomen
worden door het zceken naar voedsel en onderdak, het grootbrengen van nakomelingen en
het verdedigen van het territorium, vallen zij ruggelings in een leegte. Dat is de nieuwste
tijdnood: geen raad weten met de vrijetijd' (a.w., 69). Daarbij dcet Jager enige mceite
deze scheiding niet te laten samenvallen met het onderscheid intellectueel -'gewone man'.
Van belang is vooral hce men de dreigende verveling het hoofd biedt. Want 'een van de
ernstigste gevaren waarmee de vrijheid de vrijheid bedreigt, is de verveling' (a.w., 72).
Die verveling komt voort uit het feit dat men aan het bestaan geen zin weet te geven.
Zolang men werk heeft kan men dat loochenen; vrijheid maakt dit probleem acuut.
Verveling is dus een ernstige zaak, .. 'een wezenlijk aspect van de hel'. De theologische
lading mag duidelijk zijn: 'in de vrijetijd van de westerse mens valt de reeds aanwezige
verveling door de mand als verzet tegen Christus' (a.w., 74). Dieren bijten zich van
verveling in hun eigen staart, maar bij mensen leidt verveling tot nog veel gevaarlijker
afwijkingen. De vrijetijd, 'die onverhoeds de mensen overvalt die naar intellect en
ontwikkeling daarop niet waren voorbereid, is de oorzaak van het gebruik van huisdieren
als tegengif tegen verveling' (a.w., 76). Maar ook het gebruik van alcohol, drugs,
criminaliteit, gewelddadigheid, gokken, sensatiezucht; het zijn allemaal gevolgen van
verveling. In lijn met wat men van een goede preek mag verwachten, laat de predikant
zich geheel meeslepen door zijn eigen beeldspraak: 'Verveling drijft de mens tot vermom-
de misdadigheid, tot beschaafde roofzucht, tot fatscenlijke diefstal. Het gokspel is de
karikatuur van de komende eenheid van arbeid en vrijetijd, van geld-verdienen en
ontspanning (..). De mens blijft werkmannetje spelen. De vrijetijd mag hem niet met zijn
eigen holheid confronteren. Hij durft niet stil te staan. Daarom brengt hij vliegensvlug het
rad van avontuur in beweging. In de tijd waarin het rad niet draait, mcet de gokker bruin
branden tot een begeerlijk minnaar voor wie ook de liefde een gokspel is. De vrijetijd
dcet de oude heidense aanbidding van de zon herleven, de explosieve kracht van Eros'
(a.w., 79). Wat nu te dcen voor al deze zich vervelende mensen, die nooit iets anders
geleerd hebben dan werken ? Deze mensen mceten leren spelen. Gezin, school, vor-
mingswerk, kerk: alles mcet speels ingericht worden zodat mensen zich in een creatieve
levenshouding kunnen ontplooien. Stad en platteland mceten speelplaatsen worden en het
met de handen werken mcet worden herwaardeerd. We mceten eens kijken of we iets
kunnen opsteken van de oosterse levensfilosofieën en ook van werk een spel, een
mogelijkheid tot zelfontplooiing maken. Uiteindelijk zal er niet meer sprake mogen zijn
van arbeid en vrijetijd, alleen nog van 'leef-tijd'.

KeuzevrUheid of ledigheid `!

Opmerkingen als die van Cutten en Jager kunnen natuurlijk tot de categorie onaangename-
re borrelpraat worden gerekend, uitingen van te ver gaand paternalisme en morele paniek
bij de elite. Toch zijn ze van belang voor een goed begrip van de ontwikkeling van de
studie van de vrijetijd. De aangehaalde beschouwingen staan namelijk niet op zichzelf,
maar zijn slechts voorbeelden van een veelheid van geschriften, waar vrijetijd niet langer
wordt behandeld als onschuldig vermaak, maar als belangwekkend sociaal probleem.
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Wat echter minstens zo vaak voorkomt is dat men probeert te vermijden om vrijetijd zelf
als probleem te zien, en de problematische aspecten ervan herbencemt om ze aldus
tcegankelijk te maken voor ingrijpen. Op die manier poogt men het verwijt van paterna-
lisme en overheidsbemceienis in privé-zaken te vermijden. Het meest verontrustende aan
de vrijetijd wordt dan het 'lege' karakter ervan, terwijl bij het mooie van de vrijetijd de
'vrije keuze' voorop staat. Wie zou beter dan minister-president Lubbers deze ambivalen-
tie onder woorden kunnen brengen ? In een interview in de Groene Amsterdammer van
zomer 1984 trekt hij de zaken als volgt uit elkaar. Hij constateert dat 'op een helebcel
terreinen de gebodjes en verbodjes die mensen voor zichzelf aanhielden verdwenen zijn
(..). Dat wil zeggen dat de mens ten opzichte van dertig jaaz geleden in zekere zin veel
vrijer is. Veel meer keuzes heeft (..). Dat kan leiden tot iets moois. Vrijheid, ontplooiing.
Maar het kan ook leiden tot een zekere leegte. Nou ! Naar mijn oordeel is het goed dat
die leegte niet ontstaat, maaz wordt gevuld met een uitdaging en een inzet. Voor wat dan
ook !' De opdracht voor de vrijetijdstudies die in dit citaat zit verpakt is de vraag waar
het omslagpunt ligt van 'vrijheid, ontplooiing' naaz 'de leegte' die niet mag ontstaan.

Een dergelijke opdracht is ook af te leiden uit de inleiding van de cultuursocioloog
Zijderveld op de studiedag over de nota Naar een beleidsvisie op vrije tijd. Hij merkt op
dat de vulling van de vrijetijd voor werklozen niet zo'n probleem is. Onderzcek laat
immers zien 'dat men heus wel in staat is zijn tijd buiten en zonder betaalde arbeid te
vullen'. Wel een probleem vormt de structurering van de vrijetijd die afneemt 'naarmate
de factor arbeid en de factor azbeidstijd in belang afnemen, waardoor de levenstijd een
voorheen ongekende openheid krijgt, die niet te gemakkelijk met vrijheid verward mcet
worden' (SBRMIWVC, 1984, 31). Voor de vrijetijdstudies ligt hier de mooie taak er
achter te komen hce het kan dat aan de ene kant de tijd gevuld kan zijn, terwijl er aan de
andere kant sprake is van een gebrek aan structurering en een grote openheid, en wat het
grote verschil is tussen 'openheid' en 'vrijheid'.

Burgerschap in het zweet des aanschUns

Historisch kan een oplevende bezorgdheid over de vrijetijd worden waargenomen als er
sprake is van een nieuwe categorie in de bevolking die de beschikking krijgt over
vrijetijd, of wanneer een categorie die al beschikte over vrijetijd, ineens de beschikking
krijgt over een aanmerkelijk verruimde vrijetijd. Zulke momenten deden zich voor vlak
na de Eerste Wereldoorlog, bij de invcering van de achturige werkdag; na de Tweede
Wereldoorlog, tcen de jeugd steeds later van school afging en in de 'school-vrije' tijd een
eigen 'jeugdcultuur' begon vorm te geven; in het begin van de jaren zestig, bij de
invcering van de vrije zaterdag; en in het begin van de jaren tachtig, tcen zich een sterk
grceiende werkloosheid aftekende. Telkenmale werd er gewaarschuwd dat er problemen
zouden gaan optreden in de vrijetijd. Sommigen verbonden hieraan de noodzaak van
onderwijs, van vorming, van een 'vrijetijdrevolutie'. Zij zagen kansen voor een 'vrijetijd-
maatschappij', voor de realisering van een 'rijk van de vrijheid' waar de 'spelende mens'
volop de ruimte zou kunnen krijgen. Anderen geloofden niet dat vrijetijd de arbeid kon
vervangen als bron van positieve zelf-ervaringen enlof als maatschappelijk integratieka-
der. Zo verscheen in augustus 1983 in het NRC-Handelsblad een ingezonden brief waarin
een verontruste burger reageert op een positieve bespreking van de invcering van het
basisinkomen in die krant. Hierin werd gepleit voor 'een arbeidsloos inkomen voor
iedereen indien in de tcekomst een geautomatiseerde produktie dit mogelijk zou maken:
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werk zou dan alleen voor de liefhebbers openstaan, en geen noodzaak meer zijn'. Maar
volgens de briefschrijver is het een feit 'dat de meeste mensen eenvoudig niet in staat zijn
om zichzelf "zinvol" bezig te houden in een eeuwigdurende vakantie, maar dat die situatie
eerder een algemeen gevcel van onvrede en verveling zal scheppen, hetgeen leidt tot een
sterk stijgende misdaad en vandalisme, een tceneming van het alcohol- en druggebruik en
een snel voortschrijdend proces van maatschappelijke desintegratie (Werk is een zeer
belangrijk maatschappelijk bindmiddel)'. De oplossing ?'Handhaving van de economische
prikkel tot werk'. Want 'het is gewoon een (onaangenaam) feit, dat de mensen gedwon-
gen mceten worden tot een vrijetijdsbesteding als werk, wil de maatschappij niet
uiteenvallen en beheersbaar blijven en wil het welzijn van de mensen zo groot mogelijk
zijn. Misschien bezitten de bijbelse woorden "In het zweet des aanschijns zult gij
arbeiden" niet zozeer een economische dimensie alswel een psychologische en sociale'.

Eind jaren tachtig krijgt deze burger bijval van de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR). De WRR pleit voor een 'activerende verzorgingsstaat', om
de te groot bevonden afhankelijkheid van de verzorgingsstaat te doorbreken. 'In de visie
van de "activerende verzorgingsstaat" ligt besloten dat intensivering van de maatschappe-
lijke participatie van de burgers niet alléén aan het informele circuit kan worden overgela-
ten [zoals het CDA-concept van de 'verantwoordelijke samenleving' lijkt te suggereren
(tcevceging HvdP)]. De krachten van een informeel circuit worden dan immers overschat.
Zonder de integrerende kracht van het formele arbeidsbestel op de achtergrond zal,
volgens die visie, ook de maatschappelijke participatie gemakkelijk te wensen overlaten
(..)'. In de visie van de 'activerende verzorgingsstaat' staat 'de vraag centraal hce juist
het formele bestel van de verzorgingsstaat kan worden "geactiveerd", of liever, hce de
verzorgingsstaat zo kan worden ingericht dat zijn arrangementen actief burgerschap en
actieve participatie stimuleren in plaats van afremmen. Werkloosheid en andere vormen
van non-participatie mceten in die visie primair met werk worden bestreden, niet
uitsluitend of vooral met het verstrekken van uitkeringen of door het intensiveren van
zorg' (WRR, 1990, 42-43). Volgens de WRR is duidelijk geworden dat 'actief burger-
schap' mceilijk tot stand komt 'via cultivering en stimulering van actief informeel enlof
vrijetijdsgedrag'. Dit wordt afgeleid uit het feit dat uit studies over het vrijwilligerswerk
naar voren komt 'dat diegenen die in het formele arbeidscircuit een goede positie hebben,
een veel grotere kans hebben op "informele participatie" dan degenen die buiten het
formele arbeidscircuit staan'. De WRR verwacht zelfs dat de koppeling van 'formele
arbeid, individueel burgerschap en maatschappelijke integratie' in de tcekomst alleen maar
meer betekenis krijgt. De mensen zelf zijn uit op meer economische zelfstandigheid, en
'de bindende kracht van allerlei traditionele integratieve verbanden [is] aan erosie
onderhevig geraakt. Arbeidsparticipatie wordt in die omstandigheden een steeds belangrij-
ker manier om in die leemte te voorzien' (a.w., 43). Om het belang van de arbeidspartici-
patie nog wat verder aan te zetten wijst ook de WRR op de relatie tussen werkloosheid en
criminaliteit, waartussen minstens een 'statistisch verband' bestaat. 'Omdat arbeidspartici-
patie ook andere vormen van maatschappelijke participatie en binding in belangrijke mate
reguleert, lijkt het ontbreken van de mogelijkheid tot arbeid de kansen op maatschappelijk
isolement te dcen tcenemen en daarmee ook de kans op criminaliteit' (a.w., 44).

Het belang van de thematisering van vrijetijd als bron van maatschappelijk onheil schuilt
vooral in de continue uitdaging die het vormt voor de studie van de vrijetijd. Politici en
briefschrijvers kunnen wel iets rcepen, maar kloppen de gesuggereerde verbanden wel ?
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Wat dcen mensen eigenlijk in de vrijetijd ? In hceverre is eerder aangekondigd onheil
uitgekomen ? Wat wordt precies bedceld met de 'openheid' van, of 'maatschappelijke
desintegratie' door de niet-arbeid ? Waarom mceten mensen 'actief participeren', en
waarin ? Neemt arbeid werkelijk nog wel zo'n centrale plaats in als in dit soort beschou-
wingen wordt beweerd ? Hce kan de besteding van al dan niet 'gedwongen' vrijetijd een
bijdrage leveren aan persoonlijk of collectief welbevinden; hce zou zoiets kunnen worden
gestimuleerd ? Hce kunnen we de draai van 180' in de fundering van het 'actief
burgerschap' - van het Griekse 'scholè' naar 'arbeidsparticipatie' - doorgronden ?

Kernprobleem is de tweeslachtige houding ten opzichte van het bestaan en de
verdeling van vrijheden. Vrijheden zijn goed, maar misbruik van deze vrijheden wordt
gevreesd. Dat geldt ook voor de vrijetijd. In de hiernavolgende hoofdstukken zal duidelijk
worden dat één van de belangrijkste onderliggende discussies in de studie van de vrijetijd
cirkelt rond de vraag hce het 'vrije' van de vrijetijd mcet worden geconceptualiseerd. In
de meeste gevallen heeft men dat 'vrije' als een subjectieve categorie opgevat, en dwang
als een objectieve categorie, als iets dat van buitenaf kwam, geheel in lijn met het subject
- object of actor - structuur dualisme dat de sociale wetenschappen in het algemeen lange
tijd heeft gekarakteriseerd. In het volgende deel zal worden ingegaan op de wijze waarop
in de structuratietheorie voorgesteld wordt dit dualisme te vervangen door een dualireit
van structuren, en menselijke handelingsvrijheden op een dienovereenkomstige wijze te
reconceptualiseren. In dit deel zal op verschillende plaatsen duidelijk worden gemaakt
waarom dit nodig is, waarom we niet kunnen volstaan met het plaatsen van vrije actoren
tegenover dwingende of 'extrinsiek motiverende' structuren.
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4 GEREGELD PLEZIER

Spel en plezier zijn duidelijke voorbeelden van 'ondergedoken thema's' in de vrijetijdstu-
dies, met name in de Nederlandse vrijetijdstudies, ondanks het feit dat één van de
bekendste verhandelingen over spel is geschreven door de Leidse historicus Johan
Huizinga. Misschien heeft spel een te 'positieve' klank om met vrijetijd in verband te
worden gebracht; teveel verbonden met ideeén over ontwikkeling, opvoeding, creativiteit
en spontaniteit, terwijl het meeste vrijetijdonderzcek in opdracht van de overheid of
andere bezorgde instanties was gericht op problemen van orde en desintegratie, op
voorspelbare patronen en beheersingsmogelijkheden. Misschien ook werd spel vooral
geassocieerd met de wereld van het kind, terwijl vrijetijd tot het domein van de (jong)
volwassenen werd gerekend. Is de onderbelichting van deze thema's alleen al om deze
impliciete 'uitsluitingen' te betreuren, dat wordt nog eens verder onderstreept door het feit
dat nogal wat 'verklarende theorieën' voor wat betreft de vormgeving van het vrijetijdge-
drag hun wortels hebben in oudere theorieën over spel. Ideeën als zou vrijetijdgedrag
worden gemotiveerd door behcefte aan compensatie voor tekortkomingen in het werk, of
dienen als een soort ventiel voor 'surplus energie' of 'spanningen' elders opgedaan, gaan
terug op negentiende-eeuwse of nog oudere theorieën over speels gedrag.

Ik begin deze paragraaf inet Huizinga's 'culturele benadering' van spel. Naar
aanleíding daarvan zal ik vervolgens enige punten formuleren die ik van bijzonder belang
acht voor de verdere ontwikkeling van de studie van de vrijetijd, zoals de kwestie of
vrijetijd gepaard gaat met een bepaalde 'geestesgesteldheid' en de regulering van het
plezier22.

Spel

In de inleiding tot Homo Ludens, voor het eerst verschenen in 1938, merkt Huizinga op
dat hij steeds stelliger tot de overtuiging is gekomen 'dat menselijke beschaving opkomt
en zich ontwikkelt in spel, als spel'. Spel is niet volledig te verklaren met behulp van de
biologie of psychologie en 'blijft merkwaardig los staan van al de overige gedachtenvor-
men, waarin wij de structuur van het geestesleven en het gemeenschapsleven kunnen
uitdrukken'. Enkele hoofdkenmerken welke Huizinga aan spel onderkent zijn allereerst
het feit dat spel een vrije handeling is. Er is een lust tot spel maar het kan altijd worden
uitgesteld of achterwege blijven. Het wordt niet opgelegd door fysieke nood, nog minder
door morele plicht. Het is geen taak. Het wordt gedaan in 'vrije [ijd'. Een tweede

~. Over spel, zie verder o.a. Ellis (1973); Caillois (1979); hoofdstuk 10 van Goodale en Godbey (1988)
en hoofdstuk 3 van Torkildsen (1992).

52



kenmerk van spel is dat het niet het gewone of eigenlijke leven is. Het is juist een tijdelijk
uittreden daaruit. 'Het staat, als niet het 'gewone leven' zijnde, buiten het proces van
onmiddellijke bevrediging van noden en begeerten. Het onderbreekt dat proces. Het
schuift daartussen als een tijdelijke handeling, die in zich zelf afloopt, en verricht wordt
om de bevrediging, die in die verrichting zelf gelegen is'. Een derde kenmerk is zijn
afgeslotenheid, zijn begrenzing, zowel in tijd als in ruimte. Ten vierde heerst er in de
speel-tijdruimte een 'eigen en volstrekte orde', terwijl tegelijkertijd het spel een element
van spanning kent. Orde en spanning, dat wil zeggen de onzekerheid met betrekking tot
de afloop van het spel, zijn beide gevolg van het bestaan van spelregels. De spelregels
regelen de tijdelijk-ruimtelijk afgezonderde wereld die het spel is, bindend en onbetwijfel-
baar. Tenslotte is spel vaak omringd met geheimen, magische handelingen en rituelen.
Samenvattend kan men 'het spel ncemen een vrije handeling, die als "niet gemeend" en
buiten het gewone leven staande bewust is, die niettemin de speler geheel in beslag kan
nemen, waaraan geen direct materieel belang verbonden is, of niet verworven wordt, die
nau bepaalde regels ordelijk verloopt, en gemeenschapsbanden in het leven roept, die
zich gaarne met geheim omringen of door vermomming als anders dan de gewone wereld
accentueren' (a.w., 8-13).

De bedceling van de 'prceve ener bepaling van het spelelement der cultuur' is om
aan te tonen dat vrijwel alle bekende cultuuruitingen, of het nu gaat om taal, rechtspraak,
filosofie of kunst, hun wortels hebben in spel. Huizinga vreest echter dat het spel-element
gaat verdwijnen. Hcewel veel activiteiten op spel lijken of een spelvorm aannemen, blijkt
toch de eigenlijke stemming van het spel (het niet-instrumentele karakter; het spel om het
plezier van het spel zelf) steeds meer verloren te gaan (a.w., 194-195). Daarbij mceten
we beducht zijn voor 'vals spel', wanneer de spelvorm wordt misbruikt om een maat-
schappelijke of politieke tceleg te bedekken, en voor 'puerilisme'. Met dit laatste wordt
bedceld 'een reeks van activiteiten, waarin de mens van heden, vooral als lid van een of
andere collectiviteit optredende in organisatie, zich naar maatstaven van de puberteits- of
van de knapenleeftijd schijnt te gedragen. Het betreft voor een groot deel gewoonten die
hetzij veroorzaakt of in de hand gewerkt worden door de techniek van het modern
geestelijk verkeer. Daaronder valt bijvoorbeeld de gemakkelijk bevredigde maar nooit
verzadigde behcefte aan banale verstrooiing, de zucht tot grove sensatie, de lust aan
massavertoon' (a.w., 200). Huizinga gaat niet uitvcerig op de oorzaken van dit cultuur-
verschijnsel in, maar ncemt terloops wel een aantal factoren zoals de 'intrede der
halfontwikkelde massa's in het geestelijk verkeer, de verslapping der meeste standaarden
en de al te grote geleidendheid, die techniek en organisatie aan de maatschappij verleend
hebben' (a.w., 201). Er is weinig verbeelding nodig om hier op de achtergrond de massa-
bijeenkomsten van fascistische organisaties als Kraft durch Freude en Opera Nazionale
Dopolavoro te zien.

De begrenzing van het spel

Een belangrijk element in Huizinga's omschrijving van spel is de verwijzing naar de
begrenzing ervan, zowel in tijd als in ruimte. Helaas krijgt dit element in andere
beschouwingen over spel vaak minder accent, of wordt zelfs onderwerp van kritiek.

Ter inleiding op zijn studie over vcetbal omschrijft Miermans spel als 'iedere
vrije, zelfgezochte aan bepaalde regels gebonden handeling of bezigheid, uitgevcerd met
een geestesgesteldheid, welke de gehele persoonlijkheid omvat en plaats hebbend in een
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eigen, tijdelijke wereld, waarbij spanning, avontuur en tceval een belangrijke rol spelen
en wauop de "ongewoonheid" een bijzonder stempel drukt. Het wordt begeleid door
gevcelens van blijdschap en ontspanning' (cursivering, HvdP). Daarvoor heeft Miermans
dan al gezegd dat het onderscheid tussen spel en arbeid te maken heeft met de intentie
waarmee activiteiten geschieden. 'De mentaliteit van de becefenaar is bepalend voor het
al of niet spelkarakter er van en slechts wanneer de activiteit geschiedt om haar zelfs wille
en geen dcelstelling daarbuiten heeft, kan men spreken van spel' (Miermans, 1955, 26).
Wellicht dat we de term 'tijdelijke wereld' mogen opvatten als zowel tijdelijk als
ruimtelijk, de gehele omschrijving overziend is toch duidelijk dat Miermans vooral het
element van de 'geestesgesteldheid' en de afwezigheid van 'externe' dcelstellingen
benadrukt.

In Strijd over sport ziet Stokvis in de (tijdruimtelijke) isolatie van het spel ten
opzichte van het dagelijkse leven aanleiding te spreken van een 'niet realistische opvatting
van spel'. Op zich heeft hij gelijk wanneer hij stelt dat een absolute scheiding tussen spel
en dagelijks leven niet houdbaar is. De vraag is echter wel of hij hiermee Huizinga
volledig recht dcet. Is Huizinga's beschouwing op het verlies van het spel-element in de
cultuur niet juist een goed voorbeeld hce met een formeel of heuristisch spelbegrip - of zo
men wil, met een ideaaltypische omschrijving van spel - de tcenemende doordringing van
spel-achtige activiteiten door wijdere maatschappelijke verhoudingen is geanalyseerd ?
Wanneer Stokvis opmerkt dat Goffman aanknopingspunten biedt voor een meer adequate
analyse van spel, omdat hij meer nadruk legt op 'de problemen die mensen in ontmce-
tings- of spelsituaties hebben om hun spontane betrokkenheid bij die situaties in stand te
houden', dan heeft hij ook daarin gelijk. Maar alweer niet vanwege het feit dat er
ideaaltypische grenzen worden getrokken tussen spel en de rest van het dagelijkse leven,
maar omdat bij Huizinga de aandacht voor de zingevende actor in de vormgeving van 'de
cultuur' onderbelicht blijft. Of anders gezegd, omdat 'de cultuur' bij Huizinga over een te
grote eigen motor beschikt (Stokvis, 1979, 88).

Hce waardevol het kan zijn juist wel de grensovergangen tussen spel en de rest
van het dagelijks leven onder de lcep te nemen, wordt goed duidelijk in een derde
prcefschrift, dat van de antropologe Dahles over de wereld van de jacht. Terwijl in de
meeste antropologische studies de jacht het karakter van een nuttige bezigheid heeft, als
een onmisbare vorm van voedselvoorziening, richt Dahles zich op de jacht ín Nederland,
waar dit verschijnsel niet in 'utilitaire termen' te begrijpen is. 'Jacht is dcel op zich. Als
alle argumenten ter legitimering gencemd zijn, dan blijft de expressieve waarde over.
Jacht brengt status en identiteit tot uitdrukking' (Dahles, 1990, 285). De studie draait in
belangrijke mate om de vraag hce de identiteit van jagers zich gedurende deze eeuw heeft
ontwikkeld, zowel in relatie met de 'externe' omgeving (de maatschappij), als in een
proces van 'interne' differentiatie. Daarbij is gekeken naar de 'Jachtwet, territorium,
klasse, taal, conceptvorming en gedragsvoorschriften' als 'onderscheidende kenmerken,
waardoor de identiteit van jagen tot uitdrukking komt' (a.w., 22). Ten opzichte van
Huizinga's benadering is de optiek in dit prcefschrift verschoven van het spel naar de
spelers, echter op een zodanige wijze dat er zinvol verband blijft bestaan tussen beide.
Huizinga's spelbenadering wordt feitelijk uitgebreid met een actorperspectief, waarbij de
winst vooral zit in het feit dat zo duidelijker wordt dat de 'kenmerken van het spel'
structurerend werken; als regels en middelen waarmee actoren hun identiteit en activiteit
tijdruimtelijk onderscheidend laten zijn, bijvoorbeeld als jagers op jacht.
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Over de grenzen tussen 'jagers' en 'stropers' merkt Dahles op: 'Stropers vormen een
categorie die in de ogen van jagers niet "jaagt", en dus geen plaats in de jagerswereld
inneemt. Met stroper wordt een persoon aangeduid die niet alleen een jachtakte ontbeert,
maar ook de geschreven en ongeschreven regels van de jacht met vceten treedt. (..) In de
ogen van jagers zouden deze mensen vooral door economische motieven worden gedre-
ven: stropen voor eigen consumptie en, wat nog laakbaarder geacht wordt, voor de
verkoop en uit winstbejag. Het jagen uit economische motieven maakt van het doden van
dieren een dcel. Hiervan heeft de jagerselite zich steeds met alle nadruk gedistantieerd.
Door deze houding wordt duidelijk onderstreept dat jagen vooral een expressieve waarde
heeft; jagen om utilitaire redenen wordt de aanduiding van jacht niet eens waardig geacht'
(a.w., 288-289). We hebben hier te maken met een volledige omkering van het 'normale'
perspectief op de relatie arbeid - vrijetijd. In dat normale perspectief wordt de arbeid
voorgesteld als tijd- en plaatsgebonden en sterk regelgeleid: de vrijetijd is vervolgens de
tijd waarin de teugels kunnen worden gevierd en men kan dcen 'waar men zin in heeft'.
Dahles maakt duidelijk dat de jacht minstens zo sterk gereguleerd is als vele vormen van
arbeid, en dat ook hier sprake is van uitstoting of 'ontslag' wanneer men zich niet houdt
aan de 'regels van het spel'.

Het grens tussen jacht en stropen - tussen vrijetijd en arbeid - wordt getrokken op
basis van het 'economisch motief; de vraag of de ondernomen activiteit onderdeel is van
het totaal aan activiteiten gericht op het voorzien in het levensonderhoud. Alhcewel dat
zeker geen onverwacht uitgangspunt is, mceten we - misschien juist daarom wel - bedacht
zijn op een dreigende valkuil die ontstaat als we het perspectief van de jagerselite zonder
meer overnemen. Ten eerste mceten we ons afvragen op basis waarvan meer belang
gehecht zou mceten worden aan de wijze van waarderen en bencemen van het jagen door
de jagerselite, dan aan die welke wordt gevolgd door de stropers. Ten tweede kan men
zich afvragen of het dominante 'jagersvertoog' tcevallig die van de elite is, of mogelijk
constitutief is voor de positie van de elite. Met andere woorden, is het voortdurend
aanpassen en uitbouwen van het 'spelreglement' - met als één van de belangrijkste regels
het uitsluiten van 'economische' motieven en het benadrukken van het 'expressieve'
element - niet een onderdeel van een accumulatie van 'cultureel kapitaal', waarbij lagere
klassen op een meer subtiele manier dan via de werking van de (economische) kapitaal-
en arbeidsmarkt worden uitgesloten van daadwerkelijke invloed op processen van
maatschappelijke vormgeving ? Ik kom hier later nog op terug.

Spel of vrijetijd ?

De discussie over de vraag in hceverre spel nu wel of niet een van het dagelijkse leven
geïsoleerde activiteit vormt, weerspiegelt de discussie in de studie van de vrijetijd over
het al dan niet autonome karakter van de vrijetijd ten opzichte van de arbeid (zie o.a.
Habermas, 1974; Parker, 1974). Men vrceg zich af of de vrijetijd een verlengstuk was
van het werk, dan wel een vorm van compensatie of contrast ? Of ontwikkelen beide zich
juist relatief onafhankelijk van elkaar ? Dit onderzcek naar de relaties tussen vrijetijd en
arbeid werd echter sterk gehinderd door het functionalistisch kader waarin men deze
relaties plaatste. Afgezien van de algemene bezwaren die er aan het functionalisme kleven
(zie hoofdstuk 7), dcet zich hier een bijzonder probleem voor.

In de functionalistische optiek zijn spel in de omschrijving van Huizinga - en
vergelijkbare omschrijvingen van vrijetijd, waarbij de 'intrinsieke motivatie' voorop staat
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(zie hierna) - noodzakelijkerwijs afwel buitenmaatschappelijke (want 'niet-functionele',
geen uitstraling naar andere activiteiten hebbende) fenomenen, afwel fenomenen die
'achter de rug' van de betrokkenen om toch nog een maatschappelijke functie blijken te
vervullen. Nemen we als voorbeeld het vcetbalspel. Voor Huizinga is dit geen spel meer,
als er een dcel (vergroting gezondheid, recette, enz.) aan wordt verbonden, buiten de lol
van het spel zelf. Wanneer de deelnemers aan het spel inderdaad menen een spel te spelen
puur om de aardigheid van het spel, en kent men daar als buitenstaander, bijvoorbeeld als
ondercoeker, tegelijkertijd toch een functie aan tce, dan gebeurt dat dus 'achter de rug'
van de deelnemers aan het spel om. Hce verhoudt zich dat tot het niet op 'externe' dcelen
gerichte van Huizinga's spelopvatting ?

Aan alle praktijken, dus ook aan spel, kunnen bedcelde zowel als onbedcelde
gevolgen worden verbonden. Voor een 'verklaring' van de deelname aan het spel en het
spelverloop kunnen we niet om de bedcelde gevolgen heen; om de redenen die actoren
zelf aanvceren voor hun deelname aan het spel. Maar dit levert geen volledige verklaring
op. Daartce dienen we eveneens inzicht te hebben in de overige bewustzijnscomponenten
(onbewuste motieven) en de condities waaronder het spel vorm krijgt. Deze niet-onder-
kende condities van het gedrag kennen hun pendant in de onbedcelde gevolgen van het
gedrag. Wanneer de actoren aangeven dat hun partijtje tennis louter is ingegeven door het
mooie weer en het plezier dat ze er aan beleven, dan sluit dit niet uit dat naast dit
bedcelde gevolg als onbedceld gevolg een bijdrage wordt geleverd aan de fitheid van de
spelers en de omzet van de tennishal. Wat betekent dit inzicht nu voor Huizinga's eis dat
er alleen sprake kan zijn van spel wanneer deelname aan het spel een vrije keuze is, niet
ingegeven door een extern belang ?

Ten eerste mceten we er ons van bewust zijn dat wàt we om zichzelfswille
ondernemen geen a-historisch gegeven is, maar een geconditioneerd gegeven. Dat we nu
tennissen omdat we willen tennissen en niets anders dan tennissen. Maar op een andere
tijd en op een andere plaats zouden we iets heel anders kunnen willen dan tennissen.
Oftewel, als de condities voor het handelen veranderen, verandert datgene wat we om
zichzelfswille willen ondernemen.

Ten tweede maken niet alle niet-intrinsieke redenen een eind aan het vrijetijdkarak-
ter van activiteiten. Wellicht zou men hier een verschil kunnen zien tussen de reikwijdte
van het begrip 'spel' en het begrip 'vrijetijd'. In de huidige context is de bevordering van
de gezondheid als dcel in ieder geval geen reden om bepaalde activiteiten niet als vrijetijd
te zien. Het gaat eigenlijk ook helemaal niet om het soort dcel, functie of intentie dat aan
de activiteit ten grondslag ligt, maar om de regulering van vrijheden ten aanzien van de
keuze tussen de verschillende dcelen. Immers, de dceleinden van bepaalde handelingen
zijn zelf niet vrijheidbeperkend; het vrije keuzekarakter hangt af van de vraag in welke
mate men gedwongen wordt voor bepaalde dceleinden te kiezen.

Er kan en zal nog veel meer worden gezegd over dat vrije karakter, om te
beginnen in de volgende paragrafen waarbij het vooral gaat om het verband tussen het
vrije karakter van het handelen en de afwezigheid van externe dcelstellingen. Hier
volstaat het om op te merken dat, wanneer de bevordering van de gezondheid, die wordt
aangevcerd als reden voor iemands frequente verschijnen op de tennisbaan, een vrij
gekozen dcelstelling van deze handeling is, dit dus, ondanks het externe karakter van deze
dcelstelling, geen afbreuk dcet aan het tennisspel als een normale vrijetijdactiviteit. Of dit
dan nog steeds spel mag worden gencemd is hier minder belangrijk, alhcewel men zich
ook daarbij kan afvragen hce enerzijds als eerste kenmerk van spel het vrije keuze-
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element kan worden benadrukt, en vervolgens kan worden aangegeven dat die keuze
alleen betrekking mag hebben op activiteiten die men om zichzelfswille zou willen
ondernemen en niet op activiteiten met externe dcelstellingen.

De ervaring van vrqheid en de regulering van plezier

Volgens Stokvis mcet het ontstaan van de moderne sporten eerder in verband worden
gebracht met de 'veredeling' van oudere volksvermaken, dan met ontwikkeling vanuit
spelvormen zoals door Huizinga omschreven. De culturele opvatting van spel is boven-
dien niet gebaseerd op empirische studie van kinderspel. Het betreft in feite een 'veralge-
meende versie van een traditioneel aristocratisch levensideaal' (Stokvis, 1979, 87). Deze
opmerking is om een tweetal redenen interessant. Ten eerste omdat dit ook kan slaan op
een bepaalde omschrijving van vrijetijd, die met name in de sociale psychologie opgeld
heeft gedaan. En ten tweede omdat er een verband kan worden gelegd met Bourdieu's
beschouwingen over smaak en distinctie.

In het 'aristocratisch levensideaal', ofwel het traditionele ideaal van de 'amateur',
zijn mensen onthecht van de dagelijkse zorgen en verplichtingen, en dcen ze ervaringen
op die ze hogelijkst waarderen om zichzelfswille. 'In de becefening van kunst, literatuur,
filosofie en zuivere wetenschap zag men de hoogste opgaven voor het menselijk leven'
(Stokvis, t.a.p.). Er is een treffende gelijkenis te ontwaren tussen Huizinga's spelbegrip
en dit aristocratische levensideaal, maar ook met die stroming in de vrijetijdstudies,
waarbij vrijetijd als een aparte geestesgesteldheid wordt voorgesteld. Een auteur die dit
laatste idee een sterke impuls heeft gegeven is Sebastian de Grazia, in zijn lijvige bcek Of
Time, Work and Leisure uit 1964. Hij maakte daarin een scherp, in het Nederlands lastig
te vertalen onderscheid tussen 'free time' en 'leisure'. 'Leisure' mag volgens de auteur
niet worden verward met 'free time', want dan wordt het beschouwd als tegengesteld aan
werk; onproduktief en verzwakkend voor welke strijd dan ook die we zullen mceten
vceren in de tcekomst. 'Leisure' mag ook niet worden gebruikt als 'retorisch gereed-
schap', als slogan of lokker in reclameboodschappen. 'Leisure' is wat anders. 'Leisure
requires a sacrifice (..). Leisure and free time live in two different worids. (..) Anybody
can have free time. Not everybody can have leisure. Free time is a realizable idea of
democracy. Leisure is not fully realizable, and hence an ideal not alone an idea. Free
time refers to a special way of calculating a special kind of time. Leisure refers to a state
of being, a condition of man which few desire and fewer achieve' (a.w., 5).

Een kwart eeuw na het verschijnen van De Grazia's bcek stelt Sessoms, de
voorzitter van de Amerikaanse Academy of Leisure Sciences, in een rede voor die
Academie, dat De Grazia met zijn bcek het 'tijdperk van de studie van de vrijetijd'
inluidde. Enigszins dubbelzinnig merkt hij verder op dat De Grazia de in de Verenigde
Staten vrij sterke 'park and recreation movement' daarmee niet echt een plezier heeft
gedaan23. 'Prior to his study, most students of leisure behavior were comfortable with

n. Dubbelzinnig, omdat men in eerste instantie geneigd is de opmerking, dat de 'park and recreation
movement' met De Grazia's interventie geen plezier is gedaan, als een ironische opmerking te lezen. De
rest van de lezing blijft echter in hoge mate in het teken van de onzekerheid staan; onzekerheid over wat
men nu rnoet met De Grazia's omschrijving van 'leisure'. Uiteindelijk besluit Sessoms dan dat 'leisure'
maar opgevat moet worden als 'systeem', hetgeen in dit geval al snel een te duur woord blijkt voor een
'field of exploration'. Met dit voorstel wordt verder ook niets opgelost, want enige criteria om dit
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the definition of leisure as "free time". It was operational; and, although there were
gnawing problems associated with it, we all spoke the same language, and there were
ample opportunities for cross-study comparisons' (Sessoms, 1986, I10). De Grazia
verstoorde deze relatieve rust door de recreatiewetenschappers te wijzen op klassieke
opvattingen waarin 'leisure' een bepaalde na te streven geestesgesteldheid zou zijn, te
onderscheiden van 'recreation', als zijnde simpelweg ontspanning en amusement.
Vakgrcepen die tot dan tce zich hadden getooid met de naam 'park and recreation studies'
werden omgedoopt tot 'leisure studies' en meer en meer onderzcekers richtten hun
aandacht op de individuele beleving van vrijetijd.

In de jaren zeventig komt de sociaal-psychologische studie van de vrijetijd, vooral
in de Verenigde Staten, sterk tot ontwikkeling (Ouellet (red.), 1984). Auteurs als
Neulinger (1974; 1981) en Iso-Ahola (1979, 1980) spreken van een specifieke 'vrijetijder-
varing' die wordt teweeggebracht door 'ervazen of waazgenomen vrijheid' en de mate
waarin een bepaalde activiteit 'extrinsiek' dan wel 'intrinsiek' is gemotiveerd. Intrinsiek
gemotiveerd is de activiteit die in zichzelf waardevol en nastrevenswaardig wordt geacht.
Extrinsieke motivatie betreft die vormen van handelen die van buiten af worden opgelegd.
'Pure vrijetijd' vraagt volgens Neulinger niet alleen om 'a complete mastery of oneself in
terms of total freedom from inner constraints, but it also implies the condition of being
able to enjoy the satisfactions derived from intrinsic rewards without having to pay
attention to potential extrinsic ones'. Hij merkt daarbij op dat hij zich niet bezighoudt met
de vraag of een 'ervaren vrijheid' wel een 'echte' vrijheid is. Illusies kunnen reële
consequenties hebben en vrijetijd kan worden opgevat als de reële consequentie van de
illusie vrij te zijn (Neulinger, 1981, 31)Z'.

In Europa slaat de sociaal-psychologische benadering van de vrijetijd veel minder
aan. Sociologische en beleidsgerichte studies blijven hier domineren. De standaazdkritiek
die hier in de jazen tachtig tot ontwikkeling komt, waarbij het 'verdwijnen van de
maatschappij' uit de vrijetijdstudies een van de kernpunten in de kritiek is, wordt a
fortiori van tcepassing geacht op het werk van Neulinger en Iso-Ahola. Met zijn Capita-
lism and Leisure Theory, dat als ondertitel zeer wel 'een kritiek op de studie van de
vrijetijd' had kunnen dragen, leverde Rojek een forse bijdrage aan de formulering van de
standaardkritiek en de pogingen 'de maatschappij' weer terug te brengen in de studie van
de vrijetijd. Des te opmerkelijker is dat Rojek in het laatste hoofdstuk ('The Sociology of
Pleasure') tot de conclusie komt dat er, ondanks alle ook door hem zelf uitgebreid
weergegeven meningsverschillen, toch een zekere overeenstemming blijkt over waar het
in de vrijetijd om draait. Hij haalt twee auteurs aan, uit diametraal tegenover elkaar
staande sociaal-wetenschappelijke stromingen, die beide benadrukken dat het bij vrijetijd
gaat om die vormen van zelfontplooiing, die worden gestuurd door daarmee verbonden
verwachtingen van plezier (Rojek, 1985, 174). De elementen van 'zelflzelfloosheid' en

onderzoeksterrein af te bakenen ontbreken. De 'mixed feelings', die zo te zien zijn ingegeven door het als
uitzichtloos ervaren debat over de omschrijving van 'leisure' en 'free time', spreken duidelijk uit de
woorden waarmee de lezing wordt afgesloten: 'Thank you, Sebastian, you gave us a good run and hopefully
we have played the intellectual game well. It is now time to get on with the work of leisure' (1986, 112)

~. Voor recente meer en minder kritische overzichten van de (voornamelijk Noord-Amerikaanse) sociale
psychologie van de vrijetijd, zie Mannell (1984, 1989); Neulinger (1984); Ingham (1986, 1987) en Iso-
Ahola (1989a, 19896).
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'plezier' komen deels ook terug in de 'vier regels voor de sociologie van de vrijetijd' die
hij aan het eind van het hoofdstuk formuleert. De regels 2 en 4 die Rojek formuleert
komen er grotendeels op neer dat hij vrijetijdpraktijken op een manier wil analyseren, die
sterk overeenkomt met de in het volgende deel uiteen te zetten benadering. De regels 1 en
3 vragen echter om enig commentaar.

De eerste regel luidt: 'Leisure activity is an adult phenomenon which is defined in
opposition to the play world of children'. Ik laat nu maar even terzijde dat dit meer op
een uitdagende stelling lijkt dan een 'regel' in de zin zoals Durkheim die introduceerde in
zijn 'regels voor de sociologische methode'. Ook als stelling rcept deze regel een aantal
intrigerende vragen op. In Rojeks optiek werpt de socialisatie van kinderen het grceiend
zelf(-bewustzijn) op als barrière tussen het spel van het kind en de vrijetijd van de
volwassene. Het kinderspel wordt volgens hem gekarakteriseerd door 'zelfloosheid', en
daarmee door vluchtigheid en onvoorspelbaarheid. Staat een dergelijke opvatting van
(kinder-)spel niet haaks op Huizinga's benadering van spel, die op zijn beurt veel nauwer
lijkt aan te sluiten op de gesocialiseerde vrijetijd van volwassenen ? Aan de andere kant,
is het idee van 'zelfloosheid', van het 'volledig opgaan' in een activiteit niet iets wat
inderdaad een belangrijke rol speelt in veel vrijetijdactiviteiten ? Is een dergelijke
'zelfloosheid' niet voor televisiekijken en video-spelletjes ? Of het opgaan in een massa
die de overwinning van het favoriete vcetbalteam met gejuich, zingen en 'waven' probeert
te bewerkstelligen ? Of religieuze ervaringen - denk aan Piepers associatie van vrijetijd en
contemplatie - en gokverslaving ? Kortom, allerlei activiteiten die voor het merendeel in
de ogen van Huizinga niet meer dan 'pueriele' vormen van spel zouden zijn geweest -
inderdaad: kinderspel ? Rojek creëert dus een oppositie tussen de bestaande orde - het
'realiteitsprincipe' van de gesocialiseerde, volwassen burger - enerzijds, en het ontsnap-
pen daaruit of het verzet daartegen anderzijds, waarbij vrijetijd in verband wordt gebracht
met het eerste deel van die oppositie, en het tweede deel van die oppositie in verband
wordt gebracht met kinderspel en zelfloosheid. Moeten we daaruit nu afleiden dat die
laatste elementen niet tot de vrijetijd van volwassenen behoren ?

In de derde regel blijkt dat Rojek vasthoudt aan de gangbare tegenstelling tussen
macht en vrijheid. Die derde regel luidt: 'The structure and development of leisure
relations is an effect of legitimating rules of pleasure and unpleasure'. Minstens zo
opvallend is de uitspraak die hier direct op volgt: 'Leisure relations are not relations of
freedom. On the contrary, they are relations of power whose dynamics and subjective
meaning reflect the historically structured economy of pleasure in society' (a.w., 181).
Belangrijk is dat Rojek tot de conclusie komt dat plezier geen onproblematische, buiten
het sociale staande, drijfveer vormt. Integendeel. Historisch gezien kunnen bijvoorbeeld
veranderingen in de verdeling, aard en intensiteit worden waargenomen. 'For example, it
is possible to demonstrate that the rules of permissible conduct in the fifteenth century
were qualitatively different from the rules that obtain in the present day. Furthermore, it
is possible to be still more precise, and compare and contrast latitudes of pleasure an
unpleasure for stratified classes and power factions in each period' (t.a.p., cursivering
HvdP). De grote winst in een dergelijke benadering van plezier, bijvoorbeeld ten opzichte
van de sociaal-psychologische preoccupatie met intrinsieke motivatie, is dat onderkend
wordt dat wat wordt herkend en geaccepteerd als plezier niet alleen een kwestie is van
intrinsieke drijfveren, maar tegelijkertijd ook samenhangt met de sociale relaties waarin
men verkeert. Met andere woorden: intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie zijn
geen elkaar uitsluitende of tegengestelde vormen van motivatie, maar werken gelijktijdig
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en de verdeling en intensiteit van beide vormen van motivatie hangen samen met
vigerende machtsverhoudingen.

Echter, de cursiveringen in de aangehaalde citaten maken duidelijk dat ook bij
Rojek zelf het, zijns ondanks, in feite gaat om de vrijheidsgraden die men heeft, of anders
gezegd, dat het de mate van tcegestane vrijheid is in de organisatie van plezier en
onplezier, die de kern van de zaak vormt. Het gaat niet om het plezierige of onplezierige
karakter van de activiteiten, net zo min als het gaat om de vraag of inen al dan niet
vrijheid ervaart. Plezier en etn ervaring van vrijheid zullen over het algemeen wel
prevaleren in de vrijetijd, maar ze zijn op zichzelf niet genceg voor het bestaan van
vrijetijd. Ook arbeid, het opvoeden van kinderen, huishouden en studeren kunnen gepaard
gaan met plezierige ervaringen en zelfs met gevcelens vrij te zijn - spreekt men bijvoor-
beeld niet van het 'vrije' ondernemerschap ? Maar uiteindelijk zijn een plezierig gevcel
en de ervaring van vrijheid niet hetzelfde als vrij zijn. Ze geven weinig inzicht in de
breedte van de keuzes waarin mzn vrijgelaten wordt. Aan de regulering van het plezier
gaat dus de regulering van de vrije keuze vooraf, of beter nog: de verdeling van plezier
en onplezier werkt als sanctionering op het juiste gebruik van tcegestane vrijheden.
'Vrijetijdrelaties' (leisure relations) zijn dus wel relaties van vrijheid (relations of
freedom), juist omdat de mate van vrijheden die men heeft de uitdrukking vormt van de
macht die men heeft. Meer macht impliceert meer mogelijkheden om de gang van zaken
op een zodanige wijze te beïnvloeden als overeenkomt met de eigen belangen - daaronder
valt het vergroten van het plezier en het vermijden van onplezierige zaken.

Hcewel ik dus Rojek niet zou willen volgen als hij vrijheid en macht tegenover
elkaar zet, en plezier als het centrale element in de studie van de vrijetijd naar voren
schuift, onderschrijf ik wel zijn stelling dat (het zceken naar) plezier geen onproblemati-
sche 'drijfveer van het zelfis, maar altijd ook een historische categorie, waarin de
vigerende maatschappelijke verhoudingen worden weerspiegeld. Daarmee levert hij een
essentiële aanvulling op de sociaal-psychologische benadering, waarbij de inhoud en aard
van de intrinsieke motivatie en voor de vrijetijd typerende geestesgesteldheid als buiten-
maatschappelijke verschijnselen worden beschouwd.

Intrinsieke motivatie: persoonlUke smaak of vorm van cultureel kapitaal ?

Bourdieu heeft over veel zaken geschreven, waarmee de studie van de vrijetijd haar
voordeel kan dcen. In deze context zijn van belang de opmerkingen die hij heeft gemaakt
over de ontkenning van externe doelstellingen in vormen van 'hoge' of 'aristocratische
cultuur', en de betekenis van het (kunnen) maken van 'fijne' onderscheidingen als op zich
zelf een onderscheidend element tussen sociale klassen. In hoofdstuk 9 wordt nader
ingegaan op de rol die tijd hierbij speelt.

Culturen verschillen naar de mate van 'esthetisering'; van de afstand die ze
scheppen tot het 'aardse', het 'laag-bij-de-grondse', het vanzelfsprekende, het zorgen voor
het dagelijkse bestaan. Die esthetisering verloopt over het algemeen via de introductie van
steeds fijnere onderscheidingen ten aanzien van het onderwerp van esthetisering. De
introductie en verfijning van spelregels in allerlei activiteiten zoals volksvermaken en
jagen is een goed voorbeeld van een dergelijk esthetiseringsproces. Ook het verdwijnen
van het voor de hand liggende dcel van een bepaalde activiteit, zoals het doden van dieren
teneinde ze te kunnen opeten, of de introductie van niet-nuttige dceleinden in activiteiten -
zoals het 'kunst-schilderen' of het maken van een 'mooie' zweefduik of andere onderdelen
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van het 'kunst-zwemmen' - is een essentieel onderdeel van de culturele waardering van
die activiteiten. Wanneer men duidelijk kan laten merken activiteiten om zichzelfswille te
ondernemen, laat men immers (impliciet) merken niet bezig te hceven zijn met nuttige en
aardse activiteiten, zoals werken, schoonmaken of het schieten van een konijn voor het
avondeten. Daarmee suggereert men macht en rijkdom en kan men zich positioneren als
'vrije burger'.

'The opposition between the immediate and deferred, the easy and the difficult,
substance (or function) and form, which is exposed in a particularly striking fashion in
bourgeois ways of eating, is the basis of all aestheticization of practice and every
aesthetic' (Bourdieu, 1986, 196). Mijn lezing van Bourdieu is dat in principe alles
onderwerp van esthetisering kan worden, zij het dat sommige voorwerpen of cultuurvor-
men zich daar vanwege bepaalde inherente of intrinsieke kwaliteiten beter voor lenen dan
andere. Bijvoorbeeld eten. Terwijl de arbeiders worden verondersteld te eten met de
duidelijke bedceling daarmee weer nieuwe krachten op te dcen, ligt de nadruk bij het eten
van de burgerij op de vorm, waarbij men als het ware zijn best dcet te ontkennen dat men
bezig is de 'vulgaire' honger te stillen. De mate van esthetisering komt tot uiting in het
ceremonieel dat van een maaltijd wordt gemaakt, maar ook in de verschillende voorkeur-
spatronen voor soorten voedsel: de lagere klassen eten meer 'zwaar' voedsel, de hogere
klassen hebben een voorkeur voor 'licht' voedsel. 'In one case (in de arbeidersklasse,
HvdP), food is claimed as a material reality, a nourishing substance which sustains the
body and gives strength (hence the emphasis on heavy, fatty, strong foods, of which the
paradigm is pork - fatty and salty - the antithesis of fish - light, lean and bland); in the
other, the priority given to form (the shape of the body, for example) and social form,
formality, puts the pursuit of strength and substance in the background and identifies true
freedom with the eclective asceticism of a self-imposed rule' (a.w., 197-199).

Doordat in de verschillende klassen verschillend wordt gegeten, en de onderschei-
den soorten voedsel ('intrinsiek') verschillen voor wat betreft hun natuurlijke kwaliteiten,
betekent dit dat de smaakverschillen ten aanzien van het eten uiteindelijk doorwerken in
de vormgeving van het lichaam. 'Taste, a class culture turned into nature, that is,
embodied, helps to shape the class body. (..) It follows that the body is the most
indisputable materialization of class taste, which it manifests in several ways. It dces this
first in the seemingly most natural features of the body, the dimensions (volume, height,
weight) and shapes (round or square, stiff or supple, straight or curved) of its visible
forms, which express in countless ways a relation to the body, i.e. a way of treating it,
caring for it, feeding it, maintaining it, which reveals the deepest disposition of the
habitus. It is in fact through preferences with regard to food which may be perpetuated
beyond their social conditions of production (..), and also, of course, through the uses of
the body in work and leisure which are bound up with them, that the class distribution of
bodily properties is determined' (a.w., 190).

Het feit dat we onderkennen dat voor het individu het lichaam conditionerend is
voor sociale praktijken waar het aan kan deelnemen, sluit dus niet uit dat zich in die
lichamelijke conditionering wijdere maatschappelijke verhoudingen weerspiegelen. De
bemiddelende rol bij deze vorm van conditionering wordt in dit geval gevormd door de
fysieke eigenschappen van het voedsel waar de onderscheiden klassen een voorkeur voor
vertonen. Maar kan dit voorbeeld nu worden doorgetrokken naar andere activiteiten en
produkten ? Is het nu zo dat bepaalde vormen van sport of muziek ook dergelijke
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intrinsieke verschillen vertonen, die reële consequenties hebben voor de vormgeving van
praktijken ?

Bij Bourdieu luidt het antwoord op deze vraag bevestigend, maar tegelijkertijd
waakt hij er voor de intrinsieke eigenschappen van bijvoorbeeld sport en muziek een
geheel buitenmaatschappelijk bestaan te geven. De intrinsieke eigenschappen komen altijd
aan bod in samenhang met het gebruik, en dat gebruik kan in de loop der tijd sterk
veranderen. 'Thus we have seen Vivaldi receive, over a period of twenty years, complete-
ly opposite social meanings, and pass from being a musicological "rediscovery" to being
background music for supermarkets', aldus Bourdieu (in een lezing in 1980), om te
vervolgen: 'Even if it is certain that a sport, a musical work or a philosophical text
define, by virtue of their intrinsic properties, the limits of the social usages which can be
made of them, they lead to a diversity of uses and are marked at every moment by the
dominant use made of them' (Bourdieu, 1990, 162). Goed beschouwd komt het er bij
Bourdieu op neer dat de waardering van een bepaalde vorm van sport, schilderij of
muziek tot stand komt op het snijvlak van de intrinsieke kwaliteiten ervan; de plaats die
het inneemt in het veld waarin de vergelijking wordt getrokken (bijvoorbeeld de plaats die
golf op een bepaald moment inneemt in het veld van de sporten; of sport in het veld van
vrijetijdactiviteiten); en de plaats van degenen die de sport becefenen, of het schilderij
bewonderen, in de 'sociale ruimte' - de hiërarchie van sociale klassen.

Het feit dat de waardering van cultuurvormen op een dergelijk snijvlak tot stand
komt is ook verantwoordelijk voor de dynamiek van 'stijgende' en 'dalende' cultuurgce-
deren. Golf is een bij uitstek geësthetiseerde vorm van sport; 'golf everywhere establishes
distance from non-players, through the reserved and harmoniously arranged space in
which this sporting activity takes place, and distance from adversaries bij the very logic
of confrontation, which excludes all direct contact, even by the intermediary of the ball
(a.w., 158). Maar men dient er beducht voor te zijn een al te directe relatie te leggen
tussen deze intrinsieke eigenschappen van golf en de sociale positie van de becefenaren
van golf. Het gaat juist om die relatie, en hce die relatie enerzijds een weerspiegeling is
van de plaats van golf en de golfbecefenaren in hun respectievelijke velden of ruimten, en
anderzijds hce de respectievelijke plaatsen elkaar over en weer beïnvloeden. Zo kan de
plaats van golf in het veld van de sporten worden beïnvloed door de introductie van
nieuwe sporten, of het al te populair worden van bestaande sporten, waardoor de
waardering van golf door een bepaalde sociale grcep verandert. En vice versa. De
intrinsieke kwaliteiten van golf zijn dus wel conditionerend, maar niet determinerend voor
de vormgeving van sociale praktijken.

De ongelijke verdeling van het culturele kapitaal; enige implicaties voor de studie van de
vrijetijd

Bourdieu maakt duidelijk dat smaak - ogenschijnlijk een uiterst persoonlijke aangelegen-
heid, waarover niet valt te twisten - statistisch allesbehalve willekeurige verschillen
vertoont: sociale klassen onderscheiden zich duidelijk ten opzichte van elkaar voor wat
betreft hun smaakvoorkeuren. Hij levert bovendien een theoretisch kader - dat behalve dat
het voortborduurt op antropologische concepties als 'eer', in bepaalde opzichten sterk dcet
denken aan het werk van sociologen als Marx, Weber en Veblen - waarin hij die
smaakverschillen duidt. Die hebben namelijk alles te maken met de ongelijke verdeling
van culturee! en sociaal kapitaal, die bij Bourdieu de plaats innemen van alternatieve
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machtsbronnen naast het economisch kapitaal. Bij de accumulatie van cultureel kapitaal
speelt 'vrije' tijd op een nog nader aan te geven wijze een cruciale rol. Ik wil dit
hoofdstuk nu echter afsluiten door te wijzen op enkele andere aantrekkelijke aspecten van
deze analyse.

Allereerst herinnert Bourdieu's Distinction sterk aan Veblens Theory of the Leisure
Class (in 1974 in Nederlandse vertaling verschenen onder de titel De theorie van de
nietsdoende klasse), een bcek waarvan nog wel eens is gezegd dat het het begin van de
wetenschappelijke aandacht voor de vrijetijd markeerde, maar dat tot nu tce niet echt veel
doorwerking in de studie van de vrijetijd heeft gekend. Het werk van Bourdieu maakt
duidelijk waarom. Beide geven ze aan welke belangen er schuilen achter het benadrukken
van het belangeloze, '1'art pour 1'art' karakter van de meeste vormen van 'hoge cultuur'.
Ze nodigen beide de culturele elite, waartce ook de meeste academici mogen worden
gerekend, uit in de eigen vcet te schieten - een activiteit die de meesten zullen proberen te
vermijden. Aan de andere kant gaat zelfs het bestempelen van allerlei 'hogere cultuurvor-
men' als hobby's van de rijken, en derhalve ten onrechte uit de algemene middelen
gesubsidieerd, niet ver genceg. Het gaat om meer, om posities en een ongelijk verdeelde
vorm van kapitaal - hetgeen de publieke steun voor bijvoorbeeld musea en symfoniemu-
ziek, waarmee die ongelijke verdeling nog eens wordt versterkt, op het eerste gezicht nog
dubieuzer maakt. Toch bevordert de staat ook de economische kapitaalvorming om
bepaalde redenen. Wellicht zijn die redenen ook van tcepassing op de culturele kapitaal-
vorming ? Bourdieu's werk kan aldus een aardige aanzet leveren voor een discussie over
bepaalde vormen van cultuur- en vrijetijdbeleid, waarbij het accent dan niet zozeer ligt op
de spreiding van cultuur alswel op de accumulatie van cultureel kapitaa125.

De benadering van Bourdieu biedt ook een mogelijkheid om rekening te houden
met intrinsieke of inherente kwaliteiten van produkten en bepaalde typen culturele
praktijken, zonder die intrinsieke kwaliteiten geheel buiten de maatschappelijke context te
plaatsen. Daarbij is het minder relevant te bepalen hóe intrinsiek die kwaliteiten feitelijk
zijn, maar gaat het er vooral om aan te geven dat het benadrukken hce zeer bepaalde
activiteiten intrinsiek gemotiveerd zijn, of over welke belangrijke intrinsieke kwaliteiten
sommige produkten beschikken, elementen zijn van processen van culturele kapitaalaccu-
mulatie. Als men na deze kritische kanttekening toch door zou willen gaan met een
benadering van vrijetijd waarin de intrinsieke motivatie een centrale plaats inneemt, en
bijvoorbeeld ook beleid zou willen richten op vergroting van de participatie in dat soort
vrijetijdpraktijken, dan zou het desondanks interessant zijn te zien of de analyse van de
randvoorwaarden voor culturele kapitaalaccumulatie meer zou kunnen opleveren dan het
meer gangbare onderzcek naar de factoren achter het vrijetijdgedrag. We hceven hierbij
niet alleen aan 'cultuurspreiding' te denken, maar zouden bijvoorbeeld ook kunnen denken
aan een verschuiving naar vormen van recreatie en toerisme die minder milieubelastend
zijn dan de meeste nu gangbare. Het zou beleidsmatig interessant kunnen zijn om na te
gaan of dergelijke vormen van recreatie en tcerisme kunnen worden geësthetiseerd, en of
het mogelijk is accumulatie van met dergelijk activiteiten te verwerven cultureel kapitaal
te bevorderen.

ss. Zie het Boekmancahier. Kwartaatschr~ over kunst, onderzoek en beleid waar voor- en tegenstanders
van Bourdieu's benadering regelmatig met elkaar in de slag gaan.
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Datgene wat geldt voor de 'hoge cultuur' in het algemeen, geldt ook voor de wetenschap
in het bijzonder. Distantie tot het onderwerp van onderzcek is één van de meer kenmer-
kende elementen van wetenschappelijke activiteit. Zeker elke socioloog krijgt in zijn
opleiding iets te horen over de mate waarin de becefening van de sociologie een activiteit
van 'vrij zwevende' intellectuelen zou behoren te zijn. Maar als vrijetijd iets te maken
heeft met intrinsieke motivatie, met spel, of processen van esthetisering, wat zou een
dergelijke vrijetijd nog onderscheiden van 'aristocratische levensidealen' of de 'academi-
sche vrijheden', van het leven van de 'vrij zwevende intellectueel' ? In dat geval dreigt de
sociologie van de vrijetijd, door de verdubbeling van de distantie ten opzichte van het
'nuttige', een soort 'etiquette' van de intellectueel te worden, de rest van de gcegemeente
als ideaalbeeld voorgehouden. Het is om diezelfde reden ook begrijpelijk dat een
dergelijke vorm van wetenschap weerstanden oprcept. Ten eerste omdat ze zich op een
gedistantieerde manier bezighoudt met zaken die bij voorkeur ver af staan van de directe
zorgen van het dagelijkse bestaan. Ten tweede omdat ze - juist als activiteit van een
culturele elite betrekking hebbend op de eigen voorkeuren van de culturele elite - op
impliciete wijze de onbereikbaarheid van 'echte vrijetijd' (zoals De Grazia's 'leisure')
voor het grote publiek nog eens benadrukt. Niet door de onderliggende processen van
accumulatie en verdeling van cultureel kapitaal ter discussie te stellen, maar door bij het
grote publiek een gebrek aan smaak, onkunde, onwetendheid of preoccupatie met het
materiële en nuttige te veronderstellen.

Ten slotte kan men een tcename van cultureel kapitaal ook proberen te duiden als
een tcename van 'complexiteit' - het gaat immers om de tcename in fijne onderscheidin-
gen in bepaalde praktijken. De introductie van dat begrip biedt de mogelijkheid interes-
sante overstapjes te maken naar systeemtheorieën waarin het begrip complexiteit ook een
centrale rol inneemt, zoals in een later hoofdstuk nog naar voren zal komen. De introduc-
tie van dit begrip nodigt ook uit tot het vemchten van onderzcek naar de relaties tussen
de mate van (interne) complexiteit van praktijken en hun culturele waardering (zie o.a.
Ganzeboom, 1984). Daarbij dient dan wel het onderscheid tussen het formele en het
substantiële aspect van de complexiteit van bepaalde praktijken, c.q. de daarin gebruikte
betekenisstelsels, in het oog te worden gehouden. Anders gezegd, er dient niet bij
voorbaat vanuit gegaan te worden dat vormen van 'hoge cultuur' complexer van aard zijn
dan andere cultuurvormen. Veeleer zou het onderzcek zich mceten richten op de vraag in
welke mate cultuurvormen onderwerp zijn van processen van esthetisering, of dit
inderdaad te bepalen is in termen van tcenemende complexiteit, en zo ja, wat dit betekent
in termen van de culturele waardering van die cultuurvormen.
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5 VRIJETIJD ALS ONDERDEEL
VAN HET DAGELIJKSE LEVEN

Er is, in ieder geval in de cultuursociologie, sprake van een sterk tcenemende aandacht
voor het 'alledaagse leven', het 'triviale', consumptie en materiële cultuur, de 'esthetise-
ring van het dagelijks bestaan', enz. Wat er onder dit soort titels wordt besproken
overlapt voor een zeer belangrijk deel met datgene waarover de studie van de vrijetijd het
heeft, of zou mceten hebben2ó. Tot nu tce is echter de wederzijdse interesse van de
'studie van de vrijetijd' en deze 'nieuwe' cultuursociologie beperkt, zij het niet geheel
afwezig, zoals in hoofdstuk 2 al werd opgemerkt.

Het begrip vrijetijd neemt in de nieuwe cultuursociologie geen actieve plaats in. In
de inleiding tot het bcek wat het verst gaat in de integratie van de nieuwe cultuurstudies
en de vrijetijdstudies, geven Clarke en Critcher hiervoor een gedeeltelijke verklaring. 'We
have attempted to draw leisure out of its artificial social and academic segregation - to
argue against its status as a separate sphere, and to connect it to the social and political
processes and structures of British capitalism. Our interest, then, is not really in "leisure"
itself, it is in what leisure can tell us about the development, structure and organisation of
the whole society' (Clarke en Critcher, 1985, xiii). Ze hebben dan ook geen behcefte aan
'analytisch gegoochel' met het vrijetijdbegrip. 'What proper leisure analysis requires is
the identification of the processes which compartmentalised social experience into work
life, family life, leisure life. Leisure as a concept is a reflection and not an explanation of
this fragmentation. The definition of leisure is not, then, a problem to be resolved early
on in order that the real analysis may proceed. Leisure cannot be defined abstractly, but
only through analysing how it has come to be defined in certain ways, whose definitions
have counted and how such definitions are reproduced as part of the fabric of common-
sense' (a.w., 226). Duidelijk is dat Clarke en Critcher zich richten op de maatschappelij-
ke produktie van vrijetijd, of anders gezegd, vrijetijd terugplaatsen in de contexten waarin
het wordt gedefinieerd. Dit is een nuttige correctie op de conventionele studie van de
vrijetijd, waarbij de definitie van de vrijetijd juist geheel was losgezongen van welke
context dan ook. De vraag is echter of Clarke en Critcher weer niet te ver doorschieten
naar de andere kant, door het begrip vrijetijd in feite elke analytische betekenis te
ontzeggen. Hier dreigt het gevaar van empiricisme, wanneer we het maatschappelijk
geproduceerde begrip van vrijetijd niet kunnen confronteren met een theoretisch gefun-
deerd begrip van vrijetijd. Als we vrijetijd niet in 'abstracte' zin, als ideaaltype, conceptu-
aliseren, maar alleen analyseren 'how it has come to be defined in certain ways',
waarnaar verwijst dan het it dat op een bepaalde manier is gedefinieerd ?

~. Zie o.a. Alheit (t983), de Certesu (1984), Campbell (1989), Tomlinson (red.) (1990), McCracken
(1990), Willis (1990) en Featherstone (1990).
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Illustratief is ook wat Willis in Common Culture, nota bene in een noot, opmerkt over
'leisure': 'Leisure is a difficult term which only roughly indicates our intended meaning.
We use it only because of the lack of wellknown or meaningful alternatives'. De
problemen die Willis signaleert bij de term vrijetijd hebben onder andere te maken met
het feit dat de ervaringen van werklozen en vrouwen maar mceilijk zijn te vatten met
deze term (Willis, 1990, 27-28). Maar de noot is wel geplaatst bij de constatering in de
hoofdtekst dat 'the informal realm of "leisure" (..) is of vital and increasing importance
for the operation of symbolic work as identity-making. There is simply decreasing room
for creativity in the necessary symbolic work of most paid work (..), so its impetus is
thrown increasingly on to, or develops more in, leisure activities' (a.w., 14). En deze
constatering wordt gedaan in een bcek waarvan de openingsstelling luidt dat de officiële
kunstwereld opereert als een soort cultureel kartel, op alle manieren bezig 'to maintain a
self-interested view of élite creativity' en daarbij andere vormen van creativiteit negerend
of ontkennend. Waar Willis tegenover stelt dat 'there is a vibrant symbolic life and
symbolic creativity in everyday life (lees dus: vrijetijd; HvdP), everyday creativity and
expression - even if it is sometimes invisible, looked down on or spurned' (a.w., 1). Dit
is dan de 'common culture' waar het in de rest van het bcek om gaat.

Ik heb begrip voor de aarzelingen van Clarke, Critcher, Willis en anderen om het
begrip vrijetijd een belangrijke rol tce te kennen in hun analyses, onder andere om de
redenen die hier zijn aangegeven. De bedceling van deze studie is echter om uit te vinden
of aan vrijetijd niet toch een taak mcet worden tcegekend in de analyse van het sociale
leven in de moderniteit, en zo ja, binnen welk conceptueel kader die taak mcet worden
verricht. Voor wat betreft hei probleem dat Willis expliciet aanrcert in zijn noot bij de
term vrijetijd - de ongevceligheid van veel omschrijvingen van vrijetijd voor de verschil-
len in sociale posities die actoren kunnen innemen - wordt een oplossing gezocht in
hoofdstuk 8. In dit hoofdstuk richt ik me op de vraag of vrijetijd conceptueel beter te
benaderen is in de context van het dagelijkse leven, of als alledaags verschijnsel. Ik
beperk me daarbij tot twee invalshceken: die van de sociografie en 'community studies';
en de omschrijving van het alledaagse leven van Featherstone.

Sociografie en 'community studies'

De klassieke opzet van sociografische en 'community' studies is dat we eerst een
beschrijving krijgen van de tijdruimtelijke context waarin de gemeenschap leeft. Waar ligt
het dorp of de stad, en wat is er in het verleden allemaal gebeurd ? Wat verklaart hce het
dorp of de stad er uitziet en georganiseerd is als ten tijde van de studie het geval is ?
Verder wordt de lokatie uitgebreid beschreven en wordt ingegaan op de middelen van
bestaan van de lokale gemeenschap. Na deze tijdruimtelijke en economische 'structuur'
wordt de politiekyuridische en sociale 'cultuur' geschetst. Er wordt dan gekeken naar de
organisatie van de lokale politiek, de gezinsvorming, het verenigingsleven, het onderwijs,
de vrijetijdbesteding, de godsdienstige praktijken, e.d.

In Nederland introduceerde Steinmetz de term sociografie om de (hulp-)weten-
schap aan te duiden die zich zou mceten bezighouden met de feitelijke beschrijving van
'volken in hunne bijzonderheid, hunne verscheidenheid'. Theoretisch zouden, via
inductie, in deze feiten (nieuwe) regelmatigheden ontdekt mceten worden (Hofstra, 1978,
28). Deze feitenkennis mcest de fundering leveren voor de sociologie als empirische
wetenschap. Steinmetz zette zich hiermee af tegen de ontwikkelingen in met name de
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Duitse sociologie, waar hij goed bekend mee was, maar die hij speculatief en hoogdra-
vend vond.

In zijn Beeld en betekenis van de Nederlandse sociologie merkt Van Doorn op dat
de sociografie 'weliswaar de sociologische belangstelling heeft gestimuleerd, maar de
uitbouw van de sociologie als wetenschap in de weg heeft gestaan' (Van Doorn, 1964,
41). Van Doorns vrij negatieve oordt~l over de sociografie is lange tijd het laatste woord
over deze benadering. Steinmetzs grootste verdienste zou zijn geweest dat hij een grcep
studenten enthousiast had gemaakt voor de studie van de concrete, maatschappelijke
realiteit. Maar het probleem bij zijn aanpak was, aldus Van Doorn, dat hij uitging van
een negentiende-eeuws aandcende alomvattende kennis van het maatschappelijk leven. 'In
zoverre is de sociografie eigenlijk het al te persoonlijke produkt van de veelzijdige
Steinmetz. Hij wilde zijn leerlingen als het ware vormen tot sociografen, die zijn brede
algemene kennis van sociologie, fysieke antropologie, geschiedenis, etnologie en
geografie zouden verbijzonderen in hun studies van de volken en deszelfs onderdelen in
hun verscheidenheid' (a.w., 40). Het resultaat was in veel gevallen teleurstellend; de
studenten bleken minder veelzijdig en bleven in hun studies vaak steken in niet beargu-
menteerde en zinloos aandcende opsommingen van grootte en ligging van een gemeente,
klimaat, begrceiing, enz. De weinige theoretische vooronderstellingen die werden ge-
bruikt, zoals het sociaal-darwinisme, waren bovendien verouderd.

Slechts enkele sociografische dissertaties - die van Ter Veen over de kolonisatie
van de Haarlemmermeerpolder en Kruijts prcefschrift over de onkerkelijkheid in
Nederland - kunnen in Van Doorns ogen genade vinden. Niet geheel tcevallig zijn dit
twee van de weinige sociografische studies uit de vooroorlogse tijd die een min of ineer
duidelijke probleemstelling hebben. Bovenkerk en Brunt vechten deze keuze van Van
Doorn niet aan, maar zijn wel van mening dat er meer studies vemcht zijn die het waard
zijn niet in vergetelheid te raken. Met de bundel De rafelrand van Amsterdam doorbreken
ze de stilte over de sociografie door vier van zulke studies opnieuw uit te geven (Boven-
kerk en Brunt (red.), 1977). Ze wijzen er op dat bij Van Doorn een aantal studies buiten
beschouwing is gebleven die op een 'sociografisch zijspoor' verkeren. Zij bedcelen dan
de 'min of ineer levensechte beschrijvingen van de maatschappelijke rafelrand. Het gaat
hier om beschrijvingen van kleine maatschappelijke tafereeltjes, zonder pretentie van
alzijdigheid. Schilderingen van de finesses van het sociale leven van soms weinig
omvangrijke, onaanzienlijke en bescheiden mensen en grcepen' (a.w., 24). Een mooi
voorbeeld hiervan, en zeker interessant vanuit de optiek van de vrijetijdstudies, is de
beschrijving van Dijkhuis van de gang van zaken in een kosthuis in de Jordaan.

De plaats van de vrijetijd in de Nederlandse sociografie komt vrij uitgebreid aan
bod door middel van overgenomen passages en een besprekingsartikel van Mommaas in
Beckers en Mommaas (red.) (1991, 51-72). De doorwerking van de Nederlandse
sociografie, en van Engelse en Amerikaanse 'community-studies', bijvoorbeeld in het
denken van Thcenes en Lammers die in de jaren vijftig bij het CBS begonnen met
onderzcek naar de vrijetijd, komt daar ook op verschillende plaatsen ter sprake. Eén van
de studies die het meest wordt gencemd is Middletown van de Lyndsn.

n. Voor een overzicht van de Amerikaanse community studies, bezien vanuit de vraag wat ze hebben
opgeleverd voor de conceptualisering van de vrijetijd, zie Cunningham Die Bedeatung der Freizeét; eine
Anatyse ron Gemeindestudien (in Schmitz-Scherzer (red.), 1974, 70-90). Het definitieprobleem dringt zich
duidelijk op, aldus Cunningham, als men overziet wat er in de besproken community studies allemaal niet
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Vrijetijd in Middletown

In de inleiding van Middletown wordt aangegeven dat het de bedceling is een totaal
overzicht van het moderne leven in een Amerikaanse gemeenschap te geven. Essentieel
element van het moderne leven zijn de snelle veranderingen in gewoonten en hulpmidde-
len waarmee mensen hun leven vormgeven. De situatie in 1925 wordt afgezet tegen de
situatie 35 jaar daarvoor. De tussentijd is de tijd waarin Middletown van een rustig platte-
landstadje overging naar een kleine industriestad, met in 1925 ongeveer 36.000 inwoners.
Het bestudeerde tijdvak is hiermee in feite het tijdvak van de Industriële Revolutie, die
zich in veel van de Midden-Amerikaanse gemeenschappen voltrok. Na de tijdruimtelijke
setting van Middletown te hebben beschreven, wordt in een zestal hoofdstukken ingegaan
op de 'belangrijkste menselijke activiteiten', te weten het in het levensonderhoud
voorzien, wonen, de jongeren opvoeden, het besteden van de vrijetijd, de godsdienstige
en de sociaal-politieke activiteiten.

Het deel over de vrijetijdbesteding geeft een gedetailleerd inzicht in de veranderin-
gen welke teweeg zijn gebracht door de introductie van de auto, de radio en de film. De
discussie over die veranderingen concentreert zich op de vraag wat nu de invloed van
deze nieuwe vormen van vrijetijdbesteding is op de onderlinge banden tussen verschillen-
de grcepen van mensen. Het antwoord is niet eenvoudig. De auto bijvoorbeeld, heeft voor
geweldige omwentelingen in het dagelijkse leven van alle Amerikanen gezorgd. In 10-20
jaar tijd is vrijwel alle vervcer gemotoriseerd. In 1923 reden er in Middletown meer dan
6.000 auto's rond, hetgeen 1 auto op ongeveer elke 6 inwoners betekende. In 2 van de 3
gezinnen had men de beschikking over een auto; men meende niet meer zonder te kunnen
en velen getroostten zich er aanzienlijke financiéle offers voor. Dit was een van de
redenen waarom de lokale middenstand niet onverdeeld gelukkig was met de komst van
de auto. Het geld dat nu aan een auto werd besteed kon immers niet meer aan bier,
meubelen en~of koophuizen worden uitgegeven. Het kostte ook veel tijd, omdat zeker in
de begintijd de auto mensen in staat stelde uitstapjes te maken naar verder gelegen
oorden. Dit gebeurde veelvuldig, ten koste van kerk- en krcegbezcek, vakbondsactivitei-
ten en het verenigings- en gemeenschapsleven in het algemeen. Kerk- en vakbondsleiders
hadden beide zo hun bedenkingen bij deze situatie, maar konden tegen de ontwikkeling
van meer keuzevrijheid en grotere mobiliteit voor de arbeiders weinig inbrengen. Daarbij
kwam nog dat naar voren werd gebracht dat de auto een positieve bijdrage leverde aan
het gezinsleven, omdat de zondagse uitstapjes in de meeste gevallen met het hele gezin
werden gemaakt. Anderen brachten op hun beurt daar tegen in - en in dit opzicht lijkt
deze discussie erg op die welke later bij de introductie van de televisie werd gevcerd - dat
dit slechts een voorbijgaande fase was. Naarmate het autobezit tcenam en gewoner werd,
gingen immers de verschillende gezinsleden er afzonderlijk en op hun eigen manier
gebruik van maken. Bij navraag onder zo'n 750 middelbare scholieren werd het gebruik
van de auto op de vijfde (jongens) en vierde (meisjes) plaats gencemd als bron van
onenigheid met de ouders. De lokale pers zag het verlangen naar snelheid van de jongeren
als één van de belangrijkste drijfveren voor autodiefstal. Ook het feit dat de plaats van

onder de kop vrijetijd wordt meegenomen. De inperking van de reikwijdte van óet begrip waar Cunningham
zelf uiteindelijk voorstander van blijkt, gaat in de richting van 'rolvrij gedrag', dat zich vooral in de
primaire tevenssfeer zou voordcen. Elementen van een dergelijke conceptualisering van vrijetijd worden
hierna besproken in het hoofdstuk over 'vrijetijdposities en verzorgingsposities'.
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handeling van geregistreerde 'sex crimes' door meisjes in meer dan de helft van de
gevallen een auto was, drceg bij aan het beeld van de auto als de vijand van gezin en
maatschappij (Lynd ác Lynd, 1956, 257-258).

De betekenissen welke zowel door de bewoners van Middletown als door de Lynds
werden gehecht aan de effecten van de invcering van de auto zijn dus zeker niet t~ndui-
dig. De grote lijn echter, die de Lynds signaleren, ook in verband met de introductie van
de film en de radio, is er t~kn van 'decentralisatie'. Daarmee werd bedceld het langzamer-
hand zwakker worden van sociale verbanden gt~rganiseerd op basis van gt~grafische
nabijheid en het werk. Daarentegen nam in die tijd het club- en verenigingsleven, waar
men tot op zekere hoogte bewust en op basis van vrijwilligheid tcetrad, in omvang toe28.
Het effect op het gezinsleven dcet dubbelzinnig aan. Het lijkt er in een aantal gevallen
wel op dat de gezinsleden meer dan vrceger in de vrijetijd in elkaars nabijheid verkeer-
den, maar de vraag is of dit ook meer gezamenlijke activiteit impliceerde~.

Zoals gezegd krijgen naast de auto ook de film en de radio, als nieuwe uitvindin-
gen die de vrijetijdbesteding verregaand beïnvloeden, veel aandacht. Verder worden zaken
als lezen, muziek maken en luisteren, de (amateuristische) kunstbecefening en het
gezelligheidsleven in allerlei clubs en verenigingen besproken. De Lynds merken in een
vcetnoot op dat het een tekortkoming van de studie is dat zo weinig aandacht wordt
geschonken aan het drinken (a.w., 277). Dit wordt deels goedgemaakt in het twt~de deel.
Wel is er aandacht voor het gokken. Geconstateerd wordt verder dat hcewel voor velen
de vriendenkring belangrijker wordt in de vrijetijdbesteding, bij afnemend belang van het
gezin, voor vrouwen uit de arbeidersklasse geldt dat ze nauwelijks vriend(inn)en hebben.
Ook wordt gesignaleerd dat de kerk een belangrijke rol als ontmcetingsplaats vervult,
zeker voor nieuwelingen in de gemeenschap. Terwijl het 'bij-elkaar-binnen-lopen'
afneemt, is de kerk een belangrijke tcegangsweg geworden naar de op formelere wijze
georganiseerde clubs en verenigingen. Dit geldt vooral voor de 'business-class'.

~. In zijn studie naar het opblceiende sociale leven in de nieuw gestichte forensenplaats Levittown wijst
Gans erop dat het veelvuldig voorkomt dat men, behalve via de kerk, mensen leert kennen via het tcetreden
tot verenigingen of clubs, georganiseerd rondom een bepaalde sport of andersoortige hobby, belangstelling
of iets dergelijks. Belangrijk element in de bezorgdheid die spreekt uit de discussie over de vele 'doorgan-
gers' in 'suburbia' is het idee dat deze mensen 'ontworteld' zijn. Gans brengt daar het volgende tegenin:
'Intergeneretional rootedness is seldom found today in any suburban or urban community - or, for that
matter, in most small towns - for it requires the kind of aconomic stability (and even stagnancy) characteris-
tic only of depressed areas of the country. Moreover, the romanticivng of this type of rootedness ignores
the fact that for many people it blocked progress, especially for low-status persons who were, by reasons of
residence and ancestry, permanently defined as 'shiftless" or "good for nothing". Roots can strangle growth
as well as encourage it' (Gans, 1967, 198).

~. In de studie van Lundberg e.a. naar vrijetijd in een middenklasse forensenplaats wordt helaas al
evenmin een duidelijk onderscheid gemaakt tussen gezin en thuis, zodat we geen echt helder antwoord
krijgen op de vraag in hceverre de vrijetijdbesteding nu een gezinsaangelegenheid is, of dat er eerder sprake
is van gerinsleden die allemaal van dezelfde lokatie (het huis) gebruik maken voor allerlei min of ineer los
van elkaar staande activiteiten. Ze geven echter wel enige indicaties dat dit laatste veelwldig zou kunnen
voorkomen. Van elke 100 gezinnen gebruiken er (in 1934 !) slechts 16 drie maaltijden met elkaar, 47 twee
maaltijden en 38 één maaltijd. En de uitspraak van een dochter van een forensende vader -'Oh yes, I've
been óome, and so has father, but I haven't seen him for three days' - wordt, alhcewel nog als een extreem
geval beschouwd, toch geacót een belangrijke tendens aan te geven (Lundberg e.a., 1969, 80).
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Het tweede deel Middletown in Transition. A Study in Culrural Conflicts verscheen in
1937. Het is een herhalingsonderzcek, in dezelfde plaats, die nu zo'n 50.000 inwoners
kent. De aandacht gaat vooral uit naar de effecten van de crisis van het begin van de
jaren '30. Wat betreft de vrijetijdbesteding stellen de Lynds zich de volgende vragen:
'Has Middletown learned anything permanently from the depression's blow [o the prestige
of business as a basis for a society's design for living, and from the sudden availability of
unprecedented amounts of leisure ? Has something of the honorific status traditionally
associated with work extended to new possibilities in the use of leisure ? Has the meaning
of leisure to the business or the working class in any way been altered ? Has it become to
any less degree an extension of, or an alternative to, working activities in the orbit of
getting a living, and acquired a more independent status of its own ? Has the depression
altered in any way the extent to which leisure is formal, passive, organized, a product
shaped by the business and machine age ?' (Lynd 8c Lynd, 1937, 246).

Om een antwoord te geven op deze vragen worden de verschillende vormen van
vrijetijdbesteding welke in het eerste bcek al onder de lcep werden genomen, alsmede de
trends in de besteding van de vrijetijd die tcen werden gesignaleerd, opnieuw bekeken.
Opmerkelijk is dat er eigenlijk nauwelijks breuken worden geconstateerd in de zich in
1925 aftekenende ontwikkelingen. De vrijetijdbesteding van de business-class, dus van de
mensen die in principe aan alle voorwaarden (inkomen, opleiding, gevarieerd werk)
voldcen om er een veelzijdig vrijetijdpatroon op na te kunnen houden, blijkt nog meer
dan in 1925 ingekrompen te zijn in omvang en volledig ondergeschikt gemaakt aan de
belangen van het werk. De arbeiders in Middletown daarentegen worden in tcenemende
mate geconfronteerd met de afsluiting van mogelijkheden tot promotie in het bedrijf,
omdat dat steeds meer afhankelijk wordt van het gevolgde onderwijs dan van de opge-
bouwde vakkennis. De vakkennis neemt in betekenis af onder invloed van de mechanise-
ring en automatisering in het produktieproces. Daarmee verandert er ook iets in de status
van de vakmensen; datgene wat men verdient (en dus voor anderen zichtbaar kan
uitgeven) wordt belangrijker dan het vakmanschap. Gevcegd bij het steeds onzekerder
worden van het voortbestaan van de eigen baan als gevolg van de economische crisis
ontstaat voor de arbeíders een werk - vrijetijd verhouding die door de Lynds als volgt
wordt getypeerd: 'So you work. Someday you're going to die. Meanwhile, leisure
assumes a simple, direct and important place in your scheme of things: it's when you
live, and you get all of it you can - here, now and all the time' (a.w., 245). Deze
verschillen in de verhouding werk - vrijetijd werpen ook een verhelderend licht op de
betekenis van de auto in het leven van beide klassen. Is de auto voor de middenklasse een
comfortabele en plezierige tcevcegíng aan het toch al van de nodige luxe voorziene leven,
voor de arbeider levert de auto eerst en vooral de status op die zijn baan hem in steeds
mindere mate kan bieden en symboliseert hij het goede leven; datgene waarvoor je
eigenlijk je werk dcet. Een en ander wijkt dus niet fundamenteel af van de situatie in
1925. Hooguit is deze tcen al gesignaleerde tendens in de loop van de tijd sterker
geworden. Behalve voor het autogebruik geldt dit ook voor het bezcek aan de cinema,
lezen, muziek, enz. De grootste veranderingen die een permanente invloed kunnen krijgen
op de vrijetijdbesteding zijn de afschaffing van het verbod op alcohol en de in verband
met de crisisbestrijding gestarte overheidsbemceienis met de vrijetijdbesteding.
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'Community studies' en de studie van de vrijetijd

Het belang van de 'community studies' voor de studie van de vrijetijd is verschillende
keren gesignaleerd, overigens zonder dat dat ooit veel gevolgen heeft gehad voor de
ontwikkeling van de vrijetijdstudies (Berger, 1963; Scheuch, 1960; Parry, 1983). Parry
wijst erop dat in de 'community studies' meer voor de studie van de vrijetijd is gedaan
dan vaak wordt gedacht en dat het een mooie taak voor een vrijetijdwetenschapper zou
zijn deze literatuur eens systematisch te bestuderen vanuit een vrijetijdperspectief.
Ondanks de vele kritische aanvallen op deze studies vanwege hun gebrekkige theoretische
onderbouwing bezitten ze een holistische kwaliteit die verhindert dat vrijetijd als een
kunstmatig geïsoleerd fenomeen wordt bestudeerd (a.w., 62-63; zie ook Mommaas (1991,
61-62). De 'community studies' leveren een veel levensechter beeld van de vrijetijd op
dan de meeste functionalistische enlof operationalistische studies uit de jazen zestig en
zeventig. Aazdig, maar wat overdreven, is de constatering van Collins en Makowski, dat
de studie van de Lynds de eerste studie over de stratificatie van een Amerikaanse stad is.
'Na tachtig jaaz werden de sociologische basis-ideeën van Marx voor het eerst op
enigszins systematische wijze empirisch geverifieerd' (Collins 8c Makowski, 1974, 192).
Deze verificatie van Marx' basisideeën lijkt echter wel meer op een onbedceld gevolg dan
de bewuste opzet van de studie. Nergens worden Marx' ideeën, of om het even welke
andere klassetheorie, besproken, of zelfs maar een eigen klassebegrip ontworpen.
Desalniettemin is het juist dat in de studie van de Lynds, zowel als soortgelijke studies,
grote verschillen in levensstijl en vrijetijdbesteding opduiken, samenhangend met
verschillen in inkomen en bercep(-status).

De 'community studies' vormen dus een interessante ingang naar de studie van de
vrijetijd. Ten eerste door de aandacht voor de tijdruimtelijke lokalisering van de bestu-
deerde gemeenschap. De levensechtheid van deze studies heeft alles te maken met het feit
dat ze doorkijkjes bieden op reëel bestaande sociale praktijken of sets van praktijken;
bijvoorbeeld op Middletown, als reëel bestaand sociaal systeem. Nauw hiermee verbonden
is een tweede aantrekkelijk punt, van althans een deel van de 'community studies', de
nauwe verwantschap, om niet te zeggen veelvuldige overlap, die daarin zichtbaar wordt
tussen ontwikkelingen in de vrijetijd en het proces van modernisering. Zie bijvoorbeeld
het hierboven aangehaalde verhaal over het autogebruik in Middletown. Het derde punt is
de aandacht voor consumptie en de betekenis van consumptie in de vrijetijd. Hetgeen de
Lynds hierboven opmerken over vrijetijd als de tijd dat je pas echt leeft, en de vrijetijd-
consumptie als bron van statusverschillen, echoot zowel Veblens analyse van het
'demonstratieve nietsdcen' en de 'opzichtige consumptie', als Bourdieu's analyses van
smaakverschillen en culturele onderscheidingen. Tot slot is er de aandacht voor het
veelzijdige vraagstuk van de sociale integratie, waarbij opvallend is dat vrijetijd in veel
gevallen wordt voorgesteld als afhankelijk van ontwikkelingen in de arbeid, maaz op hun
beurt gezin en lokale gemeenschap weer gezien worden als afhankelijk van ontwikkelin-
gen in de vrijetijd.

Alledaags leven of dagelUks leven ?

Featherstone suggereert dat alledaags leven ('everyday life') een sociologisch concept is,
dat erg mceilijk te definiéren valt omdat het enerzijds betrekking heeft op 'the life-world
which provides the ultimate ground from which spring all our conceptualizations,
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definitions and narratives'. Anderzijds, 'from the perspective of constituted specialist
forms of knowledge which have forgotten this, it appears to be a residual category into
which can be jettisoned all the irritating bits and pieces which do not fit into orderly
thought' (Featherstone, 1992, 160). Het is met de nodige voorzichtigheid dat Featherstone
toch een vijftal karakteristieken opsomt, die het meest frequent worden geassocieerd met
het alledaagse leven. Ten eErste is er een nadruk op datgene wat elke dag gebeurt, het
routinematige, het normale - datgene wat grotendeels onaangercerd blijft door de grote
historische gebeurtenissen. Ten tweede wordt het alledaagse geassocieerd met 'reproduk-
tie' en onderhoud, met huishouden en zorg; taken die grotendeels door vrouwen worden
verricht. Ten derde overheerst het onmiddellijke, de 'geleefde' tijd. Ten vierde is er de
nadruk op spontane vormen van samenzijn, de gezelligheid, als tegengesteld aan de
georganiseerde vormen van samenzijn in allerlei meer formeel geïnstitutionaliseerde
verbanden als werk, verenigingsleven, enz. Ten vijfde hoort bij het alledaagse de veelvor-
migheid van de relevante kennis, het 'doorelkaar praten' van de aanwezigen, in plaats van
het meer geordende en gerationaliseerde spreken in formele organisaties (a.w., 160-161).

Het aldus aangeduide object van de 'sociologie van het alledaagse leven' lijkt vele
raakvlakken te hebben met de studie van de vrijetijd. Deze raakvlakken zijn echter nog
minder verkend dan die met de sociografie en de 'community studies', en ik zal daar geen
verandering in brengen, omdat me daarvoor de ruimte ten enen male ontbreekt. Ik volsta
met enkele opmerkingen over het concept 'alledaags leven' en de vraag in hceverre
vrijetijd kan worden beschouwd als alledaags verschijnsel. Als contrast gebruik ik het
begrip dagelijks leven, dat staat voor de aaneenschakeling van praktijken die door actoren
gedurende de dag op routinematige wijze worden aangedaan30.

Het alledaagse leven dat opdcemt uit de door Featherstone gencemde karakteristie-
ken heeft een residueel karakter; het is dat gedeelte van het leven dat 'achtergebleven'
zou zijn nadat delen van het vrcegere, alomvattende alledaagse leven opgenomen zijn in
'geïnstitutionaliseerde domeinen', zoals de moderne arbeidsorganisaties, ziekenhuizen en
scholen. In die geïnstitutionaliseerde domeinen of systemen heerst een bepaalde geratio-
naliseerde kennisorde met bijbehorende symboolsystemen, en daarmee een bepaald soort
zakelijkheid die haaks staat op de gezelligheid en 'bindingsvrijheid' van het niet of minder
geïnstitutionaliseerde alledaagse leven. De problemen die verbonden zijn aan een
dergelijke wijze van conceptualiseren van het alledaagse leven zijn ten dele hetzelfde als
die kleven aan een aantal gangbare manieren om de vrijetijd te problematiseren. Om uit
die problemen te komen mceten om te beginnen substantiële en formele zaken uit elkaar
worden getrokken.

~. In een eerdere publikatie werd gesteld dat de term 'alledaags leven' was opgenomen in 'tegenstellin-
gen als alledaags - buitengewoon, massa - elite, gemeenschappelijk - uitzonderlijk, privé - publiek,
kwalitatief - kwantitatief, ongestructureerd - gestructureerd, populaire cultuur - elite cultuur, etc';
soortgelijke tegenstellingen dus als Featherstone aanreikt. In afwijking daarvan vormde echter het
'uitgangspunt voor onze omschrijving van "alledaags leven" (..) wat elders wel is bencemd met begrippen
als "whole way of life" of "alledaags pad". 'Alledaags leven" typeert dan de totaliteit van praktijken
waaraan mensen op min of ineer reguliere wijze deelnemen' (Mommaas en Van der Pcel, 19856, 130-13t).
Ik wil dit onderscheid blijven aanhouden, maar het is natuurlijk eenvoudiger de tweEàe omschrijving van
'alledaags leven' aan te duiden met het begrip 'dagelijks leven', en de term 'alledaags leven' te reserveren
voor de mcer 'alledaagse' betekenis ervan zoals weergeven door Featherstone of de hierboven aangehaalde
tegenstellingen.
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Vrijetijd en alledaags leven zoals hierboven bedceld zijn geen residu van de opkomst van
moderne organisaties. Eerder zijn vrijetijd en alledaags leven beide te beschouwen als
onderdeel of element van het sociale leven in de moderniteit. Het moderne arbeidsbegrip,
bijvoorbeeld, is ondenkbaar zonder vrijetijd en vakantie, en zonder de organisatie van het
moderne (gezins-)huishouden. Terwijl omgekeerd de moderne vrijetijd en huishouding
ondenkbaar zijn zonder de huidige organisatie van de produktie in ogenschouw te nemen.
De modernisering betekende niet zozeer een weghalen van 'functies' of taken uit het
alledaagse leven, alswel een reorganisatie van het totale dagelijkse leven, waarbij het
geheel van taken en bezigheden veranderde en tijdruimtelijk opnieuw werden ingedeeld.
Vrijetijd, arbeid en huishouden zoals wij dat nu kennen zijn alle drie, in hun onderlinge
samenhang, het produkt van die reorganisatie.

De geinstitutionaliseerde domeinen waar Featherstone naar verwijst komen
grotendeels overeen met wat Giddens aanduidt als 'expertsystemen' (Giddens, 1991a, 18).
Maar de werking van dergelijke systemen is geenszins beperkt tot het niet-alledaagse.
Allerlei vormen van vrijetijdbesteding zoals reizen, theater- of museumbezcek, het
gebruik van een zwembad of het volgen van muzieklessen, impliceren activiteiten van
professionele organisaties, die gebruik maken van gespecialiseerde kennis. Bovendien
halen ze mensen uit de sfeer van hun huishouden.

Men zou echter kunnen opmerken dat dit soort activiteiten dan ook niet-alledaags
zijn. Daarmee zou tegelijkertijd een duidelijke scheiding aangebracht zijn tussen het object
van de studie van de vrijetijd en van het alledaagse leven. Het alledaagse leven wordt
beperkt tot het huiselijke leven; tot het herstel van de arbeidskracht door het huishou-
delijke werk, de zorg van de huisvrouw (of huisman), en het uitrusten op de bank voor de
televisie. Goed beschouwd vallen zo zelfs weliswaar huiselijke, maar gespecialiseerde
hobby's, zoals modelbouwen of postzegels verzamelen, niet binnen het bereik van het
alledaagse leven. Maar is dit, al dan niet terecht van vrijetijdactiviteiten uitgezuiverde
begrip van het alledaagse leven, nu wel vrij van de werking van expertsystemen ? Dat
mcet worden betwijfeld. In feite schakelen we met het omdraaien van een lichtknop of het
opendraaien van een kraan al expertsystemen in: wie weet bijvoorbeeld hce iets vanzelf-
sprekends als een deurbel of stofzuiger eigenlijk werkt ? Wie weet zoiets te repareren
wanneer het stuk gaat ? Het klopt wel dat in het alledaagse leven routinematig gebruik
wordt gemaakt van het elektriciteitsnet en de waterleiding. Maar dit betekent niet dat in
het alledaagse leven deze gespecialiseerde kennis vragende voorzieningen geen rol spelen,
iets wat vooral duidelijk wordt op het moment dat ze het begeven. Dat zijn weliswaar
niet-alledaagse gebeurtenissen, maar ze maken duidelijk dat het moderne alledaagse leven
niet kan worden opgevat als het residu van een geromantiseerde autonome levenswereld.
Eerder betreft het een set van routines die het voorlopig mogelijk maakt verder te leven in
een gecreëerde omgeving. Voorlopig, dat wil zeggen, tot ontwikkelingen in de verschil-
lende expertsystemen het nodig of mogelijk maken de routines aan te passen; door de
introductie van de radio, de televisie en de video; door de vervanging van kolen en olie
door aardgas en elektriciteit; door de introductie van de magnetron en de elektrische
tandenborstel; door gescheiden inzameling van afval en de oprichting van kinderdagver-
blijven.

Ook de gesuggereerde tegenstelling tussen alledaags en geinstitutionaliseerd lijkt
me niet erg nuttig. Wat hier feitelijk wordt bedceld is de tegenstelling tussen alledaags en
die delen van het dagelijks leven die zich afspelen binnen de sfeer van dcelgerichte
organisaties, zoals kantoren en fabrieken. Maar als we bijvoorbeeld Bourdieu's opmerkin-
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gen lezen over de verschillen tussen de vormgeving en beleving van maaltijden bij
verschillende sociale klassen (Bourdieu, 1986), dan gaat het toch ook om in hoge mate
geïnstitutionaliseerde verschillen tussen deze klassen - althans wanneer we instituties
opvatten als breed in tijd en ruimte gesedimenteerde gedragswijzen ? Maar hce men
institutie ook precies wenst te definiéren, het is zonneklaar dat grote delen van het
alledaagse leven in hoge mate vastliggen en misschien nog wel minder makkelijk
veranderen als het leven binnen de sfeer van bureaucratische organisaties - ondanks alle
associaties van gezelligheid en spontaniteit.

Het meest bruikbare element uit de door Featherstone gencemde karakteristieken
van het alledaagse leven lijkt vooralsnog het eerste, de nadruk op het routinematige
karakter van veel zaken die min of ineer dagelijks plaatsvinden. De relatie tussen vrijetijd
en dit element, dat makkelijk kan vervallen tot sleur, is mijns inziens echter niet van
bijzonder groot belang. Sleur kan overal in het dagelijkse leven optreden, in het werk,
zowel als in het huishouden als in de vrijetijd. Sleur kan worden doorbroken door van
baan te veranderen, de huwelijksrelatie op stelten te zetten of te experimenteren met
nieuwe vormen van vrijetijdbesteding. Duidelijk zal zijn dat dit laatste waarschijnlijk wel
de eenvoudigste manier is om - tijdelijk, mogelijk zelfs dagelijks - de routinehandelingen
te doorbreken. Op dit punt ligt zelfs de associatie van vrijetijd met het 'heroïsch leven',
dat door Featherstone juist tegenover het alledaagse leven wordt gesteld, meer voor de
hand. 'If everyday life revolves around the mundane, taken for granted and ordinary, then
the heroic life points to its rejection of this order for the extraordinary life which
threatens not only the possibility of returning to everyday routines, but entails the
deliberate risking of life itself. The emphasis in the heroic life is on the courage to
struggle and achieve extraordinary goals, the quest for virtue, glory and fame, which
contrasts with the lesser everyday pursuit of wealth, property and earthly love' (a.w.,
164-165). Wat in deze omschrijving insluipt is het onderscheid tussen het accumuleren
van cultureel kapitaal (eer) en economisch kapitaal (rijkdom), tussen de mannelijke wereld
(het ontvluchten van zorgplichten) en de vrouwelijke wereld (het routinematige onder-
houdswerk), tussen 'gevaar' en 'avontuur' versus de sleur, tussen de activiteiten van de
eenling en die van de massa.

De correspondenties tussen deze tegenstellingen werpen een verhelderend licht op
de karakteristieken waarmee vrijetijd is geassocieerd, en de aard van de vrijetijdkritiek,
die zich overwegend op de 'vrouwelijke' kant heeft gericht. Bovendien biedt dit een
opening naar de analyse van een nieuwe bron van dynamiek in de waardering van vormen
van vrijetijd, naast de door Bourdieu geschetste wisselwerking tussen bewegingen in de
ruimte van de sociale klassen en die van de cultuurvormen. Aannemelijk is nu dat ook de
veranderende machtsbalans tussen mannen en vrouwen in de waardering van vormen van
vrijetijd tot uiting mcet komen. Featherstone ziet deze verschuivende machtsbalans onder
andere tot uitdrukking komen in het feit dat populaire cultuur, 'soap opera's', consumptie,
'areas which were previously seen as peripheral in contrast to the perceived centrality of
production and stratification, are being subjected to more intense study by social scientists
and students of the humanities, and hence are gaining in legitimacy' (a.w., 176).

Een vraag die men zich dan tot slot kan stellen is wat de 'feminisering van de
cultuur', als een variant op de 'democratisering van de cultuur', zal gaan betekenen voor
die cultuur zelf, voor het 'heroïsch leven' en de vrijetijd als door weinigen bereikt ideaal.
Zou Madonna het prototype kunnen zijn van een 'nieuw' type 'heldin'; een nieuwe
variatie van het heroïsch leven (a.w., 178) ?
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6 ARBEID, GEZIN EN TOTALITAIRE STAAT

In een drietal artikelen dat in de zomer van 1939 in het Algemeen Handelsblad verscheen,
merkte Sternheim op dat 'als één van de jongste wetenschappen stellig die van de
sociologie van den vrijen tijd mag worden gencemd' (Sternheim, 1939a). Volgens hem
kon op dat moment al het aantal belangrijke studies op dit terrein op ettelijke honderden
worden gesteld.

De krant introduceert Andries Sternheim als 'correspondeerend medewerker van
het New Yorksche "International Institute for Social Research"', oftewel de Amerikaanse
voortzetting van het in Hitler-Duitsland niet langer gewenste Frankfurter Institut fur
Sozialforschung. Sternheim was een jaar of acht leider geweest van een afdeling van dit
Instituut in Genève, die begin jaren dertig was opgericht met twee bedcelingen. Fzn
vluchtweg creëren voor de overwegend joodse en politiek ]inks georiënteerde leden van
het Instituut, en het versterken van het internationale karakter ervan, bij voorkeur via
samenwerking met internationale organisaties die op min of ineer hetzelfde terrein
werkzaam waren en (empirische) kennis verzamelden. In Genève werd samengewerkt met
het Bureau van de Internationale Arbeids Organisatie (IAO), waarvan de directeur, Albert
Thomas, socialist was en sympathiseerde met de dcelstellingen van het Frankfurter
Instituut. In 1938 is Sternheim niet meegevlucht naar de Verenigde Staten, maar terugge-
komen naar Nederland. Na de afronding van zijn werkzaamheden voor het project Studien
uber Autorittit und Familie, was Sternheim in 1937 begonnen aan het schrijven van een
overzicht van de internationale organisatie en besteding van de vrijetijd. In Nederland
aangekomen gaat hij hiermee door en vindt zelfs een uitgever bereid het bcek te publice-
ren. Het bcek is echter niet voltooid, alhcewel een groot aantal onderdelen van de tekst
kon worden opgespoord. Sternheim werd in 1944 in Auschwitz vermoord.

Ik ontleen bovenstaande levensgeschiedenis en de gegevens over Sternheims relatie
met het Institut fiir Sozialforschung aan de artikelen hierover van Beckers (1986) en
Mulder en Nauta (1990), en hoofdstuk 7 van het prcefschrift van Mulder (1991) over
leven en werk van Sternheim. Ze zijn relevant omdat het persoonlijk drama van het leven
van Sternheim verbonden is met het afbreken van wat beloofde één van de meest
vruchtdragende takken van de studie van de vrijetijd te worden. Sternheim werkte aan een
project dat een multidisciplinair handbcek mcest opleveren. Als hij er in zou zijn geslaagd
zijn ambitieuze opzet te verwezenlijken, had dit waarschijnlijk een breder en diepgaander
fundament onder de studie van de vrijetijd gelegd dan verreweg de meeste van de
navolgende handbceken, die overigens pas sinds de jaren zeventig zijn gaan verschijnen.
Gegeven de binding met de IAO en de opname van empirisch materiaal uit verschillende
landen, èn de kritische achtergrond van het Frankfurter Instituut, had het bcek bovendien
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een goede kans gehad op een brede verspreiding en had het de agenda gezet voor verdere
studie. Welke thema's werden nu inhoudelijk door hem aan de orde gesteld ?

In 1932 publiceerde Sternheim een artikel in het eerste nummer van het Zeitschrift
fiir Sozialforschung" waarin hij het probleem van de vormgeving aan vrijetijd bespreekt.
In dit eerste nummer presenteerden de belangrijkste medewerkers van het Instituut
zichzelf en hun werk, hetgeen in de bijdrage van Sternheim merkbaar is doordat het
enigszins het karakter van een onderzcekprogramma heeft. Er is nog geen sprake van
'ettelijke honderden' studies op dit terrein, maar wel een groot aantal onderwerpen
waarnaar verdere studie nodig is. Het kernprobleem dat Sternheim aan de orde stelt is
hetzelfde als van de meeste andere onderzoeken naar en geschriften over de vrijetijd in
het Interbellum. Het is de vraag wat de arbeiders dcen met de vrijetijd, die ze hebben
gekregen na de invcering van de Arbeidswetten aan of vlak na het eind van de 'Welt-
krieg'. Stemheims perspectief wijkt echter af van de meeste andere doordat hij deze
ontwikkeling bekijkt vanuit de bril van de vakbeweging, zijn benadering grondvest in een
marxistisch maatschappijperspectief en aanzetten geeft tot een studie van de vrijetijd die
we nu multi- of interdisciplinair zouden ncemen.

Arbeid, arbeidersbeweging en vrijetqd

Sternheim begint zijn bijdrage met de opmerking dat hij zich alleen al om praktische
redenen mcet beperken tot de vrijetijdbesteding van arbeiders, alhcewel hij niet wil
ontkennen dat de vrijetijd van andere maatschappelijke grceperingen sociologisch en
sociaal-psychologisch zeer de mceite van nadere studie waard zijn. Vrijetijd wordt door
hem als 'diejenige Zeit betrachtet, welche nach der normalen Arbeitsperiode ubrig bleibt'
(Sternheim, 1974, 51). De nadruk ligt hier op het woord 'normaal'; de situatie van
bijvoorbeeld werklozen blijft buiten beschouwing, terwijl aan de andere kant de vrijetijd
ook nog kan worden gebruikt voor aanvullende arbeid. Binnen de vrijetijd onderscheidt
Sternheim de activiteiten die dienen voor het herstel van de arbeidskracht ('Reproduzie-
rung der Arbeitskraft') van de besteding of vormgeving van de vrijetijd ('Freizeitgestal-
tung'32); een onderscheid dat bij Blonk e.a. (1936) als 'bruto en netto vrijetijd' zal
terugkomen, en bij latere auteurs nog in vele andere benamingen. De vormgeving aan de
vrijetijd wordt eerst dan een probleem, wanneer er zoveel vrijetijd beschikbaar is
gekomen dat een besteding ervan mogelijk is, die meer betekent dan een simpel herstel
van de arbeidskracht. Eén van de vragen die een dergelijke benadering oprcept is of dit
nu betekent dat andere maatschappelijke grceperingen geen vrijetijd kennen33. En indien
zulks wel het geval is, waarom er dan geen 'vrijetijdprobleem' is ontstaan bij die

". 'Zum Problem der Freizeitgestaltung', herdrukt in Giesecke (red.) (1974) Freizeit- und Konsume2ie-
hung.

92. 'Der Begriff Freizeitgesraáung auf Grund der angegebenen Begrenzungen soll sich also nur auf die
Zeit beziehen, welche nach Vollendung der normalen Arbeitszeit ubrig bleibt unter Abzug der Stunden, die
fur die Reproduáerung der Arbeitskraft notwendig sind. Unter diesem Gesichtspunkt soll unter Freizeitge-
staltung nicht nur die planmllssige Verwendung, sondern die Anwendung der Freizeit als einheitliches
Problem, das alle Verwendungsarten umfasst, verstanden werden' (s.w., 51).

". Zie bijvoorbeeld de in hoofdstuk 5 aangehaalde bedenkingen van Willis bij het begrip vrijetijd. Zie
verder hoofdstuk 8.
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maatschappelijke grceperingen, die niet te maken hebben met 'herstel van de arbeids-
kracht' ?

Beperken we ons echter tot de arbeidersklasse, dan kwam volgens Sternheim het
vrijetijdprobleem voort uit het feit dat de arbeidersbeweging al haar inspanningen had
mceten richten op het bereiken van economische en politieke invloed, en zich daarbij
meer zorgen maakte om aantallen dan om kwaliteit. Voor de meesten ging het er bij de
strijd om de verkorting van de arbeidsdag hoofdzakelijk om het aantal arbeidsuren te
bekorten, zonder dat men enige voorstelling had wat met de vrijgekomen uren te gaan
dcen. Pas tcen de arbeidstijd feitelijk was verkort, werden de problemen, wat betreft de
vormgeving van de vrijetijd en de neigingen van de grote massa, eerst goed duidelijk en
aan de orde gesteld. Slechts een kleine grcep, een voorhoede, wist op een positieve wijze
vorm te geven aan de nieuw verworven vrijetijd.

De marxistische grondslag van Sternheims benadering wordt duidelijk als hij stelt
dat in laatste instantie de bestaande produktiewijze en maatschappelijke structuren de
besteding van de vrijetijd bepalen, ook al is de vrijetijdbesteding in hoge mate gedifferen-
tieerd en is hiervoor een veelheid van factoren aan te wijzen. Op deze marxistische
grondslag volgt echter niet een politiek-economische uitbouw, als wel een psycho-
analytische. 'Die analytische Sozialpsychologie steht hier noch vor einer grossen Aufgabe.
Hat sie sich doch mit der Frage der Entstehung der physischen, psychischen und geistigen
Bedurfnisse der Arbeiterschaft zu befassen, und zwar im Zusammenhang einerseits mit
der vorhandenen Produktionsweise und ihren spezifische Arbeitsmethoden, andererseits
mit den Móglichkeiten und grenzen der Bedurfnisbefriedigung innerhalb der Freizeit'
(a.w., 53). Er is meer kennis nodig over de psychologische randvoorwaarden voor een
constructieve vrijetijdbesteding, zodat 'fuhrende Instanzen' hier op een juiste manier op
kunnen inspelen. Duidelijk is dat Sternheim bij dergelijke instanties eerst en vooral denkt
aan de arbeidersbeweging en allerlei daaraan gelieerde vrijetijdorganisaties. Ook de staat
komt daarbij in het vizier, maar reeds in 1932 is hem duidelijk dat de vrijetijd verloren
kan gaan bij teveel staatsbemceienis.

In de rest van het artikel bespreekt Sternheim een aantal vormen van vrijetijdbeste-
ding die ondertussen een massaal karakter hebben gekregen, zoals de sport, radio en
bioscoop en het volkstuinieren. In deze bespreking wordt empirisch materiaal uit
verschillende industrielanden gepresenteerd en worden verschillende disciplinaire
perspectieven gebruikt. Twee vragen blijken als leidraad te fungeren: hce spelen de
verschillende vormen van vrijetijdbesteding in op de (psychische) behceften van de
arbeiders, en wie bieden deze vormen van vrijetijdbesteding aan - de arbeidsorganisaties
zelf, de commerciële sector of de staat ? De behandeling van de ontwikkelingen in de
verschillende takken van vrijetijd is genuanceerd; de grcei van de socialistische sportbe-
weging sinds de Wereldoorlog wordt gememoreerd, alsmede de verschillen in sportbece-
feníng in verschillende landen. Van Italië wordt dan opgemerkt dat hier in het algemeen
de besteding van de vrijetijd niet gericht is op het welzijn van het individu, maar op de
belangen van de staat, en dat in die lijn de centrale vrijetijdorganisatie Opera Nazionale
Dopolavoro dan ook de sportwereld heeft ingericht. En van de bioscopen en de radio
worden hun beïnvloedingsmogelijkheden beschreven, alsmede hun blikverruimende
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werking~. De belangrijkste conclusies die Sternheim trekt zijn dat het aantal mogelijkhe-
den om persoonlijke behceften te vervullen voor arbeiders is tcegenomen, en dat, mede
door verbeterde woningbouw, gezondheidszorg, enz., in de vrijetijdbesteding van
arbeiders burgerlijke elementen zijn geslopen. 'Hier zeigt sich ein Prozess der Nach-
ahmung in vielen Richtungen, dessen Tragweite sowohl fur die Morphologie des
Klassenkampfes wie fur die gesellschaftliche Kultur uberhaupt von einer nicht zu
unterschátzenden Bedeutung ist' (a.w., 66). Maar ook elementen uit de volkscultuur,
activiteiten van de 'niet-klassebewuste arbeiders' zoals kaarten en vissen, hebben een
soort herwaardering ondergaan, en worden nu op grotere schaal ondernomen.

Het privé-leven in de totalitaire staat

De breed opgezette en genuanceerde benadering van vrijetijd die Sternheim in het
hiervoor aangehaalde artikel propageert, klinkt ook door in de eerder gencemde krantear-
tikelen uit 1939. Alhcewel hij eigenlijk geen uitvcering heeft gegeven aan het vele
onderzcek dat hij als belangwekkend had aangegeven, is hij toch voortdurend bij het
onderwerp vrijetijd betrokken gebleven. Hij schreef bcekrecensies over het onderwerp
voor het Zeitschrift fiir Sozialforschung en begint in 1934 aan het artikel over vrijetijd in
totalitaire staten (zie hierna). Het blijkt ook uit het overzicht en overwicht over het veld
dat hij in 1939 uitstraalt. Van het onderzcek uit de jaren twintig zegt hij: 'Wie met de nu
reeds verouderde literatuur van dit tijdvak op de hoogte is, staat verbaasd over de
pessimistische profetieën' (Sternheim, 1939a). Sternheim probeert verder de aandacht
voor de vrijetijd niet alleen meer te legitimeren door te wijzen op problemen bij de
besteding ervan, maar legt tevens de nadruk op de belangrijke economische effecten en
veranderingen in het 'cultureele leven'. 'Maar ook hij, die de cultureele beteekenis van
een dcelmatig gebruik van den vrijen tijd niet zou willen erkennen, en aan de waarde van
den arbeid boven de "luiheid' een hoogere beteekenis tcekent, zal mceten inzien, dat het
economische leven door dezen nieuwen factor op zijn beurt sterk wordt beïnvloed. Men
denke slechts aan de ontwikkeling van het verkeerswezen, sterk gestimuleerd door een
tcenemend reizen en trekken, door meer vrije tijd mogelijk geworden. Men denke voorts,
(..) aan de ontwikkeling van de electro-technische industrie als gevolg van den bijna
fantastisch-snellen grcei der belangstelling voor film en radio, belangstelling mogelijk
geworden door een grooter aantal vrije uren' (t.a.p.). De enorme grcei die zich bij
allerlei vormen van vrijetijdbesteding heeft voorgedaan wordt ook hier met cijfermateriaal
onderstreept. 'Hce snel de film in de wereld haar weg heeft gevonden, blijkt uit de snelle
ontwikkeling van het aantal bioscopen, het aantal zitplaatsen en het aantal bezcekers. Het
'massaverbruik' is hier schier onbeperkt. Phenomenaal zijn de gegevens, zoover deze op
de Verenigde Staten betrekking hebben. De deskundige Jesse Steiner stelde voor het jaar
1931 vast, dat het aantal zitplaatsen 11.300.000 bedrceg. Van verschillende zijden wordt
het aantal bioscoopbezcekers daar thans per dag op 20 millicen en per week op 120 à 130
míllicen geschat. Het aantal bioscopen in de geheele wereld bedraagt rond 65.000; het

~. 'so kann der Rundfunk in den Hiinden bestimmter gesellschaftlicher oder politischen Schichten suf
die Ideenwelt der Arbeiterschak eine starke Wirkung ausuben. In diesen Zusammenhang is es wichtig, dass
in einigen L.iindern die Arbeiterorganisationen oder religióse Richtungen Rundfunkorganisationen besitzen,
die zu bestimmten Stunden selbstiindig senden und damit ihre spezifischen Auffassungen in der Welt
verbreiten kbnnen' (a.w., 59).
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aantal bezcekers per week 250 millicen of ongeveer 13 ~ van de bevolking der aarde. Dit
zijn records, welke tot nu tce door geen enkele 'ontspannings-industrie' werden geslagen'
(Sternheim, 1939c).

De drie artikelen worden besloten met de opmerking dat vraagstukken van politiek
en wereldbeschouwing buiten beschouwing zijn gelaten, alhcewel het voor ieder duidelijk
zal zijn dat daartussen nauwe relaties bestaan. 'Vooral de totalitaire levensbeschouwing
geeft aan het geheele vraagstuk van den vrijen tijd een zeer bijzonder aspect. Hier is het
dcel om de massa op dusdanige wijze 'kracht door vreugde' te bezorgen, dat zij zich
steeds vaster aan den staat en aan diens politieke inzichten gebonden vcelt. Gedeeltelijk
mcet het geheele probleem voor de hier bedcelde landen ook anders worden gesteld,
omdat de staat door het beschikken over den vrijen tijd van zijn burgers voor militaire
voorcefeningen, het bezceken van bijeenkomsten en het deelnemen aan demonstraties, de
eigenlijke vrijheid bij het gebruik van den "vrijen" tijd sterk aan banden legt. Of daarbij
van persoonlijk zelfontplooiing veel terecht kan komen, en of dat in dit systeem eigenlijk
wel gewenscht wordt, is een vraag die in dit verband gesteld mag worden' (t.a.p.).

Laatstgencemde vraag wordt beantwoord in het eveneens in 1939 verschenen
artikel Het probleem van den vrijen tijd in den totalitairen staat. Hierin haalt Sternheim
Robert Ley aan, leider van het Duitse Arbeidersfront, die categorisch vaststelde: 'Een
privaatleven kan bij ons niet meer bestaan' (Sternheim, 1939d, 25). De totalitaire staat
kent geen ruimte voor persoonlijk denken en vcelen, voor onafhankelijke geesten en
zelfstandig handelen. Zelfs een passieve houding ten opzichte van de staat wordt al als
staatsgevaarlijk aangemerkt. Het vrijetijdvraagstuk is derhalve in een dergelijke context
onlosmakelijk verbonden met het gehele complex van opvoedingsvraagstukken van een
volk.

Sternheim behandelt de Duitse organisatie Kraft durch Freude en de Italiaanse
Opera Nazionale Dopolavoro, hun onderlinge verschillen en overeenkomsten, samenhan-
gend met de verschillen in bestaande 'maatschappelijke structuren', en de wijzen waarop
deze organisaties voorzien in de behceften van de arbeiders in beide landen. Tevens wordt
ingegaan op het ideologisch gebruik van vrijetijdvormen, zoals de sport en de media.
Deze vrijetijdvormen spelen een rol in het benadrukken van de bijzondere, geprivilegieer-
de waarde van de eigen natie en de miskenning daarvan door andere naties, terwijl
tegelijkertijd de opvatting wordt verspreid dat binnenlands geen reële sociale tegenstellin-
gen meer bestaan. Degenen die anders beweren zijn door het buitenland gesteunde
provocateurs.

Het privé-leven was al eerder aan bod gekomen in het in 1935 gepubliceerde
artikel Enkele sociologische beschouwingen over het gezinsverband. Daarin haalt
Sternheim reeds in de vorige eeuw verschenen studies aan, waarin de vraag werd gesteld
hce het komt 'dat het gezin zich handhaaft in een tijdperk waarin een aantal van zijn
functies van economisch, socialen, religieuzen, opvoedkundigen en politieken aard op
andere organen zijn overgegaan ?' Een tweetal aanknopingspunten voor een mogelijk
antwoord worden geboden. Ten eerste leert een nauwkeurige analyse dat de kunstmatige
scheiding die vaak wordt getrokken tussen gezin en samenleving onhoudbaar is. Zo vindt
socialisatie voor een groot gedeelte in gezinsverband plaats, maar daarbij werken ook de
ervaringen door, die de verschillende gezinsleden buiten het gezin opdcen. Ten tweede is
daar het belang van de studie van gezagsrelaties in het gezin, temeer omdat dit thema de
studie van het gezinsleven direct verbindt met de studie van algemene maatschappijvraag-
stukken (Sternheim, 1935). Deze beide thema's, de wisselwerking tussen gezin en
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samenleving en de betekenis van de gezagsrelaties vormden kernelementen van het grote
onderzoeksproject Studien tlber Autoritát und Familie dat het Institut ,fïlr Sozialforschung
in de jazen dertig uitvcerde, en waarbij Sternheim de organisatorische leiding had voor
wat betreft de verzameling van het empirisch materiaal.

Sternheim werkt deze thema's ten dele uit in het artikel over de vrijetijd in
totalitaire staten35. Hij concentreert zich in dat artikel op het dilemma dat ontstaat
wanneer de staat al te zeer gaat interveniëren in de aangelegenheden van het gezin.
Daarmee zouden al langer werkende krachten die het gezin ondermijnen nog verder
worden gestimuleerd, terwijl juist het gezin voor totalitaire staten een aantal zeer
wezenlijke taken heeft op te knappen, waarvan de produktie van veel en in de fascistische
leer gesocialiseerde kinderen niet de minst belangrijke is. Vandaaz, aldus Sternheim, de
verheerlijking van het gezin en de invcering van sociaal-politieke maatregelen ter
versterking ervan. Bovendien, ook al bestond er dan eigenlijk geen privé-leven in de
totalitaire staat, men zag toch dat op zijn minst een zeker gevcel van vrijheid mcest
blijven bestaan; een spanning die werd opgelost met de frase 'bij het gebruik van den
vrijen tijd behoort de enkeling evenzeer zichzelf als den staat' (Sternheim, 1939d, 34).

De nagelaten agenda van Sternheim

Bij al de aandacht ik hier aan Sternheim geef kan het misschien geen kwaad nogmaals te
onderstrepen dat hij weinig tot geen sporen heeft nagelaten, noch in het Institut fiir
Sozialforschung3ó, noch in de Nederlandse sociologie en al evenmin in de (internationale

". Het artikel over het gezinsverband is gebaseerd op de tekst van een voordracht van Sternheim voor
de Société de sociologie te GenBve, als gedelegeerde voor de Geneefse afdeling van het Instituut. Het heeft
het karakter van een literatuuroverzicht, en sluit af inet enige opmerkingen over de aard van het bij het
Instituut lopende project, waarbij vooral wordt ingegaan op de verschillende empirische onderdelen ervan.
Wat verder opvalt is dat van de theoretische preoccupaties van de overige leden van het Instituut weinig
doorklinkt.

~. In Iatere bijdragen van leden van de Frankfurter Schule, mals Adorno (1977) en Habertnas (1974),
aan de studie van de vrijetijd, wordt niet naar Stemheims werk verwezen.

Jay maakt in 7he Dialecrical Imagination, een standaardwerk over de Frankfurter Schule, de volgende
opmerking over Stemheim: 'Although of great help in collecting materials for the project, he contributed
little to the theoretical work of the Institut, aside from a few contributions to the study of leisure in modern
society' (1976, 37). Mulder en Nauta rapporteren verschillende redenen waarom het artikel over de vrijetijd
in totalitaire staten wordt geweigerd voor het Zeitschrift j7ir Sozia[forschung, waaronder de mondelinge
mededeling van L.ówenthal, een lid van het Instituut, aan Jay, dat het artikel onvoldcende kwaliteiten zou
óebben. Deze opmerking past in het algemene beeld dat empirisch werk in het Instituut een lage waardering
genoot, en dat degenen die zich daarmee bezighielden, binnen het Instituut weinig status hadden. Dit
specifieke artikel had echter eerder een polemisch dan een empirisch karakter. Mulder en Nauta zien het als
voorbeeld van de verschillen in opvattingen die er bestonden tussen Stemheim en de 'harde kern' van het
lnstituut. Het essentiéle verschil dat in dit artikel naar voren komt is dat Sternheim totalitaire staten, dus
Duitsland en Italié, niet als voorlopers beschouwt in de algemene ontwikkeling van het kapitalisme, maar
eerder als negatie of regressie van die ontwikkeling. Door Duitsland voor te stellen als een voorbeeld van
regn:ssie, van 'een terugzinken tot vroegere maatschappij-vormen', raakte Sternheim aan enkele gevcelige
kwesties in het ( toeamalige) marzisme, in welks opvattingen Duitsland als eerste land had mceten overgaan
naar het socialisme en waarin eigenlijk geen theoretische plaats was voor regressieve ontwikkelingen. Aan
de andere kant geeft Sten~heim zelf ook vrijwel geen onderbouwing voor zijn opvatting dat Duitsland en
Italië geen voorlopers zijn van wat in andere industriestaten gaat gebeuren. Het blijft dus de vraag of het

80



of Nederlandse) vrijetijdstudies37. Ook conceptueel hebben de aangehaalde artikelen
slechts beperkte betekenis, al dcen ze beseffen dat sommige omschrijvingen van vrijetijd
al een lange geschiedenis hebben. De reden dat 'herontdekking' en lezing van deze
artikelen toch van belang is, is vooral gelegen in de thematische rijkdom ervan. Sternheim
heeft een agenda nagelaten, die nog maar gedeeltelijk is afgewerkt.

Er is in de eerste plaats de relatie van vrijetijd tot de arbeid. Terwijl men later bij
individuen het uitgecefende bercep gaat turven, en probeert één op één relatíes te vinden
tussen het uitgecefende bercep en de voorkeuren in de vrijetijdbesteding3e, betekent de
relatie tot de arbeid bij Sternheim nog dat men de ontwikkelingen in de vrijetijd in
verband probeert te brengen met de algehele maatschappelijke organisatie van de arbeid,
de maatschappelijke produktiewijze of, zo men wil, de economie. Alleen op deze manier
is het bijvoorbeeld mogelijk verbanden te leggen tussen veranderende arbeidsorganisatie
en arbeidstijdverkorting - vrijetijdbesteding - consumptie - veratlderingen in aanbod en
produktieprocessen - veranderingen in de organisatie van de arbeid.

In de tweede plaats is er de relatie tussen vrijetijd en het gezin. Het onderwerp is
lange tijd nogal geïsoleerd behandeld39. De thema's die Sternheim ncemt - de wisselwer-

geweigerd is vanwege zijn open kritiek op de totalitaire staat, zoals Stemheim zelf ineende ( Mulder en
Nauta, 1990, 441-442).

". Tot de uitzonderingen behoren verwijzingen naar Stenilteim in het overzicht Het probleem van de
vrije tijd dat De Waal in 1949 laat verschijnen in Metu en maatschappij, en de opname van het artikel Zum
Problem der Freizeitgestaltung in de bundel FreiZeit- und Konsumerziehung, geredigeerd door Giesecke
(1974).

Van het artikel over de vrijetijd in totalitaire staten verscheen in 1938 een Engelse versie in het tijdschrift
Sociological Review. In de recente literatuur over dit onderwerp, bijvoorbeeld van Wilson (1988) of de
studie van De Grazia over 7i~e Culture of Consetu. Mass organization of leisure in Fascist Italy (1981),
wordt het echter, ondanks duidelijke overlap, niet aangehaald.

~. Een triest voorbeeld van een geheel van de sociale werkelijkheid losgeslagen benadering van de
relatie arbeid - vrijetijd is te vinden in het artikel Ori~nlatie op werk en vrije tijd van Van Delden (1971). In
zijn onderzcek ging Van Delden er van uit dat werk en vrijetijd konden worden beschouwd als twee
tegengestelde, maar aanwllende situaties. De enige reden daarvoor lijkt te zijn dat mensen zo kunnen scoren
op één schaal voor 'werkoriëntatie'. Een duidelijk voorbeeld van een operationalistisch onderzcek, waarbij
de beperkingen en mogelijkheden van de gebruikte onderzceksmethoden het winnen van de interessante
vragen. Zoals in dit geval of een hoge 'werkoriëntatie' inderdaad noodiakelijkerwijs gepaard gaat met een
lage 'vrijetijdsoriëntatie'.

~. Zou men afgaan op het overzicht Famity and Leisure: A Review of Ihe Literature with Research
Rernmmendations dat Holman en Epperson in 1984 laten verschijnen, dan zou men beginnen te geloven dat
achteruitgang in de wetenschap zeer wel mogelijk is enlof dat het thema gezin en vrijetijd geschrapt kan
worden uit de studie van de vrijetijd als zijnde totaal oninteressant. De literatuur over het thema vrijetijd en
gezin wordt in dit artikel ingedeeld in twee categorieén. Er is literatuur die gaat over 'gezinsfactoren' die
van invloed zijn op vrijetijdgedrag en er is literatuur die gaat over de effecten van vrijetijdgedrag op
'huwelijk en gezinsuitkomsten'. Bij dit laatste kan men zulke verhelderende inzichten aantreffen als de
bevinding dat consensus met betrekking tot recreatie en gezelschap gerelateerd is aan de 'huwelijkskwaliteit'
en dat sezuele intimiteit een vrijetijdactiviteit is die de 'huwelijkssolidariteit' bevordert (Holrnan en
Epperson, 1984, 287-288). De auteurs zijn er in geslaagd om een 80-tal bceken en artikelen te selecteren
voor hun overzicht waarin als hoogste vorm van wetenschap schijnt te gelden het met behulp van common
sense redeneringen presenteren van statistische correlaties als zijnde ooriakelijke verbanden. Elke
'gezinsfactor' die maar dcet denken aan iets dat niet past in het beeld van de 'happy family' ('onvolledig-
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king tussen gezin en samenleving, de gezagsrelaties in het gezin, en de politiek-ideologi-
sche betekenis van de al dan niet reéle vrijheden in de privé-sfeer - zijn systematisch
buiten beschouwing gebleven. Terwijl toch bijvoorbeeld de differentiërende betekenis van
gezagsverhoudingen in het gezin voor de vormgeving van de vrijetijd van de verschillende
gezinsleden voor iedereen duidelijk zou mceten zijn. Het is met name in het Verenigd
Koninkrijk dat dit nu wordt onderkend. Vanuit de feministische invalshcek is de sexe-
differentiatie in de vrijetijdbesteding, de ongelijke verdeling van zeggenschap, tijd en
middelen, aan de orde gesteld en onderwerp van onderzcek gemaakt (zie o.a. Wimbush
en Talbot (red.), 1988; Green, Hebron en Woodward, 1990; Karsten, 1992).

Dan is er in de derde plaats de politieke dimensie van Sternheims werk. Hierin
zou men twee accenten kunnen onderscheiden. Het ene accent is het politiek-ideologische;
de aandacht voor verschillende levensbeschouwingen, hun vertaling in politieke organisa-
ties en hun betekenis voor de organisatie van de vrijetijd. In het buitenland neemt sinds
eind jaren zeventig de aandacht tce voor deze relatie tussen politieke verhoudingen,
ideologie en vrijetijd (Mandell, 1987; De Grazia, 1981; Hoberman, 1984; Wilson, 1988).
Dit zijn echter overwegend historische enlof vergelijkende studies, waarin overwegend
wordt gekeken naar de betekenis van radicaal van de verzorgingsstaat afwijkende politieke
systemen. Blijft men binnen de context van de verzorgingsstaat, dan wordt meestal het
tweede accent, het 'interventionistische', sterker. Veel onderzoek op het terrein van de
vrijetijd is impliciet of expliciet interventie-ondersteunend, maar er zijn enkele studies
verschenen waarin die interventie zelf onderwerp van onderzcek wordt, zoals bijvoorbeeld
in de proefschriften van Stokvis (1979) en Beckers (1983). Richten we onze blik meer
specifiek op de arbeiders- of volksontwikkeling en de zelf-organisatie van arbeiders in de
vrijetijd, zaken die Sternheim vooral in zijn artikel uit 1932 sterk blijken bezig te houden,
dan zijn er zelfs een groot aantal studies te ncemen die over deze onderwerpen zijn
verschenen (zie bijv. Michielse, 1980; Nijenhuis, 1981, 1987; Dona, 1981).

Er is in het werk van Sternheim nog een vierde thema, dat zich echter bijzonder
lastig in een paar woorden laat duiden, mede omdat het in de artikelen zelf impliciet
blijft. Het betreft de relatie tussen individuen (individuele vrijheden) en maatschappelijke
verhoudingen. Ogenschijnlijk gaat Sternheim op een evenwichtige en genuanceerde
manier om met deze relatie. Het menselijk handelen wordt in de politiek-economische
context van de kapitalistische produktiewijze geanalyseerd, waarmee onbekommerd
voluntarisme wordt vermeden. Anderzijds is er ook geen sprake van structureel determi-
nisme; essentieel is voor hem dat mensen in hun vrijetijd ook werkelijk een zekere
handelingsvrijheid genieten. Wat minstens zo belangrijk is, is dat daar waar dit niet of
nauwelijks meer het geval is, zoals in totalitaire staten, dit door hem wordt beschreven als
mensenwerk, en niet als een effect van ontmenselijkte structuren of structurele verhoudin-
gen. Zo zegt hij over het massale karakter van de vrijetijdbesteding in de totalitaire
staten: 'Een regressie, een terugzinken tot vrcegere maatschappij-vormen, waarbij het
individu zich blindelings aan zijn leiders onderwerpt, is niet te miskennen. Het massale
karakter der vele genietingen heeft tevens ten dcel, het individu elke mogelijkheid tot
eigen leven en denken te onthouden. De totalitaire staten willen gaarne doen gelooven,
dat zij iets nieuws hebben geschapen doch zij hebben slechts bereikt, dat door middel van

heid' van het gezin, geweld, gezagsverhoudingen, fysieke gesteldheid van de gezinsleden, enz.) is
weggelaten uit het overzicht, alsmede enige reflexie over de relaties met de wijdere sociale context en de
ontwikkelingen daarin.
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reizen, volksdansen en lichamelijke tucht de bevolking met alle mogelijke middelen wordt
ingeprent, dat een nieuwe wereld is ontstaan. Door middel van een verfijnd mechanisme
wordt het ondergaan van psychischen en moreelen dwang zelfs als een bevrijding gevceld'
(Sternheim, 1939d, 38; cursivering HvdP)~.

Er ontstaan echter problemen, wanneer we ons gaan afvragen wat Sternheim
eigenlijk precies bedcelt wanneer hij spreekt over de 'ontwikkeling van het individu tot
zelfstandig, onafhankelijk denken', de 'ontplooiing der persoonlijkheid', enz., als de
kenmerken van een 'constructieve vrijetijdbesteding'. Sternheim postuleert de aanwezig-
heid van driften en behceften, die ofwel via de arbeid, ofwel anders, dus via de vrijetijd-
besteding, mceten worden bevredigd. En het ontstaan van die behceften mcet onderzocht
worden in samenhang met de bestaande produktiewijze. Dit laatste is natuurlijk winst ten
opzichte van een biologistische behcefteleer, maar het is niet genceg, in ieder geval niet
ter onderbouwing van Sternheims eigen veroordeling van de totalitaire vormen van
massabetnvloeding als 'cultureele schijn-ontwikkeling', 'zelfs dan wanneer zij het leven
veraangenamen' (a.w., 39). Waarom is er sprake van culturele schijnontwikkeling, van
regressie, wanneer, gegeven een bepaalde produktiewijze en bepaalde maatschappelijke
structuren, mensen een aangenaam leven leiden, ook al zou dit dan een leven in onvrij-
heid zijn ? Dit betekent toch dat er een maatschappelijk systeem is ontstaan, waarin
mensen zodanige behceften hebben, dat ze binnen datzelfde systeem kunnen worden
vervuld ? Sternheims kritiek is alleen vol te houden wanneer men het belang van de
menselijke vrijheid, al dan niet omschreven als een te vervullen behcefte, als het ware
buiten of voor de vigerende maatschappelijke verhoudingen stelt enlof begint los te
koppelen van het thema van de behceftebevrediging.

~. In de Engelse versie van dit artikel luidt deze laatste zin 'The cleverness of the totalitarian systems is
that by means of a refined mechanism, psychological and moral enslavement is perceived as freedom'
(aangehaald in Mulder en Nauta, 1990, 442).

In De eendimensionale mens van Marcuse (1975) komt dit thema keer op keer terug, echter met de
belangrijke wijziging dat het totalitarisme nu een kenmerk van 'hoog-industriële samenlevingen' in het
algemeen is geworden. 'De hedendaagse industriële samenleving heeft de neiging totalitair te zijn door de
wijze waarop zij haar technologische basis heeft opgezet. Want 'totalitair' is niet slechts een terroristische
politieke ordening der samenleving, maar eveneens een niet-terroristische economisch-technische ordening
die de behceften manipuleert door de gevestigde belangen. Zo wordt voorkomen, dat er een dceltreffende
oppositie tegen het geheel ontstaat. Niet alleen een bepaalde regeringsvorm of partijbewind leidt tot een
totalitair stelsel, maar ook een bepaald systeem van produktie en distributie, dat heel goed kan samengaan
met een "pluralisme" wat betreft partijen, kranten, "het evenwicht der krachten", enz.' (a.w., 23).
Voorzover er bij Marcuse 'individuen' voorkomen, zijn het geen individuen die zich bijvoorbeeld verenigen
in vakbonden of politieke partijen, om een achturendag of pensicenvoorziening af te dwingen, noch
elitegrcepen die vechten om óet behoud van hun voorrechten. De status van individuen is gereduceerd tot
bange consumenten, tot gelukkige slaven. 'Als de individuen tevreden, ja zelfs gelukkig zijn met de
goederen en diensten die het bestuur hun aanbiedt, waarom zouden ze er dan op staan, dat andere instituties
zorgen voor een andere produktie van andere goederen en diensten ? En als de individuen zó geconditio-
neerd zijn dat in deze bevredigende goederen ook gedachten, gevcelens en aspiraties begrepen zijn, waarom
zouden ze dan zelf willen denken, vcelen en dromen ?' (a.w., 70). De verzorgingsstaat is rationeel, maar
onvrij, omdat haar totalitaire bestuur een systematische inperking inhoudt van 'eigen tijd', kwantiteit en
kwaliteit van 'technisch' mogelijke goederen en diensten, en de intelligentie om dit alles in te zien. De
'eigen tijd' mcet daarbij niet verward worden met 'vrije-tijd'. 'Dete laatste is ruimschoots gerealiseerd in de
hoog-industriële samenleving, maar zij is onvrij in de mate waarin het zakenleven en de politiek haar in hun
greep hebben' (a.w., 69).
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7 VRIJETIJD ALS FUNCTIONEEL PROBLEEM

De studie van de vrijetijd werd vanaf de jaren vijftig tot aan de jaren tachtig gedomineerd
door empirisch onderzcek, gestuurd door het pragmatisch kennisbelang, ten dienste
kerken, bedrijven en de uitbouw van de verzorgingsstaat. Dit onderzoek vertoonde sterk
operationalistische of sociaal-formalistische trekken. De vraagstelling en het verloop in
het onderzoek werden overwegend bepaald door de mogelijkheden en beperkingen van de
gehanteerde onderzceksmethoden - voornamelijk die van het surveyonderzcek - gericht op
het verkrijgen van verondersteld hazde gegevens ten behceve van op de realisering van
vrijetijdvoorzieningen gericht beleid. Een operationalistische definitie van vrijetijd is in
het vrijetijdonderzoek dan ook meestal een omschrijving die ten dienste staat van het
verkrijgen van kwantitatieve gegevens, zoals de omvang van de vrijetijd in aantal uren of
gespecificeerde activiteiten".

Fkn van de grootste problemen van een operationalistische definitie is dat zij
vrijetijd nogal 'onbe-grijpe-lijk' maakt; ze biedt geen begripsmatige handvatten voor de
analyse van krachten die de vrijetijd vorm geven. De 'meetbaarheid' gaat vaak ten koste
van het 'realistische', en dus veelvormige karakter van hetgeen wordt 'gemeten'. Zoals in
hoofdstuk 2 werd aangegeven, is de studie van de vrijetijd veelvuldig gekritiseerd
vanwege dit a-theoretische en a-historische karakter.

Er wazen echter wel degelijk uitzonderingen op dit overheersende beeld. In de
gencemde periode is met name geprobeerd greep te krijgen op het fenomeen vrijetijd met
behulp van het functionalistisch begrippenkader. Een voorbeeld levert het eerder aange-
haalde artikel van Berger uit 1963. Volgens hem was 'The sociology of leisure today (..)
little else than a reporting of survey data on what selected samples of individuals do with
the time in which they are not working and the correlation of these data with conventional
demographic data' (a.w., 28). De in hoofdstuk 5 aangehaalde 'community studies'
leverden volgens hem meer inzichten in de vrijetijd op dan wat op dat moment doorging
voor de sociologie van de vrijetijd, vanwege hun inbedding in een klasse- of cultuurtheo-
rie. 'No genuine sociology of leisure is likely to emerge until a body of data is reinforced
by a theory of leisure - at the very least by a conceptual understanding of what leisure is'
(t.a.p.).

Berger plaatste het probleem van de vrijetijd in het hart van de tcenmalige
sociologie, doordat hij het verbond met vragen als 'hce kan de maatschappij blijven

". Ook kwalitatief onderzcelc kan operationalistisch van aard zijn. Bijvoorbeeld wanneer men de
omschrijving van vrijetijd laat afhangen van 'wat mensen zelf als vrijetijd beschouwen, blijkend uit hun
antwaorden tijdens interviews, zonder dat er verder in het onderzoek rekenschap wordt afgelegd van de
verschillen in condities waaronder de antwoorden worden gegeven.
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voortbestaan ?' en 'hce is sociale orde eigenlijk mogelijk ?'. 'As work ceases to be the
major integrative institution and main source of moral values, what is to be the basis of
new sources of social integration ?' (Coalter 8c Parry, 1982, 4-5). In feite, zo stellen
Coalter en Parry, liggen aan een groot deel van het op het eerste gezicht a-theoretische
vrijetijdonderzcek, soortgelijke theoretische problemen van 'Durkheimiaanse' aard ten
grondslag. 'The changing bases of social solidarity, the 'pluralisation' of social structures,
the relative decline of the conscience collective and the concomitant strenghtening of the
cult of the individual as a moral value, the problems of the economic potentiality of much
of modern leisure, have all formed the agenda of an admittedly non-cumulative and
diffuse leisure sociology' (a.w., 5).

Functionalistische benaderingen van vri,jet{jd

Volgens Berger wordt in het Griekse ideaal van de vrijetijd werk gezien als zijnde
beneden de waardigheid van de vrije man. In het Protestantse perspectief daarentegen
wordt werk verheerlijkt en 'niets-dcen' als zonde bestempeld. In beide gevallen echter, is
de betekenis die men aan werk en vrijetijd tcekent onlosmakelijk met elkaar verbonden,
en met de aigemene waarden, die beide een in morele termen verantwoorde plaats in de
sociale orde geven. Een sociologische beschrijving van de vrijetijd die hier geen rekening
mee houdt loopt het risico irrelevant te worden. Berger meent dan ook dat het vrijetijdbe-
grip in essentie normatief mcet zijn (Berger, 1963, 26).

In zijn uitwerking van dit normatieve concept van vrijetijd begint Berger met de
constatering dat aan de ene kant, door de economische ontwikkelingen en de verspreiding
van de democratische staatsvorm, de massa's burgers zijn geworden, met alle politieke en
morele rechten van dien. Als vrije mensen wordt ze nu gevraagd deel te nemen aan de
activiteiten vrije mensen waardig, om zorg te dragen voor hun eigen geluk en persoonlij-
ke ontplooiing. En, beschikkend over vrij besteedbaar inkomen, hebben ze nu ook de
middelen om aan de realisering van deze dceleinden daadwerkelijk tce te komen. Aan de
andere kant is de 'leisure class' - de klasse van de aristocratische 'niets-dceners' -
nagenceg verdwenen. Vrijwel iedereen werkt en heeft daarnaast vrijetijd. We zijn
allemaal, 'at least in principle, compromised Greek citizens carrying the burden of
compromised Protestant ethics' (a.w., 26-27).

De conceptualisering van de vrijetijd nu kampt met twee ernstige problemen. Ten
eerste betreft de vrijetijd een zodanig breed spectrum van (aspecten van) activiteiten en
gebeurtenissen, dat het niet in 'gedragstermen' is te vatten. En ten tweede is de gelijkstel-
ling van 'leisure' met 'free time' te simpel. Als er iets is dat de sociologie ons heeft
geleerd, dan is het dat er niet zoiets bestaat als tijd vrij van normatieve dwang, en dat wat
voor de één werk is, voor de ander best vrijetijd kan zijn, en andersom. Als er dus sprake
is van een normatief onderscheid tussen werk en vrijetijd als verschillende vormen van
handelen, dan mcet dit een onderscheid betreffen tussen de aard van de normen welke het
handelen inperken, of de mate waarin de normen zijn geïnternaliseerd.

Aldus komt Berger ertce 'leisure' te laten verwijzen naar die activiteiten waarvan
de 'normatieve inhoud' het meest belangrijk voor ons is, 'those things that we want to do
for their own sake or those things that we feel ethically (as distinguished from expedient-
ly) constrained to do' (a.w., 29). Dat deze activiteiten, empirisch gezien, niet plaatsvin-
den in de werkdjd is vooral van belang als indicatie dat het werk veel van zijn morele
betekenis heeft verloren.
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Berger beschouwt zijn normatieve vrijetijdconcept als een ideaaltype 'only imperfectly
realized in the actual experience of individuals'. Als ideaaltype richt het de aandacht op
de condities waazonder mensen in staat zijn morele bevrediging te vinden in hun activitei-
ten, waarbij het gebruikelijke onderscheid tussen werk en 'leisure' vervaagt. Met deze
conceptie van 'leisure' is het wèl mogelijk 'leisure' te onderscheiden van rust, ontspan-
ning en recreatie, die niet of nauwelijks morele bevrediging hceven op te leveren. Niet
alles wat men tegenkomt in 'one's free time qualifies as leisure'. De introductie van het
normatieve ideaaltype impliceert volgens de auteur niet dat zijn ideeén over vrijetijd
moralistisch zouden zijn; niet alles wat in 'leisure' gebeurt is goed, en allerlei zaken die
min of ineer onder dwang gebeuren kunnen dat juist wel zijn (a.w., 30).

Voorzover vrijetijd nu een probleem oplevert, is dat niet alleen veroorzaakt door
grceiende vrij besteedbaze inkomens, de verkorting van de werkweek, de invcering van
de verzorgde oude dag en de verlenging van de levensduur, net zo goed als de vervreem-
ding van het werk - waardoor dit niet (meer) vanzelfsprekend leidt tot morele bevrediging
- niet alleen teruggevcerd kan worden op de kwaliteit van het werk zelf. Beide problemen
worden veroorzaakt 'when a value system is rendered appazently incapable of conferring
honor on the typical situations which a social system engenders. Where inconsistencies
exist between what the social system requires and what the value system prescribes, social
problems aze created, prominent among which are alienation from work and the problem
of leisure, reverse sides of the same coin' (a.w., 31). Wanneer arbeid er niet langer in
slaagt mensen moreel te binden, en mensen elders gaan zceken naar bronnen voor morele
bevrediging, dan betekent dit voor de maatschappij als geheel het verlies van een
belangrijke, zo niet de belangrijkste, bron van normatieve integratie. Wil de maatschappij
derhalve niet desintegreren, dan mcet deze integratieve functie van het werk door andere
instituties worden overgenomen, hetgeen de enorme tcename in aandacht voor het
vrijetijdprobleem verklaart.

Uiteindelijk zou de sociologie van de vrijetijd zich bezig mceten houden met
vraagstukken van 'morele solidariteit' en 'institutionele bronnen van sociale cohesie'.
Berger ziet de sociologie van de vrijetijd als dat deel van de cultuursociologie, dat
probeert het morele karakter van een bepaalde levensstijl te ontrafelen, door gedragingen
van grcepen te bestuderen onder condities waarbij dat gedrag het minst wordt ingeperkt
door uitsluitend instrumentele overwegingen. Hij besluit: 'Leisure styles are created by
the kinds of leisure activities that, empirically, tend to cluster together; these aze not
random, and the sociological analysis of them is the study of how social structure
facilitates or obstructs the efforts of inen to find in their freest time the moral satisfactions
which value systems must provide' (a.w., 37).

In de benadering van Berger wordt vrijetijd in termen van één specifieke functie
omschreven, een functie die bovendien dwars door de (operationalistische en common
sense) grenzen tussen arbeid en vrijetijd heensnijdt. We mceten hier overigens wel
voorzichtig zijn. Feitelijk kiest Berger voor een onderscheid tussen 'leisure' en 'free time'
dat veel lijkt op dat van de in hoofdstuk 4 aangehaalde De Grazia. 'Leisure' wordt dan
vervolgens in functionele termen omschreven, terwijl 'free time' de residuele omschrij-
ving behoudt maar naar de achtergrond verdwijnt. 'Leisure' activiteiten zijn die activitei-
ten die de meeste morele bevrediging opleveren, en derhalve het meest (zou mceten)
bijdragen aan de normatieve integratie van de maatschappij. Deze benadering breidt de
eerder aangehaalde benaderingen waarin de 'intrinsieke motivatie' en 'vrijheidservaringen'
voorop stonden, ten dele uit, door te wijzen op de gevolgen ('functies') van het handelen
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dat intrinsiek is gemotiveerd. Daar staat tegenover dat bij Berger zelf het element van de
zingeving dat in de eerder aangehaalde benaderingen zo'n grote rol speelt, onderbelicht
blijft.

In de volgende paragraaf zal ik uitgebreider ingaan op de thema's die door Berger
zijn opgeworpen, en de kritiek die op de normatief-functionalistische benadering mogelijk
is. In de rest van deze paragraaf zal ik eerst nog aandacht schenken aan enkele andere
varianten van de functionalistische benadering van de vrijetijd.

Het conflictperspectie,f

Berger zit op de rand van wat Dahrendorf 'aanpassingssociologie' ncemt. Dahrendorf
introduceerde het 'conflictperspectiefals een poging een oplossing te bieden voor de te
grote nadruk op harmonie en orde, op aanpassingsproblemen in een overigens vrij stabiel,
organisch geheel, ten koste van aandacht voor machtsverschillen en maatschappelijke
strijd. Volgens Hessels, die het conflictperspectief heeft tcegepast in haar prcefschrift
over vakantie, is het uitgangspunt van een maatschappij in evenwicht niet realistisch. 'In
het maatschappelijk bestel zijn altijd tegenstellingen en spanningen aanwezig, welke ten
dele uit de structuur van de samenleving zelf voortvlceien' (Hessels, 1973, 65). Niet alle
conflicten kunnen worden gereduceerd tot problemen van individuen bij de aanpassing aan
de heersende normen, op één of andere manier voortvlceiend uit een inadequate socialisa-
tie.

In het harmoniemodel worden alle instituties geacht een functie te hebben voor de
instandhouding van het sociale systeem. De elementen van het sociale systeem (de
instituties) beïnvloeden elkaar wederzijds en kunnen bijgeval elkaars functies overnemen.
Als een bepaalde institutie een bepaalde functie niet meer kan vervullen - als werk
bijvoorbeeld niet meer tegemcet kan komen aan de vervulling van (veronderstelde)
fundamentele behceften zoals afwisseling, uitdaging, zelfverwerkelijking, enz. - kunnen
andere instituties deze functies overnemen, waarmee het evenwicht van het totaal
gehandhaafd blijft. Tcerisme en vakantie nu zijn instituties die bij uitstek geschikt zijn een
'evenwicht-' of 'ventielfunctie' te vervullen; ze kunnen compenseren voor tekortkomingen
van andere instituties. In de loop van de tijd zijn er inhoudelijk gezien wel verschillen in
deze functies opgetreden, doordat telkens andere behceften bevredigd mcesten worden,
afhankelijk van de specifieke tekortkomingen van de verschillende maatschappijtypen
welke elkaar hebben opgevolgd.

Op deze manier slaagt Hessels erin om het functionalisme als formele theorie te
verenigen met haar substantiële historisch-sociologische beschouwing over de vakantie.
De vraag echter of er in 'het sociale systeem' nu structureel conflicten blijven ingebakken
of niet, wordt door haar omzeild. Beide komen in de huidige maatschappij tegelijkertijd
voor, maar 'het is voornamelijk een kwestie van optiek, of inen alle aandacht richt op de
integratieve krachten dan wel de nadruk legt op conflictsituaties' (a.w., 62-66). Dat mag
zo zijn, daarmee verdwijnt niet het zeer reële gegeven dat er belangenconflicten en
structurele tegenstellingen bestaan in en tussen maatschappijen, en dat die altijd zullen
doorwerken in de vormgeving van vakanties en vrijetijd in het algemeen. Er is dan ook
bij voorbaat geen reden om aan te nemen dat vakanties een 'evenwichtsfunctie' vervullen;
wie zegt dat ze niet juist een bijdrage leveren aan het versterken van maatschappelijke
tegenstellingen, enlof de opeenvolging van de verschillende maatschappijtypen die Hessels
onderscheidt ?
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De functies van activiteiten in de vrijetijd

Nogal wat auteurs hebben zich niet zozeer bezig gehouden met de functies van de vrijetijd
(al dan niet als 'leisure' afgezonderd van 'free time') zelf, maar meer met (veronderstel-
de) functies van activiteiten in de vrijetijd, waarbij ze vrijetijd bleven omschrijven in
residuele termen.

Een duidelijk voorbeeld van hce het functionalisme ons op die manier op een
doodlopend spoor kan zetten is te vinden in een artikel van Gross. Gross gaat na welke
centrale rol spel en vrijetijd spelen in de oplossing van de 'vier belangrijkste functionele
problemen waarmee sociale systemen' te maken hebben. Dit zijn 'patroonhandhaving en
spanningsregulatie', 'aanpassing', 'dcelbereiking' en 'integratie' (Gross, 1963, 44). Wat
Gross vervolgens dcet is laten zien dat er allerlei aspecten aan de vrijetijd te onderkennen
zijn die je naar deze vier problemen kunt indelen. Zo is spel een belangrijk middel tot
socialisatie en levert aldus een bijdrage aan de patroonhandhaving. Aan sport en spel kan
ook een spanningsregulerende functie worden tcegekend.

We hebben hier in feite te maken met een quasi-functionele benadering van de
vrijetijd. Er ontbreekt een 'vertaling' of 'tcepassing' van de algemene functionalistische
theorie naar of op het specifieke fenomeen vrijetijd. Gross blijft over vrijetijd als
restcategorie, als 'niet-werk' praten; hij omschrijft vrijetijd zelf niet in termen van de
functionalistische theorie. Hij mist aldus de kans vrijetijd te definiëren, ofwel op
maatschappijtheoretisch niveau - in termen van de specifieke functie ervan voor de
maatschappij als geheel - ofwel op handelingstheoretisch niveau - in termen van de
specifieke functie ervan voor het individu. Wat Gross daarentegen dcet is kijken wat er in
de niet-werktijd allemaal gebeurt aan de oplossing van de vier belangrijkste functionele
problemen van sociale systemen. Er is op dat moment echter geen theoretische reden
meer waarom kerk, gezin, sociale zekerheid, pensicenwetgeving, enz. - allemaal 'niet-
werk' - niet ook behoren tot het object van analyse.

Gross is niet de enige die wel gebruik maakt van het functionalistisch begrippenka-
der, maar dit niet tcepast op vrijetijd zelf, maar op datgene wat in de vrijetijd gebeurt. Zo
wordt in een vrceg artikel van Habermas (1974; voor het eerst gepubliceerd in 1958) en
in het werk van Parker, vrijetijd allerlei functies tcegedicht in verband met het voortbe-
staan van het arbeidsbestel, leidend tot vraagtekens bij het 'autonome' karakter van de
vrijetijd. Omdat ook hier de vrijetijd in residuele termen wordt afgebakend, kan men
dezelfde vragen stellen als bij het artikel van Gross. Bijvoorbeeld of de functies die in de
vrijetijd worden vervuld ook anders ( kunnen) worden vervuld (Draagt slapen niet ook bij
aan het herstel van de arbeidskracht ? Is slapen dan soms vrijetijd ?). Of de vraag of er in
de vrijetijd ook 'niet-functionele' activiteiten kunnen worden ondernomen ? Of hce het zit
met de vrijetijd van mensen die geen arbeid verrichten ?

Functionaliteit en handelingsvrijheid

Of een beschrijving waarbij de functionaliteit van de vrijetijd voor een bepaald systeem
wèl nauwkeurig zou zijn omschreven, ons veel verder zou helpen, blijft in de tussentijd
twij felachtig.

Auteurs als De Grazia of Huizinga zagen ook wel dat mensen mce worden van
hun werk en een deel van de niet-werktijd besteden aan uitrusten. Zij maakten zich echter
sterk om intern gemotiveerde vrijetijd ('leisure') af te zonderen van extern gemotiveerde,
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afgedwongen of 'functionele' recreatie. De vraag is dus hce functionaliteit zich verhoudt
tot het intern gemotiveerde karakter van de vrijetijd, en, zo mcet daar onmiddellijk aan
worden tcegevcegd, waar in dat verband de menselijke handelingsvrijheid blijft. Omdat
aan alle handelingen functies kunnen worden onderkend, lijkt op het eerste gezicht de
conclusie gerechtvaardigd dat in de functionele analyse mensen geen 'leisure' kennen - in
de zin zoals auteurs als Neulinger en De Grazia dat bedcelen: geen activiteiten puur om
zichzelfswille ondernomen.

De enige manier waarop men aan deze conclusie kan ontsnappen is door er van uit
te gaan dat de functionaliteit van het handelen niet betrekking heeft op de redenen
waarom mensen handelen, maar op onbedcelde gevolgen van de activiteit (vergelijk
hoofdstuk 4). De vraag verschuift dan naar de relatie tussen de redenen waarom u en ik
iets dcen, en de redenen waarom sociale systemen blijven voortbestaan. Immers, in het
functionalisme worden aan sociale systemen 'functionele problemen' tcegedicht, die
vervolgens op analytisch niveau worden opgelost door het tceschrijven van functies (dus:
onbedcelde gevolgen) aan activiteiten van mensen. Anders gezegd: de onbedcelde
gevolgen van het handelen worden afgeleid uit het voortbestaan van het sociale systeem,
terwijl het voortbestaan van sociale systemen tegelijkertijd dergelijke onbedcelde gevolgen
vooronderstelt. Dit is een tautologie, die op formeel niveau misschien nog net tcelaatbaar
is, maar die mcet worden vermeden wanneer het gaat om een verklaring van het
voortbestaan van een bepaald systeem en bepaalde vormen van handelen op substantieel
niveau.

Laat ik voorop stellen dat het bestaan van onbedcelde gevolgen van het handelen
niet kan worden ontkend. Ik heb trek en besluit bij de bakker een broodje met zalmsalade
te kopen. De aanschaf van dit broodje draagt bij aan de omzet van de winkel. De betaling
in guldens draagt bij aan de instandhouding van het Nederlandse monetaire systeem. Ik
raak gecharmeerd van de verkoopster en maak met haar een afspraak. Ik eet het broodje,
hetgeen leidt tot een voedselvergiftiging en ik beland in het ziekenhuis, waar de verkoop-
ster mij komt opzceken en zegt dat voor haar de maat vol is en ontslag neemt bij deze
zaak, omdat ze niet langer mensen met bedorven spullen in gevaar wil brengen. Onbe-
dcelde gevolgen genceg voor een complete roman. Maar wat mcet ik hier nu met het
begrip functie ?

Sommige onbedcelde gevolgen hebben de aard van 'continuering' of 'in stand
houding van'. Winkelen, kopen en verkopen zijn activiteiten die, zolang ze worden
uitgevcerd, een 'marktsysteem' dragen of continueren, terwijl de continuering van dat
marktsysteem zelf weer bijdraagt aan een bepaalde verdeling van goederen in een
maatschappelijk systeem. Maar andere onbedcelde gevolgen kunnen evenzogoed tot
discontinuering of aanpassing van een bepaald systeem of reeks van handelingen leiden.
In het aangehaalde voorbeeld stapte de verkoopster op en, dat had ik nog niet verteld,
leidde deze 'zalmsalade affaire' tot sluiting van de desbetreffende zaak en strengere
regelgeving voor de verkoop van broodjes in bakkerszaken. Waar in deze beschrijving is
het woord functie nu nodig, welke handelingen zijn nu 'functioneel' voor wat, en welke
niet ?

A1 deze retorische vragen zouden niet nodig zijn wanneer het begrip 'functioneel'
synoniem was voor 'het leveren van een bijdrage aan'. Het probleem ontstaat bij de
pretentie dat de vaststelling van het functionele karakter van bepaalde handelingen iets
verklaart. Twee zaken zijn hierbij in het bijzonder van belang. Heeft 'de maatschappij'
werkelijk een 'normatief integratie' probleem, en zo ja, wat voor bijdrage wordt de
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vrijetijd geacht hieraan te leveren; en kunnen normen een 'morele kracht' uitcefenen en
handelen 'motiveren', en zo ja, op een wijze die mensen ervaren als 'vrije keuze' ?

Normatieve integratie en maatschappelijk evenwicht

De noodzaak van een 'functionele verklaring' wordt opgeworpen door het axiomatische
uitgangspunt dat sociale systemen 'functionele problemen' hebben die dienen te worden
opgelost, teneinde het sociale systeem in evenwicht te houden. Het centrale probleem bij
Berger is dat arbeid in steeds mindere mate bijdraagt aan de normatieve integratie van de
maatschappij. 'In such a situation we may expect, if the functionalist view of society as a
self-balancing system has any merit, the transfer of functions formerly performed by the
institutions of work to the "leisure institutions" (..) (1963, 36; cursivering HvdP). Maar
wat is een maatschappij in evenwicht ? Wie stelt dat vast ? Waarom zou 'een maatschap-
pij' eigenlijk streven naar evenwicht, waarom niet naar chaos, onevenwichtigheid,
vooruitgang, overheersing of opheffing ?

Het 'probleem' is hier dat maatschappijen geen problemen kunnen hebben. Mensen
hebben problemen, en mensen verschillen onderling sterk in de mate waarin ze geïnteres-
seerd zijn in, denken over en werken aan het oplossen van problemen die zich in het
sociaal verkeer voordcen. 'De' maatschappij of 'het' sociale systeem kan niet ergens naar
streven, of iets willen oplossen. Wel zijn er (grcepen) mensen, die denken dat het sociale
leven te eniger tijd op redelijk ordelijke wijze verloopt, en dat dit 'verklaard' kan worden
door het functionele gedrag van mensen. Zo'n ordelijke of 'evenwichtige' maatschappij
vooronderstelt volgens hen dan onder andere een gedeeld waardensysteem, met andere
woorden, veronderstelt dat mensen allemaal dezelfde waarden aanhangen en hun handelen
dienovereenkomstig inrichten. Mensen die dat niet dcen vertonen 'afwijkend' gedrag, dat
niet functioneel is voor de instandhouding van het systeem.

Het is niet goed in te zien hce op belangeloze wijze kan worden vastgesteld dat
een bepaalde maatschappij in evenwicht is. Ook dictators en coupplegers rechtvaardigen
hun daden door te zeggen dat ze 'de orde in het land' hebben hersteld. Hceveel werklo-
zen, daklozen, hongerigen, analfabeten, gediscrimineerden, godsdienstfanaten, politiek
ongeïnteresseerden, belastingontduikers en milieuvervuilers kan een maatschappij hebben,
voordat zo'n maatschappij uit evenwicht is ? Het is evenmin reëel te veronderstellen dat
al deze grcepen dezelfde waarden nastreven. 'Afwijkend gedrag' van individuen kan
natuurlijk wel voorkomen, maar daarbij mag niet verdcezeld worden dat maatschappijen
niet één gedeeld waardensysteem kennen, maar verschillende met elkaar in competitie
zijnde waardensystemen, die onderling verschillen in de mate waarin ze worden onder-
steund door het vigerende formele (enlof informele) rechtssysteem. Wanneer stakingen
worden gebroken of demonstraties worden neergeslagen betekent dat meestal niet dat
mensen zijn gaan inzien dat ze afwijkend verdrag vertoonden, maar dat ze zijn gedwon-
gen hun eisen, idealen en waarden ondergeschikt te maken aan die van degenen die de
machtsmiddelen bezaten om hun staking te breken of demonstratie te beëindigen. Verder
weten we uit onze historische ervaringen dat talloze maatschappelijke veranderingen,
zowel ten goede als ten kwade, zijn begonnen met individuen en kleine grcepen die de
heersende normen schonden en, op al dan niet 'heroïsche' wijzen, afwijkende waarden
nastreefden. Op dezelfde manier weten we dat wat op een bepaald moment maatschappe-
lijk - dat wil zeggen, in het dominante waardensysteem - als goed en nastrevenswaardig
geldt, op een later moment juist als afkeurenswaardig wordt beschouwd. Kortom,
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waarden blijken historisch veranderlijk, of wellicht beter gezegd, wèlke waarden
dominant zijn, is contextafhankelijk. De (socio]ogische) uitdaging ligt in de verklaring van
de neergang van bestaande waarden(stelsels) en de opkomst van nieuwe waarden(stelsels).
Hce kan een waardenstelsel als de 'Protestantse ethiek' verdwijnen; waar komt de
hedendaagse 'lichaamscultus' vandaan ?

Zelfs al zouden alle mensen in een bepaalde maatschappij dezelfde waarden
nastreven, dan is dit nog geen enkele garantie voor samenhang, evenwicht of orde in die
maatschappij. Dat hangt zowel van de inhoud van die waarden af, als de verdeling van de
mogelijkheden die waarden te realiseren. Stel dat in dat waardensysteem waarden als
'individualiteit', 'succes' en 'onafhankelijkheid' een centrale plaats innemen, hce zou zit
mceten leiden tot een evenwichtige en 'geïntegreerde' maatschappij, zeker wanneer de
herverdeling van middelen die nodig zijn om dat soort waarden te realiseren als in strijd
met dit waardenstelsel wordt beschouwd ?

In plaats 'functionele problemen' zoals 'normatieve integratie' te vooronderstellen, lijkt
het al met al beter de inhoud en het voorkomen van waardensystemen en 'normatief
gereguleerd gedrag' onderwerp te maken van empirisch onderzcek, net als de andere
vormen van 'functioneel' gedrag, gericht op de oplossing van de overige 'functionele'
problemen. Ook het idee dat maatschappijen in evenwicht zijn, dient geen uitgangspunt
van analyse te zijn, maar onderwerp van onderzcek. In dit geval zou de aandacht zich met
name mceten richten op de relatie arbeid - vrijetijd, meer in het bijzonder op de vraag
naar het morele gehalte van de arbeid respectievelijk de vrijetijd; de (verschillen in)
maatschappelijke waardering van arbeid en vrijetijd; en de maatschappelijke betekenis van
de geconstateerde verschillen tussen het morele gehalte en de maatschappelijke waardering
van arbeid en vrijetijd.

Voor wat betreft het morele gehalte van de arbeid komt Berger niet veel verder
dan enkele verwijzingen naar de 'Protestantse ethiek'. In die Protestantse ethiek was
arbeid een rceping, een dienst aan God, maar tegenwoordig is arbeid niet meer dan een
baan, een manier om het brood te verdienen. Dit is een (onbedceld) gevolg van de
verspreiding van de kapitalistische produktiewijze. 'Where the worker works with his own
materials, his labour remains within the sphere of his own personality, and only by selling
the finished products is it separated from him. Where there is no possibility for utilizing
his labour in this way the worker places his labour at the disposal of another person for a
market price and thus separates himself from his labour from the moment it leaves its
source. The fact that labour now shares the same character, mode of valuation and fate
with all other commodities signifies that work has become something objectively separate
from the worker, something that he no longer is, but also no longer has. For as soon as
his potential labour power is transposed into actual work, only its money equivalent
belongs to him, whereas the work itself belongs to someone else or, more accurately, to
an objective organization of labour' (Simmel, 1990, 456). Zoals Simmel aangeeft, de
scheiding tussen arbeider, werk en produkt kan het best worden geïllustreerd door het feit
dat de arbeider de produkten van zijn werk mcet kopen - waarbij het wellicht goed is om
te bedenken dat het hier niet alleen gaat om zaken die met behulp van door de werkgever
beschikbare gestelde machines en materialen zijn gemaakt, maar ook om 'geestelijke
produkten', die in door de werkgever betaalde tijd zijn bedacht. Slechts een gering deel
van de bevolking voorziet nog in zijn levensonderhoud door de verkoop van produkten of
diensten, voortgebracht met behulp van eigen kapitaal. De eenheid van werker, werk en
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produkt - en daarmee een directe band tussen de producerende mens en het door hem
voortgebrachte produkt - bestaat voor de meeste mensen opmerkelijk genceg eigenlijk nog
alleen in de sfeer van de vrijetijd, meer in het bijzonder in hun hobby's.

Alhcewel analyses als die van Simmel al bijna een eeuw oud zijn, kan het tegen de
achtergrond van de (her-)oplevende pleidooien gericht op de vergroting van de arbeidspar-
ticipatie (zie ook hoofdstuk 3), blijkbaar geen kwaad nogmaals aandacht te vragen voor de
vraag in welk opzicht arbeid kan bijdragen aan de 'zelf-realisatie' of morele ontwikkeling
van de arbeider; hce arbeid 'adelt' ? Het lijkt realistischer te veronderstellen dat,
voorzover er nog een arbeidsmoraal (bijvoorbeeld: 'een bijdrage leveren aan de maat-
schappij', 'iets nuttigs produceren') bestaat, dit een ver weg gelegen, indirect geworden
arbeidsmoraal is. De realisering van de waarden die in die moraal worden hooggehouden
is niet het onmiddellijke gevolg meer van het handelen, maar een gevolg 'op afstand', dat
pas tot stand komt na bemiddeling via andere praktijken en aldus zijn directe motiverende
kracht verliest, doordat de gewenste gevolgen steeds minder zichtbau worden. Vergelijk
voor wat dat betreft de situatie van de ambachtsman die in direct contact staat met de
afnemer van de produkten, met die van de fabrieksarbeider of kantoorklerk, die slechts bij
een deel van de produktie is betrokken en voor wie de afnemer van de produkten een
anonieme consument geworden is, van wie hij zelden of nooit te horen zal krijgen wat hij
of zij van zijn werk vindt.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de arbeidssituatie bij uitstek
bevorderlijk zou zijn voor het realiseren van waarden als eerlijkheid, vriendschap,
mededogen met anderen die het minder getroffen hebben, liefde voor het werk, enz.
Integendeel, degenen die arbeiden - dat wil zeggen, in loondienst werkzaam zijn - worden
ter plaatse uiteindelijk maar op één waarde beoordeeld, en dat is de waarde die ze
tcevcegen in het produktieproces. De meeste mensen verwachten ook niets anders, want
ze weten dat het alleen hier van afhangt of de geldschieters de organisatie waar men
werkt blijven steunen. Bovendien is arbeid 'niet-vrijetijd', met andere woorden, een
activiteit waartce men min of ineer wordt gedwongen. Voorzover het handelen dan een
moreel karakter heeft, betreft het dus een vorm van handelen die niet of slechts ten dele
vrij gekozen is - een vorm van gedwongen moreel gedrag; niet moreel gemotiveerd, maar
door eigenbelang, door de wens de eigen baan veilig te stelien. Dit gezegd hebbende lijkt
het alleszins redelijk te veronderstellen dat het morele gehalte van de vrijetijd hoger mcet
zijn als dat van de arbeid, omdat een lager moreel gehalte niet kan. Als er in onze
maatschappij nog uitingen voorkomen van individueel gemotiveerd moreel gedrag -
vriendschap, zorg voor naasten en zwakkeren, zorg voor de natuur, delen in rijkdom -
dan mcet dit wel voorkomen in de vrijetijd (waarmee ik in dit ene geval bedcel al de tijd
waarover werkgevers niets te zeggen hebben), want waar zou het anders mceten voorko-
men ?

Vervolgens zouden we willen weten hce de maatschappelijke waardering van
vrijetijd en arbeid zich tot elkaar verhoudt, en of dat op enigerlei wijze samenhangt met
het morele gehalte van beide. Als alleen het morele gehalte zou tellen, zou de maatschap-
pelijke waardering voor vrijetijd hoger mceten liggen dan voor arbeid. Tot op zekere
hoogte wordt dit bevestigd door uitkomsten van opinie-onderzcek. Zo zei in 1986 33 ~
van de bevolking het eens te zijn met de stelling dat de belangrijkste interesses in de
vrijetijd lagen, tegen 22~ die het hiermee oneens was en 469b die het hiermee eens, noch
oneens was. Uit dezelfde tabel leren we dat werk en vrijetijd ongeveer evenveel voldce-
ning opleveren, maar dat 49~ het oneens is met de stelling dat werk belangrijker is dan
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vrijetijd, tegen 24~ die het daazmee eens is, en 27~o die daar tussenin zit (SCP, 1986,
356). In 1987, wanneer men mag zeggen wat men belangrijk vindt in het leven, scoort
een goede gezondheid het best met 579~0, gevolgd door een goed huwelijksleven (1736),
een leuk gezin (13~), een sterk geloof (69b), veel vrienden en kennissen (4~). Pas dan
worden een goed inkomen (24b) en prettig werk (29b) gencemd. Veel vrije tijd scoort
04b, maar dit lijkt meer betrekking te hebben op de kwantiteit van de vrijetijd, dan om de
kwaliteit ervan (SCP, 1988, 351). Ook de bekende onderzceken naar de 'postmaterialisti-
sche levensstijl' van Inglehart wijzen er niet op dat de klassieke arbeidsmoraal (hazd
werken, niet praten maar dcen wat je gezegd wordt, 'je eigen opwerken', enz.) door 'de
Nederlander' wordt omarmd (Inglehart, 1977, 1990).

Kijken we daazentegen naar hce wetenschappers, beleidsmakers en opinieleiders
tegen de verhouding arbeid - vrijetijd aankijken, dan blijkt die verhouding geheel anders
te liggen. In het beleid, in de wetenschap, noch in de opinievorming speelt vrijetijd een
rol van betekenis. Arbeid is goed, arbeid mcet en vrijetijd is een marginaal verschijnsel.
De belangrijkste redenen waarom 'arbeid mcet' zijn van financieel-economische aard: het
financieringstekort mcet omlaag en er mcet een breder draagvlak voor de sociale premies
komen. Voorzover dat laatste naar een moreel azgument verwijst, is het dat iedereen naar
vermogen mcet bijdragen in de lasten, en dat het niet aangaat dat men 'profiteert' van de
belastingen en premies opgebracht door anderen als daar geen 'goede' redenen voor zijn.
Maaz dit morele azgument wijst er nu net op wat arbeid is: een last, iets wat noodge-
dwongen mcet gebeuren en niet iets dat 'van zichzelf(morele) bevrediging oplevert. De
(verschillen in) maatschappelijke waardering voor arbeid en vrijetijd hangen dus niet
samen met het morele gehalte van beide, maar overwegend met de financieel- en politiek-
economische betekenis ervan. (Indirect is dit ook te traceren in de tcenemende aandacht
voor de economische betekenis van de vrijetijd). Anders dan Berger suggereert is het de
vraag of dit ooit anders is geweest.

Dit brengt ons bij het laatste punt dat ik hier aan de orde wilde stellen: de
maatschappelijke betekenis van de verschillen in moreel gehalte van en maatschappelijke
waazdering voor azbeid en vrijetijd. In Bergers normatief-functionalistische benadering
wordt uitgegaan van het bestaan van 'functionele equivalentie': als de arbeid niet meer
voor normatieve integratie zorgt, dan mceten 'vrijetijdinstituties' die functie overnemen.
Maaz als we de vooronderstelling dat maatschappijen normatief geïntegreerd zijn (mceten)
laten vallen en in plaats daazvan de mate van samenhang en tegenspraak van waardensys-
temen in een bepaalde maatschappij juist onderwerp van onderzcek maken, dan geldt
natuurlijk ook niet langer de veronderstelling dat de vrijetijd de normatief-regulerende
taak van de arbeid over mcet nemen.

Een vraag die men zich vervolgens kan stellen is of de 'morele uitzuiveringspro-
cessen' die Berger signaleert in de sfeer van de arbeid, zich ook in andere levenssferen
dan de azbeid voordcen (gezin, kerk, politiek, enz.), en meer in het bijzonder hce dit in
de vrijetijd is. Immers, ook in de vrijetijd zijn allerlei organisaties werkzaam. Daarmee is
het mogelijk dat mensen een belangrijk deel van hun vrijetijd in organisatorisch verband
doorbrengen, maaz ook in door organisaties georganiseerde tijd. In het eerste geval valt te
denken aan verenigingen, clubs, praatgrcepen, e.d., in het tweede geval bijvoorbeeld aan
georganiseerde reizen of 'midweek-arrangementen', aan theater- en muziekvoorstellingen,
cursussen, trainingen en wedstrijden. In alle gevallen zou men zich kunnen afvragen of
het morele element in deze activiteiten nog een rol speelt, en zo ja, hce zich dat dan uit
en welke organisatorische consequenties dat heeft. De eerste vraag kan men ook stellen
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ten aanzien van de 'niet-organisatorische' vrijetijd, alsmede bij de afwegingen die mensen
in hun vrijetijdbesteding maken. Deze vraag is dus een variant op de vraag naar het
'intrinsiek gemotiveerde' karakter van de vrijetijd.

De betekenis van het bestaan van verschillen in waardering van arbeid en vrijetijd
tussen beleidsmakers en het overgrote deel van de bevolking kan ook los van het
functionalistisch denkkader aan de orde worden gesteld. De vraagstelling wordt daarmee
alleen maar interessanter. We kunnen bezien of er sprake is van meer vormen van dwang
dan de dwang die verondersteld wordt uit te gaan van de normatieve regulering. We
kunnen proberen een verband te zceken tussen de inhoud van een bepaalde gepropageerde
moraal en de belangen van de grcep die die moraal propageert. We kunnen ons richten op
de vraag of er een maatschappelijk draagvlak is voor het idee dat arbeid meer is dan een
last waar we allemaal onze bijdrage naar vermogen aan mceten leveren. En voorzover
arbeid een meerwaarde heeft, in hceverre dat een morele meerwaarde betreft.

Ook de achtergronden van de verschillen in moreel gehalte van arbeid en vrijetijd
blijven een interessant thema, los van de functionalistische inbedding waarin Berger dit
thema plaatst. Op een vragen aantal die men bij dit thema kan tegenkomen zal ik nu nader
ingaan.

Vrijetijd als bron van morele bevrediging ?

Zoals gezegd, het normatief-functionalisme creëert voor zichzelf een probleem door er
van uit te gaan dat maatschappijen functionele problemen hebben die worden 'opgelost'
door het functionele gedrag van de leden van die maatschappij. Omdat maatschappijen
normatief geïntegreerd mceten zijn vertonen mensen normatief gereguleerd gedrag,
waarbij de normen die worden gevolgd zijn afgeleid van een gedeeld waardensysteem.

Een tweede problematische element in de normatief-functionalistische verklarings-
wijze schuilt nu in de veronderstelling dat het volgen van normen, afgeleid van het
gedeelde waardensysteem, 'morele bevrediging' oplevert, en derhalve mensen 'motiveert'
tot het functionele normatieve gedrag. Bij Berger is dit expliciet aan de orde wanneer hij
voorstelt dat 'leisure refers precisely to those activities (or nonactivities) that are most
constrained by moral norms. Norms may exercise moral force because they are function-
ally complete (genuine virtue is, after all, its own reward). Or, in some cases, they may
have been so thoroughly internalized - so much a matter of conscience and so little a
matter of something objectively "out there" - that they are felt as motives or desires freely
chosen or as moral responsibilities freely accepted' (a.w., 29). De volgende vragen zijn
nu van belang: wat houdt het dwingende karakter van morele normen in; wat houdt het
proces van 'internalisering' in voor het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke
motivatie; hce verhoudt het hier gebezigde begrip motivatie zich tot menselijke behceften
en belangen; en wat houdt de menselijke handelingsvrijheid in deze benadering in ?

Voordat op deze vragen kan worden ingegaan mcet echter eerst nog een andere
kwestie aan de orde worden gesteld, die ook al bij het voorgaande op de achtergrond
speelde. Het gaat hier om de onduidelijkheid over de vraag wèlke waarden, of beter,
wiens waarden, in de vrijetijd om zichzelfswille zouden mceten worden nagestreefd, en
op welke wijze met het nastreven van die waarden een bijdrage wordt geleverd aan de
'normatieve integratie' van de maatschappij. Want of 'morele bevrediging' en 'normatieve
integratie' van de maatschappij in elkaars verlengde liggen, hangt af van wàt precies
morele bevrediging oplevert, en over wèlke 'maatschappij' we het hebben.
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Dit soort vragen kan niet op het formele niveau worden beantwoord, maar enkel op het
substantiële niveau. Mogen we niet aannemen dat het plegen van verzet tijdens de Tweede
Wereldoorlog 'moreel bevredigend' was, juist omdat het een bijdrage mcest leveren aan
de 'desintegratie' van de tcenmalige 'maatschappij' ? Er mcet dus een onderscheid
worden aangebracht tussen de formele en substantiële aspecten van moraal en normatieve
regulering. In formele zin geven normen aan of inen iets 'goed' of 'fout' dcet in termen
van een in een bepaald sociaal systeem vigerende legitieme orde of moraal. Elk sociaal
systeem kent een dergelijke legitieme orde. Maar het feit dat men 'goed' werk dcet en
zijn plicht vervult, hceft geenszins te betekenen dat hier in substantieel-morele zin goed
werk wordt gedaan. Zowel de organisatie van activiteiten binnen Kraft durch Freude, als
de deelname daaraan kunnen in normatief-regulatief opzicht 'goed' zijn geweest, en
mogelijk zelfs moreel bevredigend, bijvoorbeeld in de zin dat men hieraan een gevcel van
plezier, eigenwaarde of verbondenheid met een grcep ervcer. Hetzelfde kan men echter
zeggen van de activiteiten van diegenen die zich verzetten en protesteerden. Alleen door
in substantieel opzicht een verschil te maken in de moraal van de verschillende systemen
waarop betrokkenen zich konden oriënteren, waaraan ze deelnamen of zich onttrokken;
pas door een dergelijk inhoudelijke onderscheid te maken tussen de legitieme ordes die
betrokkenen in hun handelen verkozen aan te hangen, kunnen we ontsnappen aan het
gevaar van cultureel relativisme dat hier op de lcer ligt. In Bergers termen gesteld: af
mensen morele bevrediging vinden in bepaalde activiteiten is één vraag, wáárin ze díe
vinden is een andere. We zijn er dus niet wanneer we weten dat men morele bevrediging
vindt in het omgaan met de verantwoordelijkheden verbonden aan de tcegestane vrijetijd;
we zullen ook de inhoudelijke kenmerken mceten bepalen van de moraal waarnaar de
bevrediging gevende activiteiten verwijzen.

De vraag naar het dwingende karakter van normen is nu al voor de helft beant-
woord. Of inen bepaalde normen in zijn handelen hanteert, zal voor een belangrijk deel
athangen van de vraag of die normen uiting geven aan het waardensysteem dat men
hanteert. Het is dus zeer wel mogelijk dat het handelen normatief-gereguleerd is en
tegelijkertijd 'afwijkend', simpelweg omdat men zich oriënteert op een waardensysteem
dat niet het dominante waardensysteem is. De andere helft van het antwoord schuilt in het
inzicht dat het volgen van bepaalde normen niet hceft te betekenen dat men die normen
heeft verinnerlijkt enlof dat men zich oriënteert op de bijbehorende legitieme orde.
Actoren kunnen zeer wel op een 'strategische' of 'utilitaire' wijze met normen omgaan:
een normatieve claim wordt dan niet als bindend erkend omdat men dit als een morele
opdracht ziet, maar omdat men negatieve sancties wil ontwijken enlof positieve sancties
wil afdwingen (Giddens, 1979b, 116).

De betekenis van de inhoudelijke onderscheidingen tussen verschillende waarden-
systemen, en het onderscheid tussen normering van gedrag enerzijds en de uitcefening
van dwang anderzijds wordt onmiddellijk duidelijk wanneer we de aandacht richten op de
'internalisering van normen en waardenpatronen'. Want als die internalisering tot stand
komt in een bepaalde context van machtsverhoudingen kunnen we niet langer uitgaan van
het onproblematische karakter van de 'grondig geïnternaliseerde' normen. Datgene wat
dan ons 'geweten' is, datgene wat we als innerlijke verlangens ervaren, kan zijn ingeplant
door anderen, die daarmee niet ons belang op het oog hadden, maar hun eigen belang.
Een consequentie hiervan is, dat indien men ervan uitgaat dat in de socialisatie normen en
waarden worden geïnternaliseerd, vervolgens het onderscheid tussen intrinsieke en
extrinsieke motivatie alleen al om deze reden vrij zinloos wordt (zie ook hoofdstuk 13).
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Hce verhoudt zich Bergers opvatting van motivatie tot biologisch gefundeerde behceften
van mensen, en daarvan afgeleide belangen ? In het onderhavige artikel is motivatie
duidelijk een sociaal gegeven. Realisatie van geïnternaliseerde waarden levert 'morele
bevrediging' op en dat motiveert mensen om dergelijke waarden na te streven. Door het
proces van internalisering lijkt het of het om de motivatie van individuen gaat, maar dat is
het dus niet. Maar hce ligt nu de verhouding met de biologisch gefundeerde behceften
van mensen - de in het onbewuste gelokaliseerde drijfveren - die gemeenlijk ook als
motieven worden aangeduid ? En wat is het onderscheid tussen wat Berger motieven
ncemt en de redenen die mensen aanvceren voor hun gedrag ? Het stellen zowel als het
beantwoorden van deze vragen impliceert het kunnen beschikken over een uitgewerkte
handelingstheorie - op deze zaken kom ik dan ook in het volgende deel terug. Hier volsta
ik, als opstap naar het laatste punt dat ik aan de orde wil stellen, met de opmerking dat
wat Berger met motivatie aanduidt wel een sociaal fenomeen mcet zijn, op straffe van het
verlies van het vrijheidskarakter van de vrijetijd. Of normen als bindend worden erkend,
mcet op enig moment het resultaat zijn, of kunnen zijn, van een act van reflexie, van
discussie en het afwegen van alternatieve handelingsopties. Zo niet, en volgt de mens
blindelings de motiverende kracht van geïnternaliseerde normen, dan is zijn status
gereduceerd tot die van een geprogrammeerde robot.

Tot slot zal duidelijk zijn dat ook de kwestie van de handelingsvrijheid van
eminent belang is voor de uitbouw van de studie van de vrijetijd. Wat Berger aankaart is
het idee dat vrijheid iets te maken zou kunnen hebben met het vrijelijk kunnen kiezen van
'motieven' of 'verlangens'; en met 'ethisch' en 'moreel verantwoordelijk' gedrag. Uit
bovenstaande zal al wel duidelijk geworden zijn dat dit mijn optie niet is. In het tweede
deel zal een alternatief worden uitgewerkt.
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8 VRIJETIJDPOSITIES EN
VERZORGINGSPOSITIES

Meer of minder strikte gedragsmodellen

Veel auteurs variëren in hun benadering op het bekende onderscheid in verplichte
activiteiten en vrijetijd, waarbij binnen de (bruto-)vrijetijd nog een nader onderscheid
wordt gemaakt tussen netto-vrijetijd ('echte' vrijetijd), en tijd die nodig is voor slapen,
eten en drinken, maar bijvoorbeeld ook zaken als houthakken en 'hulp aan de vrouw',
ingeval ziekte of zwakte van de vrouw hiertce noodzaakt42. Talloze auteurs hebben
gespeeld met concepten als 'demiloisir' (Dumazedier, 1967) en 'Zwischenzeit' (Ludtke,
1975). Soms op één enkel continuum, soms ook op twee, waarbij zowel binnen de sfeer
van de arbeid als binnen de sfeer van de vrijetijd een verloop werd aangegeven van zwaar
gesanctioneerde kernactiviteiten in de arbeid, via vrijere maar desalniettemin aan de
arbeidspositie gebonden activiteiten (vervcer van en naar werk, vakbondswerk, enz.),
naar beperkt vrije vrijetijdactiviteiten (eten en drinken, verzorgen van de kinderen) tot
'echte' vrijetijd (zie o.a. Parker, 1974; Kamphorst en Spruijt, 1969).

In het rapport Een week tijd, het eerste uitgebreide verslag van de nieuwe reeks
tijdbudgetonderzceken, die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 1975 om de
5 jaar houdt, construeert Knulst, op basis van empirische gegevens, een soortgelijke
driedeling in 'algemene', 'specifieke' en 'facultatieve' bezigheden. Hij volgt hierbij een
indeling van dagelijkse activiteiten van de cultureel antropoloog Linton. Algemene
bezigheden worden door praktisch iedereen verricht, ongeacht de grcep waartce hij of zij
behoort; specifieke bezigheden worden door praktisch iedereen van een bepaalde grcep
verricht; en facultatieve bezigheden worden door sommigen verricht, zodanig verspreid
dat ze niet overheersen in een bepaalde groep (Knulst, 1977, 73). Wat nu algemeen is en
wat specifiek of facultatief hangt af van de mate van deelname aan een bepaalde activiteit.
Daarbij wordt het tot op zekere hoogte als een arbitraire zaak beschouwd waar de grenzen
worden gelegd. In dit onderzcek wordt een activiteit algemeen gencemd wanneer ca. 2~3
of ineer van elk der onderzochte grcepen een bepaalde activiteit onderneemt, maar voor
hetzelfde geld had de grens tussen algemene en specifieke activiteiten dus bij 3l4 of 4I5
gelegen. Wat vooral van belang is, is de suggestie dat het 'vrijetijdkarakter' van activitei-
ten samen zou kunnen hangen met het feit of een activiteit facultatief is of niet. De
achterliggende idee schijnt te zijn dat het facultatieve karakter van activiteiten verwijst
naar een relatief grote keuzevrijheid t.a.v. die activiteiten.

n. Dit laatste voorbeeld komt uit het onderzcek van Blonk e.a. (1936).
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Het interessante probleem dat onmiddellijk bij deze, overigens nogal inductivistisch
aandcende benadering opdcemt, is de vraag of 'relatief grote keuzevrijheid' zich
inderdaad uit in een grote variëteit van keuzes en activiteiten. Het vrijetijdsymbool bij
uitstek, de jeans, wordt door meer dan 2l3 van de jongeren gedragen terwijl ze daartce
toch niet worden verplicht. Televisiekijken, sociale omgang, radioluisteren, vakantie
houden en wandelen worden zoveel becefend dat ze zonder meer tot de 'algemene
activiteiten' kunnen worden gerekend. Wat zegt dit over 'keuzevrijheid' en vrijetijd-
karakter ?

Een aantal auteurs nu hebben zich gericht op de roltheorie, in een poging tot
verklaring van de verschillen in de mate van keuzevrijheid die mensen hebben ten aanzien
van hun tijdbesteding. Zo onderscheidt Dahrendorf de sociale rollen (normcomplexen) die
mensen aannemen naar de zwaarte van de sancties die er staan op afwijkingen van de rol-
verwachtingen. Hij maakt onderscheid tussen 'Muss-, Soll- und Kannerwartungen'.
Hierdoor geinspireerd vraagt Hessels zich af of we nu kunnen zeggen, 'dat voor het
menselijk gedrag in de niet-vrije tijd "Sollerwartungen", en ten aanzien van de vrije tijd
"Kannerwartungen" gelden ? Of inet andere woorden, dat in de niet-vrije tijd een bepaald
gedrag vereist is, terwijl in de vrije tijd het rolgedrag niet zo strikt wordt voorgeschreven
? Deze gedachte lijkt aantrekkelijk' (Hessels, 1973, 14). Volgens Hessels is het mogelijk
de gedragsmodellen behorende bij verschillende sociale rollen op een continuum te
plaatsen met aan de ene kant gedragsmodellen (betrekking hebbende op arbeid) met vrij
gedetailleerde gedragsvoorschriften en stringente sancties, en aan de andere kant gedrags-
modellen (betrekking hebbende op de vrijetijd) die zich 'kenmerken door een geringe
mate van structurering' (a.w., 16).

In zijn bespreking van 'konkurrierende Freizeitdefinitionen' signaleert Nauck een
tweetal problemen die pogingen vrijetijd ofwel in residuele zin, ofwel als som van een
bepaald type activiteiten te definiëren, niet hebben kunnen oplossen. Ten eerste kan in
definities die de verschillende elementen van het tijdbudget al dan niet als vrijetijd willen
bencemen, geen rekening worden gehouden met het feit dat mensen vaak meerdere, al
dan niet verplichte activiteiten, tegelijkertijd ondernemen. Ten tweede wordt er te weinig
rekening mee gehouden dat één en dezelfde activiteit verschillende betekenissen kan
hebben, al naar gelang de context waarin de activiteit plaatsvindt. Volgens Nauck dient de
definitie van vrijetijd dan ook niet op het niveau van tijdintervallen of activiteiten aan te
sluiten. Vrijetijd mcet daarentegen worden opgevat als een fenomeen dat gestalte krijgt in
de sociale definities die gebruikt worden in de sociale netwerken waarin mensen verkeren.
Hij sluit zich aan bij Scheuch die stelt dat of iets tot de vrijetijd wordt gerekend of niet,
niet zozeer afhangt van de aard van de activiteit, alswel van de relatie van de activiteit tot
de rollen van het individu. "Freizeit sind diejenigen T~tigkeiten, die sich nicht notwendig
aus zentralen funktionalen Rollen ergeben" (Scheuch, geciteerd in Nauck, 1983, 284).

In de aanzetten van Hessels, Scheuch en Nauck wordt dus, ter vermijding van de
problemen van inductivistische en operationalistische definities, gepoogd vrijetijd onder te
brengen in een roltheoretisch begrippenkader. Alhcewel dat uit bovenstaande citaten nog
niet duidelijk naar voren komt, mcet toch worden onderlijnd dat dit werk in een tweetal
opzichten een sterk verkennend karakter had.

In de eerste plaats werd hier een nieuwe vorm van conceptualisering van de
vrijetijd voorgesteld, in een veld dat nog grotendeels werd gedomineerd door een
theorieloze activiteitentellerij. Deze nieuwe benadering van de vrijetijd lag weliswaar
deels in het verlengde van de enige andere serieuze na-oorlogse aanzet tot conceptualise-
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ring van de vrijetijd, maar terwijl in die functionalistische benadering het 'systeem-' of
'structuur' perspectief overheersend was, werd in de roltheoretische benadering juist het
'actor'-perspectief benadrukt.

In de tweede plaats werd geprobeerd het van oorsprong sterk antropologische
rolbegrip te gebruiken in de conceptualisering van een bij uitstek modern fenomeen als de
vrijetijd. Afgezien van de conceptuele problemen die opdoken bij de tcepassing van het
rolbegrip, met zijn nadruk op regulering en voorspelbaarheid van gedrag, op de vrijetijd,
dat voor velen toch werd gekenmerkt door grote 'vrijheidsgraden' in het gedrag, werd
men ook geconfronteerd met het feit dat in de moderne samenleving er voortdurend
'rolwisseling' enlof 'rolconflict' optreedt. Dit omdat mensen in de moderniteit (tegelijker-
tijd) zoveel (wisselende) posities innemen, en in zoveel verschillende situaties komen te
verkeren.

In dit hoofdstuk ga ik niet verder in op de roltheorie zelf. De meeste van de
problemen die aan deze benadering kleven komen expliciet of impliciet aan bod in het
tweede deel van deze studie, waar het structuratietheoredsche begrippenkader wordt
uiteengezet. Ik denk daarbij met name aan hetgeen daar wordt gezegd over de dualiteit
van structuren, dagelijks pad en levenspad, positionering en de inbedding van processen
van positionering in sociale praktijken. Wat in dit hoofdstuk centraal staat is de vraag
naar de directe relatie tussen sociale positie en vrijetijd.

De leidraad wordt gevormd door het theoretische gedeelte van Vakantie nader
bekeken. Een roltheoretische exploratie, het prcefschrift waarop Blok-Van der Voort in
1977 te Leiden promoveerde. Voorzover mij bekend gaat dit prcefschrift het verst in de
verkenning van de mogelijkheden van de roltheorie als 'theoretisch referentiekader'.
Alhcewel de vraagstelling en het empirisch onderzcek op vakantie is gericht, heeft het
ontwikkelde theoretisch kader een bredere strekking. Nadat ze heeft geconstateerd dat
over vakantie nog betrekkelijk weinig is geschreven, dat haar helpt in de formulering van
een verklaringsmodel voor vakantiegedrag, steekt Blok-Van der Voort haar licht namelijk
op op het terrein van de studie van de vrijetijd. Daar is het met name de hierboven
aangehaalde benadering van Scheuch, die haar het gezochte beginpunt biedt voor de
constructie van een eigen model. Een beginpunt, want Scheuchs aanzet is veelbelovend,
maar behceft op een aantal punten toch aanvulling. Zo is onvoldcende helder wat het
begrip rol nu precies inhoudt, hce de relaties tussen rollen mceten worden bezien, wat de
aard is van de verplichtingen die rollen met zich meebrengen en wat de betekenis is van
de individuele interpretatie van rollen (a.w., 26). Deze onduidelijkheden brengen de
auteur er tce dieper in te gaan op de roltheorie, waarbij met name het werk van Gerhardt
de nodige aandacht krijgt. Hierna volgt Blok-Van der Voorts eigen tcepassing van de
roltheorie op het 'probleemveld' van de vrijetijd en meer in het bijzonder de vakantie.
Opvallend zijn ondermeer de introductie van het begrip 'vrijetijdposities', de aandacht
voor belevingsaspecten als dynamiserend mechanisme in haar model, en de aandacht voor
'ritmisering' van het 'leven van alledag'.

VrUet~jdposities

Zoals gezegd baseert Blok-Van der Voort zich voor wat betreft de roltheorie op Gerhardt.
Van haar neemt Blok-Van der Voort een driedeling over in 'status', 'positie' en 'situatie',
waarbij aan die drie verschillende 'strukturele konteksten' ook drie verschillende roltypen
zijn gekoppeld. In wezen is deze driedeling weer een variant op eerder aangehaalde
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driedelingen van Linton en Dahrendorf. Statuslstatusrol verwijst naar zaken als leeftijd,
geslacht, klasse e.d.; duurzame kenmerken dus, waaraan een individu zich mceilijk kan
onttrekken en die vrijwel overal gelding hebben. Positielpositierol verwijst naar een
'positieveld', waarbij we mceten denken aan organisaties, grcepen, bedrijven, gezinnen,
enz. Posities worden gekenmerkt door relatieve duurzaamheid en zijn niet plaatselijk
gebonden. Is de status vaak uitsluitend (men is af man, af vrouw), bij posities is dit niet
het geval. Men kan meer dan één positie gelijktijdig bekleden, en de wisseling van
posities is formeel geregeld. Situatieslsituatierollen zijn kortstondig en plaatsgebonden, en
sterk wisselend van aard. Hierbij mceten we denken aan de 'direkte ervaringswereld' van
sportmanifestaties, verkeerssituaties e.d.. Voor de rest van haar verhaal richt Blok-Van
der Voort zich vooral op de positieslpositierollen.

Als belangrijkste bezwaaz tegen de benadering van Gerhazdt vcert ze aan de niet
geheel geslaagde uitwerking van het 'dynamisch element' in het model. Volgens Blok-Van
der Voort mcet dat gezocht worden in actors interpretatie van de als statisch gepresen-
teerde 'strukturele konteksten' en rollen. Een ander probleem schuilt in de wijze waarop
Gerhazdt omgaat met de gelijktijdigheid van het bestaan van verschillende rollen, gegeven
het feit dat mensen tegelijkertijd verschillende posities kunnen innemen (a.w., 34 e.v.).

Een en ander combinerend komt Blok-Van der Voort tot de volgende omschrijving
van 'centrale funktionele rol' als: 'een positierol, waarvan het vervullen aan de leden van
een organisatie of groep wordt voorgeschreven op grond van de positie die deze leden in
die organisatie of grcep innemen, en daar deze positie ten opzichte van andere gelijktijdig
ingenomen posities op dat moment de hoofdpositie vormt, neemt de hierbij passende
positierol t~n dominante plaats in in het leven van alledag en heeft zij een zodanig
uitstralingseffect, dat zij het leven van alledag ritmiseert'. Een aantal vragen die deze
definitie oprcept latend voor wat ze zijn, zijn in de redenering van Blok-Van der Voort
vooral de volgende twee aspecten van belang". Allereerst het feit dat de 'centraal
funktionele rol' 'objektief, d.w.z. van buitenaf aan de hand van uiterlijke criteria' kan
worden vastgesteld. Dit rcept de vraag op naar mogelijke 'subjektieve' interpretatiever-
schillen van de rolvoorschriften. Ten tweede is er de poging de 'faktor tijd' in het model
te integreren via het element van 'ritmisering' (a.w., 45).

In navolging van Scheuch wordt opgemerkt dat vanuit de objectief centrale
functionele rol van bijvoorbeeld onderwijzer, voorvlceit dat zaken die de onderwijzer
buiten zijn centraal functionele rol onderneemt, zoals tuinieren, 'nevenrollen' zijn.
Omgekeerd geldt voor een tuinman, dat tuinieren wel tot de centrale functionele rol
behoort - ook al vindt dat tuinieren plaats buiten de officiële werktijd - maar dat bijvoor-
beeld de omgang met kinderen een nevenrol is. Deze benadering vindt Blok-Van der
Voort wel aantrekkelijk, maar toch ook wat inflexibel. 'Zij sluit nl. de mogelijkheid uit,
dat er binnen de grcepen van personen, die door Scheuch als aktors worden aangeduid,
afwijkende individuele definities van het begrip vrijetijd en vrijetijdbesteding voorkomen'
(a.w., 25; zie ook 46). Het is helemaal niet denkbeeldig dat wat objectief bijvoorbeeld tot
de centraal functionele rol wordt gerekend - bijvoorbeeld het tuinieren van de tuinman -
door hem zelf als vrijetijdgedrag wordt beleefd. Scheuchs definitie impliceert in wezen
een direct verband 'tussen het bekleden van de hoofdpositie en de daarmee samenhangen-

". Men kan zich afvragen of de definitie in feite niet bestaat uit een tweetal cirkelredeneringen ?
Waaruit bestaat de functionaliteit van de 'centrale funktionele rol' ? Met welk systeem mceten we de
functionaliteit in verband brengen ? Wat maakt bepaalde posities tot 'hoofdposities' ?
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de te verwachten rolgedragingen enerzijds, en het concreet vertoonde rolgedrag ander-
zijds', en daarmee een opvatting die actoren reduceert tot marionetten, zo onderkent Blok-
Van der Voort. Om deze fout te vermijden wordt nu een dubbele betekenis voor het
begrip centrale functionele rol geintroduceerd. In objectieve zin kan de inhoud van de rol
aan de hand van uiterlijk waarneembare criteria worden vastgesteld, maar in subjectieve
zin wordt de inhoud van de rol bepaald door de wijze waarop individuen deze rol beleven
of interpreteren. Dit levert ook een nieuwe definitie op, namelijk die van de 'subjektief
centraai functionele rol'. Dit is 'een positierol, waarvan het vervullen door een lid van
een organisatie of grcep van primair belang wordt geacht, op grond van de prioriteits-
waarden die hijlzij als individu op dat moment aan deze positie in vergelijking met andere
gelijktijdig ingenomen posities tcekent, zodat deze rol een dominante plaats inneemt in het
leven van alledag en een zodanig uitstralingseffect heeft, dat deze het leven van alledag
ritmiseert' (a.w., 46).

Blok-Van der Voort wijst er ook op dat mensen in het leven van alledag verschil-
lende posities kunnen innemen 'met vaak tegenstrijdige eisen aan het te vertonen gedrag
in deze posities' (a.w., 44). Die verschillen hceven niet altijd uit te monden in rolconflic-
ten, als we rekening houden met de factor tijd. Opgemerkt wordt dat het 'voor de
konkrete rolvervulling uitermate belangrijk [is] welke van de posities, die personen
tegelijkenijd innemen, op een bepaald moment belangrijker is dan andere posities, m.a.w.
welke positie op dit gegeven moment gezien de omstandigheden waarin het individu
verkeert, prioriteit heeft'. En iets daarna: 'De overgang van de ene positierol uit
positieveld a in een andere uit positieveld b met tegengestelde eisen en verwachtingen ten
aanzien van het te vertonen gedrag is op te vatten als een gevolg van de verschuiving in
belangrijkheid van de posities op een bepaald tijdstip' (a.w., 45; cursiveringen HvdP).
Waar Blok-Van der Voort hier op af lijkt te stevenen is een voorstelling van een dagelijks
pad, waarop verschillende momenten zijn aan te geven waarop een individu van dominan-
te positie wisselt. Bijvoorbeeld van arbeider naar huisvader of tuinhobbyist. Deze richting
komt het meest duidelijk naar voren wanneer ze opmerkt: 'Voor het leven van alledag
heeft de dominante positierol in objektieve zin een buitengewone betekenis. Het heeft een
zodanige invloed op alle andere aktiviteiten dat het het leven van alledag ritmiseert: het
regelt hierin de geaccentueerde periodieke maar niet altijd gelijke wisseling in het
optreden van bepaalde aktiviteiten, zoals die in organisaties of grcepen naast elkaar of
gelijktijdig plaats vinden met als resultaat een min of ineer vast leefpatroon bij de
betrokkenen' (a.w., 4~.

De elementen van beleving en ritmisering kruisen elkaar tenslotte bij wat Blok-Van
der Voort als het 'mechanisme van het model' beschouwt. De ritmisering van alledag
wordt in zijn algemeenheid van buitenaf opgelegd en is derhalve ook objectief waarneem-
baar, maar het is de subjectieve waardering van die dominante hoofdpositie, die de
specifieke en concrete vorm van ritmisering bepaalt (a.w., 61). Van belang is daarbij
verder nog dat volgens Blok-Van der Voort tot die hoofdposities ook wgenaamde
'vrijetijdposities' kunnen horen. Vrijetijd wordt daartce eerst gespecificeerd als 'vrijge-
steld zijn van arbeid'. Vervolgens wordt aangegeven dat de kenmerken die Gerhardt
essentieel acht voor posities ook bij het vrijgesteld zijn van arbeid kunnen worden
vastgesteld, en dus wordt het acceptabel geacht vrijgesteld zijn van arbeid als gelijkwaar-
dig aan bijvoorbeeld bercepsarbeid te beschouwen, en het onderscheid van objectieve en
subjectieve centrale functionele rol ook hier van tcepassing te verklaren (a.w., 50).
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De benadering van Blok-Van der Voort is interessant doordat het aangeeft wat de
roltheorie vermag, maar ook waaz de grenzen van die benadering liggen. Aantrekkelijk
zijn de thema's ritmisering van alledag, de aandacht voor interpretatie- en belevingsver-
schillen bij actoren voor wat betreft de rolverplichtingen waarmee ze worden geconfron-
teerd, en de relatering van (verschillen in de) vrijetijd aan verschillen in sociale posities.
Om de grenzen van de roltheoretische benadering aan te geven, en om tegelijkertijd aan te
geven hce vanuit een structuratietheoretisch perspectief zinvol verder gewerkt kan worden
aan de opgeworpen thema's, confronteer ik deze benadering in het hiernavolgende met het
concept van de 'venorgingspositie', dat door Mommaas werd geïntroduceerd in Arbeid,
vrijetijd en legitieme orde. Een sociaal-theoretische verkenning (1984).

Veriorgingsposities

De voorbeelden van vrijetijdposities die Blok-Van der Voort geeft hebben betrekking op
gepensioneerden, werklozen, arbeidsongeschikten en 'vakantiehebbers'. Wat opvallend
genceg ontbreekt is de dagelijkse vrijetijd van degenen die betaald werk verrichten. Dit
komt omdat ze in feite twee omschrijvingen van vrijetijd hanteert: vrijetijd als 'die
activiteiten, die niet noodzakelijkerwijs voortvlceien uit de centrale funktionele rol' en
'vrijgesteld zijn van azbeid'. Het probleem ontstaat natuurlijk daar waar een van de
vrijetijdposities - gebaseerd op de omschrijving van vrijetijd als 'vrijgesteld zijn van
azbeid' - de centrale functionele rol blijkt te zijn. Betreft vrijetijd dan die activiteiten die
niet noodzakelijkerwijs voortvlceien uit het vrijgesteld zijn van arbeid ?

Hce vreemd dit ook mag klinken, hier komt het in zekere zin wel op neer. Dit kan
echter ook op een iets minder verwarrende manier worden aangekaart, door de term
vrijetijdposities te vervangen door 'verzorgingsposities'. Posities als die van gepensioneer-
de, werkloze, arbeidsongeschikte, enz. verwijzen naar de wijze waazop men in het
levensonderhoud voorziet of wordt voorzien (via AOW-, WW- of WAO-uitkering). De
rechten en plichten verbonden met deze posities domineren de organisatie van de
tijdbesteding niet tcevalligerwijs, maar omdat in het systeem waarnaar de positie verwijst
(Blok-Van der Voorts 'positieveld': de fabriek, het gezin, het sociaal-zekerheidssysteem)
de zwaarste sancties gemobiliseerd kunnen worden op het handelen van actoren (afgezien
van het voor iedereen geldende rechtssysteem). Het heeft over het algemeen meer en
ingrijpender gevolgen wanneer men zijn of haar verplichtingen ten opzichte van de
werkgever of uitkerende instantie niet na komt, dan wanneer men de verplichtingen ten
opzichte van de schaakclub verwaarloost. Net dwingende karakter wat Blok-Van der
Voort aan de centrale functionele rol toeschrijft is dus geen natuurverschijnsel, maar
hangt nauw samen met de verschillen in sanctiemogelijkheden welke er in de verschillen-
de relatienetwerken waarmee mensen te dcen hebben, gemobiliseerd kunnen worden. De
relaties die samenhangen met de wijze waarop men in het levensonderhoud vooniet of
wordt voonien kunnen worden aangeduid als 'verzorgingsrelaties', en de rechten en
plichten waazmee mensen elkaar confronteren in dat soort relaties kristalliseren zich dus
uit in verzorgingsposities.

Onder verzorgingspositie verstaat Mommaas 'het geheel van normerende regels
verbonden aan de wijze waarop mensen in hun levensonderhoud voonien' (1984, 124).
Het begrip ontstond op het kruispunt van een kritiek op roltheoretische benaderingen als
die van Scheuch en Blok-Van der Voort, en de discussie die begin jazen tachtig werd
gevcerd over de positie van 'niet-actieven' in de venorgingsstaat. Op formeel-theoretisch

102



niveau werd het begrip positie ingebed in het structuratietheoretisch begrippenkader. Op
substantieel-theoretisch niveau werd allereerst, in navolging van Van Esch, benadrukt dat
de verzorgingsstaat een cruciale rol speelt in de vormgeving van wat Blok-Van der Voort
vrijetijdposities ncemt. In die laatste formulering gaat het enkel en alleen om het
vrijgesteld zijn van de arbeid, waarbij onderbelicht blijft dat de verzorgingsstaat 'een
mogelijkheidsvoorwaarde voor het bestaan van inactieven vormt. Het bestaan van
inactieven is niet alleen aan de kapitalistische organisatie van de arbeid te wijten, maar
ook aan het bestaan van de venorgingsstaat te danken' (Van Esch, geciteerd in Mom-
maas, a.w., 115).

Het begrip 'verzorgings'-positie is dus schatplichtig aan het begrip 'venorgings'-
staat, maar in de hierboven aangehaalde formele omschrijving ervan is de betekenis ervan
niet langer beperkt tot de zogencemde 'arbeidsmarkt-externe posities'. Voor iedereen
geldt dat hij of zij vooniet, of wordt voorzien, in het levensonderhoud, en dus heeft
iedereen met een bepaalde set van regels te maken die gekoppeld is aan de specifieke
wijze waarop dat gebeurt: door het verrichten van loonarbeid, via een werkloosheidsuitke-
ring, als afhankelijk kind, enz., enz. Vrijetijd nu, zo stelt Mommaas voor, is de tijd
waarover actoren geen verantwoording hceven af te leggen in termen van het bij hun
verzorgingspositie behorende stelsel van morele regels (legitieme orde) (a.w., 109).

Voonover mensen in verschillende verzorgingsposities verkeren, hebben ze te
maken met verschillende sets van regels voor wat betreft de organisatie van hun activitei-
ten in tijd en ruimte; met verschillende zeggenschapsverhoudingen ten aanzien van het
gebruik van tijd en ruimte. Zo treden verschillen op in de organisatie van de vrijetijd. Het
gaat hier in feite om de verschillende vormen van ritmisering van het leven van alledag
die Blok-Van der Voort koppelt aan de verschillende soorten van centraal functionele
rollen. In de door Mommaas voorgestane benadering wordt echter niet alleen gesteld dat
verschillende verzorgingsrelaties verschillen in organisatie van de tijdbesteding met zich
mee brengen, maar ook, dat die verschillen zelf een constitutief element vormen van die
venorgingsrelaties. Verder dat dit eveneens geldt voor andere posities, maar dat de
rechten en plichten van de verzorgingspositie voor wat betreft de vormgeving van de
vrijetijd nogal zwaarwegend zijn, omdat ze samenhangen met de activiteiten die worden
vereist om in het levensonderhoud te voorzien of te kunnen worden voorzien. Mommaas
benadrukt ook dat verschillen in de vrijetijd nog talloze andere achtergronden kunnen
hebben, naast die samenhangende met positionele verschillen. En dat individuele interpretatie-
en waarderingsverschillen van vigerende zeggenschapsverhoudingen zeker belangrijk zijn

om in concrete gevallen het handelen van desbetreffende individuen te kunnen begrijpen.
Die individuele verschillen hebben echter meer te maken met de omgang met die
zeggenschapsverhoudingen, dan met die verhoudingen zelf - die verhoudingen verdwijnen
niet door er geen aandacht aan te schenken of ze een lage prioriteitswaarde te geven. Op
enkele van deze punten wil ik hier nu nog iets dieper ingaan.

Het begrip verzorgingspositie verwijst naar de legitieme orde die in en door
sociale praktijken wordt geproduceerd en gereproduceerd. Het is een objectief gegeven:
een legitieme orde impliceert per definitie het bestaan van 'gedeelde kennis' van een
stelsel van regels binnen een grcep of gemeenschap van mensen. Een 'objektieve (..)
positie' is dan ook een pleonasme, en een 'subjektieve (..) positie' een onmogelijkheid.
Rollen en posities kunnen alleen bestaan in sociale relaties, en zijn daarmee altijd
voorwerp van processen van zingeving, normering en machtsuitcefening. Vrijwel altijd
zullen individuen onderling verschillen in de prioriteitswaarde die ze aan een bepaalde
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positie op t~n bepaald moment tcekennen. Waar het om gaat is dat een dergelijke al dan
niet afwijkende subjectieve prioriteitswaarde pas duidelijk wordt en betekenis krijgt,
wanneer hij wordt ingebracht in sociale praktijken. En in die sociale praktijken worden
niet alleen verschillen in waardering duidelijk, maar ook verschillen in interpretatie van
de aan de betreffende positie gebonden regels, alsmede de verschillen in middelen, die
men kan inzetten om zijn of haar waardering geaccepteerd te krijgen.

Het feit dat men een positie inneemt in één bepaald systeem kan al dan niet
gevolgen hebben voor hetgeEn gebeurt in andere systemen. Zoals in het vorige hoofdstuk
is aangegeven zou ik, om dat te kunnen analyseren, het functiebegrip liefst willen
vermijden. Het is een voorbeeld van uitwisselingsrelaties die er tussen in tijd en ruimte
gesitueerde praktijken bestaan, die als zodanig onderwerp van studie kunnen worden
gemaakt. Dat de verzorgingsposities zo'n belangrijke plaats kan innemen in de organisatie
van de tijdbesteding (de ritmisering van het leven van alledag) heeft dan ook te maken
met het feit dat die uitwisselingsrelaties tussen verschillende sociale systemen (zoals de
fabriek, het huishouden en de sportvereniging) tegelijkertijd afhankelijkheidsrelaties zijn.

Blok-Van der Voort bakent haar positievelden niet af in tijd en ruimte. Daarmee
creëert ze de situatie dat mensen continu in alle positievelden zijn gesitueerd, en dat ze
dus feitelijk nooit aan de werking van al de daaraan gebonden rechten en plichten,
inclusief die van de dominante centrale functionele rol, kunnen ontkomen. Ze zcekt
bewegingsvrijheid voor de actor in een dualistisch onderscheid tussen de subjectieve
ervaring en de objectieve uiterlijkheid van de rolverwachtingen en -verplichtingen. De
werkelijke oplossing zit echter in de nadere analyse van de inhoud van de positie-
omschrijvende regels zelf. De regels die de ene sociale positie onderscheiden van de
andere, dcen dit mede door onderscheidingen aan te brengen in tijd en ruimte. De rechten
en plichten die verbonden zijn aan een bepaalde sociale positie specificeren de 'werking'
van die positie in tijd en ruimte. Het is inherent aan de positie van loonarbeider dat de
loonarbeider op gezette tijden op bepaalde plaatsen aanwezig is om overeengekomen
werkzaamheden te verrichten, en op andere tijden deze werkzaamheden niet hceft te
verrichten. Een consequentie hiervan is dat een tuinman, die tuiniert op het moment dat
hij aan zijn arbeidscontractuele verplichtingen heeft voldaan, dit in principe in zijn
vrijetijd dcet. 'In principe' omdat de regels in arbeidscontracten, en wellicht meer nog de
ongeschreven regels die daarmee samenhangen, 'praktisch' gezien altijd aangevochten
kunnen worden".

Een laatste punt dat ik hier wil ncemen betreft nogmaals de factor tijd. Goed
beschouwd heeft Blok-Van der Voort hier de 'levensloop' op het oog. Dat is misschien
niet zo verwonderlijk als we ons realiseren dat ze zich met name richt op positieslpositie-
rollen, en statuslstatusrollen en situatieslsituatierollen verder grotendeels buiten beschou-

~. Om de zoveel tijd duikt er in de rubriek 'faits divers' van de kranten een bericht op dat hierop
betrekking heeft. Zo werden begin februari 1992 enkele medewerksters van de Rabobank in Epe door het
Noord Veluws Dagblad gesignaleerd bij een optreden van een mannen-striptease grcep. De gereformeerde
clièntèle van de bank vond het bezoek blijkbaar ongepast en schreef boze brieven naar de bank. De
filiaaldirecteur reageerde geschrokken. 'Hij schreef zijn personeel een brief dnt privé en zakelijk natuurlijk
niets mu elkaar te maken hebben, maar dat het toch goed zou zijn als het personeel zich in het privé-leven
voortdurend bewust is van de invloed van hun gedrag op de belangen vnn de bank' (Volkskrant, 11-2-1992;
cursivering HvdP). Bekend zijn ook de gevallen van uitvcerende politici uit verschillende politieke partijen,
die buiten hun politieke werk een verhouding blijken te hebben ontwikkeld. Of van docenten, die zich in
hun uitgaansgedrag geremd vcelen doordat ze hun leerlingen kunnen tegenkomen.
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wing laat. Blok-Van der Voort zegt wel ergens dat de drie verschillende soorten rollen
gelijktijdig kunnen werken, maar richt zich, als gezegd, vervolgens vrijwel uitsluitend op
de positierollen en dcet in haar analysemodel verder niets met het bestaan van de
verschillende 'soorten' tijd die zijn geïmpliceerd met de verschillende structurele
contexten die ze onderscheidt. Haar benadering wordt daarmee in zeker opzicht verwant
aan het 'levenscyclus' model van de Rapoports, waarin ook aandacht is voor wat we
zouden kunnen ncemen de verschillende 'positionele carrières' die mensen doormaken in
werk, gezin en vrijetijd. De dynamiek in dit model wordt niet zozeer met individuele
verschillen in interpretatie en beleving in verband gebracht, maar met de biologische en
psychologische ontwikkeling van individuen (Rapoport 8c Rapoport, 1975). Waar het me
hier echter vooral om gaat is te benadrukken dat, voorzover het mogelijk is om de
verschillende structurele contexten (status, positie, situatie) analytisch te onderscheiden,
deze onderscheiding bij Blok-Van der Voort iets te ver is doorgevcerd en heeft geleid tot
een veronachtzaming van bepaalde tijdassen waarin het handelen ook is gesitueerd, naast
de as van de 'leef-tijd' of levensloop. Dit wordt vooral zichtbaar in de onduidelijkheid die
bij haar blijft bestaan ten aanzien van de vormgeving aan de dagelijkse vrijetijd, zoals
bijvoorbeeld bij de vraag of de buiten zijn betaalde werktijd tuinierende tuinman nu in
zijn vrijetijd bezig is of niet.

Dit laatste zou ten dele te maken kunnen hebben met het feit dat Blok-Van der
Voort uiteindelijk niet in vrijetijd, maar in vakantie is geïnteresseerd. Opvallend genceg is
vakantiehebber de enige vrijetijdpositie, die niet kan worden vertaald in een verzorgings-
positie. Vakantie is een bijzondere vorm van vrijetijd voor wat betreft zijn organisatie in
tijd en ruimte (meerdere dagen waarop de normale bezigheden, samenhangend met de
verzorgingspositie, achterwege blijven; meestal doorgebracht op een andere plaats dan de
eigen woning). Om vakantie te 'vieren' heeft men 'verlofnodig van de verplichtingen die
samenhangen met de wijze waarop men in het levensonderhoud voorziet of wordt
voorzien. In die zin is de positie of rol van vakantiehebber dus van wezenlijk andere aard
dan die van werkloze of gepensioneerde.

Wordt de vakantiehebber tcerist of recreant dan wordt deze rol enigszins vergelijkbaar
met andere vrijetijdrollen zoals sporter, verenigingslid of hobbyist. Deze rollen verwijzen
naar een bepaald type vrijetijdbesteding, impliceren ook allerlei verplichtingen, maar die
verplichtingen hebben over het algemeen niets of vrijwel niets te maken hce men in het
levensonderhoud voorziet.

Toch is ook de gelijkenis met dit soort vrijetijdrollen uiteindelijk beperkt. In essentie
verwijst vakantiehebber naar de beschikking over een periode van 'lege' of 'vacante' tijd,
die voor wat betreft zijn organisatie wel athankelijk is van hce men in het levensonder-
houd voorziet, maar qua invulling nog open staat voor verschillende typen van tijdbeste-
ding. Vakantie is het best te omschrijven als een bijzondere vorm van vrijetijd, en
daarmee is de rol van vakantiehebber nog het meest vergelijkbaar met die van vrijetijdbe-
steder.
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9 HET TIJDASPECT VAN DE VRIJETIJD

Tijd is alomtegenwoordig en meestal heel dichtbij, als het water voor de vis. Tegelijker-
tijd - alleen zo'n woord al !- lijkt het ongrijpbau, door de veelheid van consequenties en
vormen waarin tijd zich manifesteert. In de studie van de vrijetijd is tijd een oud, maar
nog nauwelijks begrepen thema. In het beleid geldt hetzelfde. Er bestaat een ruimtelijk
ordeningsbeleid, waarin de verschillende claims op het gebruik van de ruimte tegen elkaar
worden afgewogen. Er is nog geen sprake van een vergelijkbaar tijdordeningsbeleid - laat
staan een tijdruimtelijk ordeningsbeleid - terwijl er goed beschouwd maar weinig vormen
van beleid bestaan die geen gevolgen hebben voor de organisatie van de tijd.

Het leven van de hedendaagse Westerlinge is, ook voor haarzelf, nauwelijks
denkbaar zonder de klok als activiteiten-regulerend instrument. Stammen die 1000 jaar
geleden leefden in de binnenlanden van wat nu Brazilië heet, deden dat echter zonder
klok, zonder uren en minuten, zonder agenda's en al de andere parafernalia die uitkomst
zijn van, en vormgeven aan, ons Westers tijdbewustzijn. En al is de 'kloktijd' vanzelf-
sprekend in het hedendaagse Westen, ook daar kan tijd niet als een uniforme, neutrale
omgeving van het handelen kan worden beschouwd. Er bestaan nog steeds grote verschil-
len in beleving van tijd, en verschillen in beschikbaarheid, organisatie en gebruik van tijd
blijven constitutief voor allerlei soorten maatschappelijke onderscheidingen. Een duidelijk
verschil in beleving van tijd dat veel mensen zullen herkennen treedt op bij wat langere
vakanties; vooral de eerste weken is men dan geneigd 'de tijd te vergeten'.

De wijzen waarop verschillen in tijdgebruik kunnen doorwerken in de totstandko-
ming van maatschappelijke onderscheidingen - en er daardoor tegelijkertijd een uitdruk-
king van vormen - liggen deels nogal voor de hand, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de
keuze van de 18-jarige om te gaan studeren aan een universiteit of om te gaan werken.
Het wordt subtieler als we het maatschappelijk effect gaan bekijken van een vakantie
doorgebracht in een appartement te Benidorm, vergeleken met een cruise in de Caraiben
of een trektocht door de binnenlanden van Irian Jaya. Of gaan bekijken hceveel wachttijd
mensen doorbrengen, of op hceveel 'ondersteuningstijd' van assistenten en secretaressen
mensen in hiërarchisch georganiseerde instellingen recht kunnen dcen gelden, dan wel
hceveel ze feitelijk verworven hebben.

In dit hoofdstuk behandel ik een drietal deelthema's voor wat betreft het tijdaspect
van de vrijetijd. Allereerst het tijdbudget, aan de hand van het vooroorlogse onderzcek
naar de werklozen van Marienthal. Dit kan men zien als een illustratie van onderzcek
naar (differentiaties in) 'geleefde tijd', de tijd van de feitelijke praktijken waaraan in het
hier en nu wordt deelgenomen. Vervolgens ga ik in op pogingen vrijetijd 'systeemrelatief
te benaderen, als voorbeeld van onderzcek wat zich vooral op het institutionele niveau
beweegt. Tenslotte is er aandacht voor vrijetijd in de 'leef-tijd', 'levensloop' of 'biogra-
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fie', waarbij ik me vooral zal richten op de benadering van vrijetijd als produktiefactor en
bron van kapitaalvorming05. Bij elkaar vormt dit ttkn kant van het verhaal, namelijk die
kant die betrekking heeft op het tijdaspect van het handelen 'in' de vrijetijd. De andere
kant betreft de betekenisgeving aan 'tijd' in het begrip 'vrijetijd'. In het derde deel van
deze studie, over de modularisering van het dagelijkse leven, zal ik ingaan op de opkomst
en ontwikkeling van het modern tijdbesef, als noodzakelijke randvoorwaarde voor het tot
ontwikkeling kunnen komen van het begrip vrijetijd zoals wij dat nu kennen. In ons
begrip vrijetijd is namelijk dat moderne tijdbesef verdisconteErd.

Geleefde tud en tijdbudgetonderzcek

De werklozen van Marienthal

Marienthal was ten tijde van de studie naar Die Arbeitslosen von Marienthal een klein
industrieplaatsje in Oostenrijk met ongeveer 1.800 inwoners. Het was gebouwd rondom
een grote textielfabriek. Tcen deze in 1929-1930 dichtging, geraakte in één keer het
overgrote deel van de bevolking zonder betaald werk. Het dcel van het onderzcek was om
de sociaal-psychologische gevolgen van de werkloosheid in een 'werkloze gemeenschap'
in kaart te brengen~. Het resultaat is een ongemeen indringend beeld van ontreddering
en uitzichtloosheid, van leven in pure armoede. In nog geen honderd pagina's rijst een
scherp beeld op van de gevolgen van de crisis in het dagelijkse leven van de 487 gezinnen
en men raakt nieuwsgierig naar hce het in Marienthal verder is gegaan. Hce is er
gereageerd op de 'Anschluss', wat is er gebeurd in de na-oorlogse tijd en hce ziet het
leven er nu uit ?

De auteurs signaleren een gat tussen de statistieken en de meer literaire aanpak van
journalisten waar het gaat om kennis van de effecten van de werkloosheid. Dat gat is nu
langzamerhand gedicht (zie o.a. Kroft e.a., 1989), maar toch kan dit bcek nog steeds met
interesse worden gelezen. Getracht werd getalsmatige gegevens te combineren met het
zich inleven in de lokale situatie. Een zekere inventiviteit kan de onderzcekers hierbij niet
worden ontzegd. Zo werden metingen verricht van de loopsnelheid en het aantal keren dat
werd stilgestaan in de hoofdstraat. Mannen bleken heel duidelijk zich langzamer en
dcellozer te bewegen dan vrouwen. Ook werd gekeken of inensen een horloge hadden en

`~. Vergelijk hoofdstuk 8 voor wat betreft de tijdaspecten van de drie structurele contexten die Blok-Van
der Voort onderscheidt, en hoofdstuk 11 voor de inbedding van dit onderscheid in tijdassen in de structura-
tietheorie.

~. Beckers wijst er op dat in de tijd na de crisis van 1929, het probleem van de vrijetijdbesteding van
arbeiders wordt verdrongen - althans bij meer marxistisch georiènteerde academici - door vraagstukken
samenhangend met het totalitarisme en de werkloosheid. Hij haalt Marie Jahoda aan die vertelt over de
voorgeschiedenis van het onderzoek in Marienthal. Wanneer zij en Paul La7arsfeld aan Otto Bauer in
Wenen vertellen dat ze er over denken een onderzcek naar het probleem van de vrijetijd op te zetten, slaat
hij de handen inéén en rcept '(..): "Uber die Freizeit ? Wann das Problem ist, Arbeitszeit zu haben ?
Warum schaut ihr nicht auf die Arbeitslosigkeit ?". Er hat uns auf Marienthal sufinerksam gemacht'
(geciteerd in Beckers, 1986, 691). Ook bij de sterk oplopende werkloosheid begin jaren '80 is er sprake van
grceiende aandacht voor de tijdbesteding van werklozen (Zie o.a. Elchardus e.a., 1984; Mommaas, 1985;
Kroft e.a., 1989). Vael explicieter dan in de jaren dertig is nu de vraag of hier sprake is van enige vorm
van vrijetijd of niet, onder andere tot uitdrukking komend in het oxymoron 'gedwongen vrijetijd'.

107



zo ja, of ze het drcegen. Uit dit soort details ontstaat een betekenisvol beeld van de
omgang met tijd en de tijdindeling in het dagelijkse leven.

Gegeven de strijd om kortere werktijden aan het eind van de vorige en het begin
van deze eeuw, zou wellicht de neiging kunnen postvatten, zo wordt opgemerkt, dat zelfs
temidden van de ellende van de werkloosheid, de arbeiders toch plezier zouden kunnen
beleven aan de tcegenomen vrijetijd. Echter, 'on examination this leisure proves to be a
tragic gift. Cut off from their work and deprived of contact with the outside world, the
workers of Marienthal have lost the material and moral incentives to make use of their
time. Now that they are no longer under any pressure, they undertake nothing new and
drift gradually out of an ordered existence into one that is undisciplined and empty.
Looking back over any period of this fn~ time, they are unable to recall anything worth
mentioning' (Jahoda e.a., 1972, 66). Afschaffing van arbeid leidt dus niet zonder meEr tot
een gewaardeerde vorm van arbeidsvrijetijd. Het leven als werkloze wordt als zinloos
ervaren. De zin- en dcelloosheid van het bestaan wordt onder andere gelezen in de manier
waazop de tijdbudgetformulieren worden ingevuld. Een voorbeeld:

'A.M.
6 - 7 Slept
7- 8 Took the boy to school
8- 9 Walked to the railway
9 -10 At home
11-12 Stood on the corner outside the house

P.M.
12- 1 Slept
1- 3 Went for a walk to the Fischa (the river that flows through the village)
3 - 4 At Treer's
4- 5 Went to fetch the milk
5- 6 Played with the boy
6- 7 Had evening meal
7- 8 Went to bed'
(a. w. , 69-70)

In de tijd zijn er nog slechts drie punten die enige betekenis hebben: het opstaan, het eten
en het naar bed gaan. De perioden daar tussenin zijn gevuld met niet gerichte activiteiten
die zich nauwelijks vastzetten in de herinnering. Is er geluid op straat dan loopt men naar
buiten om te kijken, vervolgens blijft men daar een half uur staan om te kijken of er soms
nog iets gebeurt.

Als tijdtabellen van werkenden naast die van werklozen worden gelegd, blijken de
werkenden zich te realiseren dat hun vrijetijd beperkt is en er een weloverwogen gebruik
van te maken. De werkloze heeft het idee dat hij tijd genceg heeft, elke poging om daar
op een verstandige manier mee om te gaan dcet overdreven aan. 'What he might do
before lunch can be done equally well after lunch or in the evening, and suddenly the day
has passed without it being done at all' (a.w., 71). Mannen die tcen ze nog werkten altijd
stipt op tijd bij het eten waren, komen nu te laat voor de lunch. Punctualiteit verliest zijn
betekenis wanneer er niets is dat per se gedaan mcet worden.
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In deze omstandigheden vonden de onderzoekers het mceilijk de tijdtabellen van de
werklozen per uur te vergelijken. Nog maar 12 van de 100 mannen drceg een horloge en
in het algemeen gold dat uren nog nauwelijks als zodanig werden ervazen. Uiteindelijk
werd besloten om halve dagen als eenheid te gebruiken, omdat de lunch nog het enige
duidelijke breekpunt in de dag bleek te zijn. Bij de mannen was er trouwens tussen de
vulling van de morgen en de middag weinig verschil, althans voorzover het de geaggre-
geerde cijfers betrof. Zowel 's morgens als 's middags was ongeveer een derde van de
mannen bezig met 'nietsdcen' en eveneens een derde met huishoudelijk werk. De rest
speelde met kinderen, had een hobby of ging naaz de 'Workmen's Club', waar werd
gekaart en gebuurt. Bij de vrouwen domineerde 's morgens en 's middags het huishouden
in de activiteiten. Daarnaast werden kleine huishoudelijke activiteiten zoals naaien, en
nietsdcen, 's morgens door 9Yb van de vrouwen gencemd, en 's middags door 38~ van
de vrouwen. Volgens de auteurs is het dan ook beter om te zeggen dat de vrouwen niet
zozeer werkloos zijn, als wel onbetaald. Hun hele dag blijkt gevuld te zijn met huishoude-
lijk werk en er blijft weinig vrijetijd voor hun over.

Ook vrijetijdactiviteiten zoals verenigingen, politieke activiteiten of sport bieden
geen oplossing. Zon-, feest- en vakantiedagen hebben hun betekenis verloren. De
tweewekelijkse uitbetaling van de steun bepaalt nu het ritme. Alleen de kinderen hebben,
vanwege de school, nog iets van een wekelijks ritme, wat natuurlijk nog wel enige
invloed heeft op het gezinsleven. De wisseling van de seizcenen neemt in betekenis tce
voor de Marienthalers. De zomer betekent minder kosten voor verlichting en verwazming,
eten uit eigen tuin en misschien wat los werk op het land. 'So both the general pattern of
life and that of the individual show that the people of Marienthal have gone back to a
more primitive, less differentiated experience of time. The new circumstances do not fit
any longer an established time schedule. A life that is poorer in demands and activities
has gradually begun to develop in a timetable, that is correspondingly poor' (a.w., 77).

Kanttekeningen bij tijdbudgetondenoek

Het onderzcek naaz de werklozen van Marienthal was niet het eerste waarin tijdbudgetten
voorkwamen, en zeker ook niet het laatste. Voor Nederland kan worden gewezen naar het
onderzcek van Blonk e.a. (1936); onderzcek naar de vrijetijdbesteding, verricht door het
CBS in 1956 en 1962-1963; en de sinds 1975 om de vijf jaar plaatsvindende tijdbudgeton-
derzceken van het SCP (zie diverse bijdragen aan Beckers en Mommaas (red.), 1991). De
gedetailleerde kennis van de activiteitenpatronen van de Nederlandse bevolking, en het
verloop daarvan in de tijd, die met name door het SCP-onderzcek beschikbaar is
gekomen, is vrij uniek. Er zijn weinig andere landen waar zoveel gegevens over de
tijdbesteding bestaan en actueel worden gehouden. Het onderzcek in Marienthal contras-
teert op een paar punten met dit onderzcek, hetgeen de mogelijkheid opent enkele
kanttekeningen te plaatsen bij het tijdbudgetonderzcek.

In de inleiding tot één van de recente publikaties gebaseerd op tijdbudgetonderzcek
merken Knulst en Van Beek op dat dit onderzcek, net als elk ander onderzoek, een
'gestileerde benadering van de werkelijkheid' met zich meebrengt. 'De beperktheid van
tijd, het tijdverloop en de tijdduur van bezigheden krijgen alle aandacht, terwijl andere
aspecten (geldschaarste, intenties, percepties) buiten beschouwing blijven. De meettech-
niek, waarbij ondervraagden hun activiteiten per klokkwartier hebben gebcekstaafd, leidt
evenzeer tot een modellering van activiteiten. Het voordeel van de onderzcekmethode is
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evenwel dat deze het verloop van het dagelijks leven op een natuurlijke wijze benadert, en
een "sluitende" bcekhouding oplevert' (Knulst en Van Beek, 1990, 24). In een noot wordt
opgemerkt dat 'de vraag of zij (de andere aspecten, HvdP) het inzicht in gedrag en
mogelijke veranderingen hierin zouden vergroten, (..) hier verder [blijft] rusten' (a.w.,
noot 10, 28). Voorzover hier een twijfel uitspreekt af die andere aspecten bij kunnen
dragen aan inzicht in de organisatie en veranderingen in tijdbestedingspatronen, lijkt mij
die onterecht. Een onderzcek als dat verricht in Marienthal geeft dat aan. Tijdbudgeton-
derzcek registreert of beschrijft uitkomsten van bewuste beslissingen zowel als routinema-
tig verrichte handelingen, maar maakt de aard van de afwegingen en de achtergronden
van het handelen niet inzichtelijk. Tijdbudgetonderzcek vertelt ons niet wáárom mensen
iets dcen, in welke mate ze gedwongen zijn iets te dcen, met hceveel plezier ze het dcen,
enz.

Opmerkelijk zijn de verschillen in het ritme waarmee de metingen van de
hoofdactiviteiten plaatsvinden; om het kwartier, per uur of per halve dag. Wanneer met
tijdbudgetstudies op 'natuurlijke wijze' wordt aangesloten op het verloop van het
dagelijkse leven, dan mcet er inderdaad mee rekening worden gehouden dat dit verloop
nogal eens kan verschillen. Tijdbudgetonderzcek in ruraal India werkt bijvoorbeeld met
intervallen van een uur, en dan nog worden activiteiten als water halen en brandstof
verzamelen zichtbaar (Acharya, 1982). Vergelijking van de onderzceken van Jahoda e.a.,
Acharya en het SCP maakt duidelijk dat in alle drie de gevallen het 'meetinstrument' is
aangepast aan de situatie voor wat betreft de relevante tijdintervallen en het type activitei-
ten dat als hoofdactiviteit wordt geregistreerd. De vraag is natuurlijk of omgekeerd er
vanuit mag worden gegaan dat bijvoorbeeld in het tijdbudgetonderzcek van het SCP het
gebruik van één en hetzelfde instrument voor verschillende bevolkingsgrcepen impliceert
dat al deze grcepen in 'dezelfde' tijdorde leven ? Betekent het introduceren van één
tijdinterval voor alle grcepen van de bevolking niet dat activiteiten worden 'vertaald' naar
een bijpassend abstractieniveau, waarbij reële verschillen door vertaling naar de achter-
grond verdwijnen ? Een huisvrouw en een drukbezette zakenvrouw kunnen beide een
kwartier lang hebben 'getelefoneerd', maar hebben beide in de tussentijd wel hetzelfde
gedaan ? Of beide hebben een kwartier lang 'met de kinderen gespeeld', maar in het ene
geval duurde dat spelen in totaal twee uur, en in het andere geval was dat het enige
kwartier in twee dagen. Lopen we hier niet het risico de lengte van een komkommer te
vergelijken met de lengte van een schrcevedraaier ?

Tijdbudgetonderzcek is een goede methode om veel te weten te komen over het
tijdaspect van sociale praktijken, ook in de vrijetijd. Dat geldt vooral op het punt van
vergelijkingen in de tijd, wanneer hetzelfde instrument wordt ingezet voor het in kaart
brengen van het activiteitenpatroon van dezelfde of een vergelijkbare grcep respondenten.
Om de 'geleefde' tijd in kaart te brengen hebben we echter meer gegevens nodig, en ook
bij het vergelijken van de geleefde tijd van verschillende grcepen op eenzelfde punt in de
tijd kan men er niet zonder meer vanuit gaan dat de condities voor produktie en reproduk-
tie van de tijdorde bij die grcepen vergelijkbaar zijn. Of iets dergelijks werkelijk het
geval is, dient eerst te worden uitgezocht, waarbij gelet mcet worden op alle factoren die
op die tijdorde inwerken, zoals sequentie en frequentie van activiteiten, afwisseling in en
breedte van het repertoire van activiteiten, de als 'normaal' beschouwde duur van
activiteiten, enz.
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Vrqetqd als onderbreking van de systeemtijd

Wat veel academische pogingen om vrijetijd af te bakenen met elkaar gemeen hebben, is
dat ze zich concentreren op het vrijheidsaspect van vrijetijd en het tijdaspect verwaazlo-
zen. Bij al hun pogingen om bijvoorbeeld de grenzen van het deelsysteem vrijetijd in
termen van Luhmanns systeemtheorie vast te stellen, zien Hein en Weber (1980) de meest
voor de hand liggende begrenzing, namelijk een begrenzing in de tijd, over het hoofd. Dit
probleem kwamen we overigens ook tegen bij pogingen als die van Berger, Scheuch en
Blok-Van der Voort. Wellicht hebben we hier te maken met een overreactie op het a-
theoretische karakter van de meest gangbare, residuele omschrijving van vrijetijd, waarbij
de vrijetijd als de probleemloze 'rest-tijd' van arbeid en nog wat andere verplichtingen
wordt beschouwd.

Bardmanns Die mif3verstandene Freizeit. Freizeit als soziales Zeitarrangement in
der modernen Organisationsgesellschaft (1986) is de tot nu tce meest uitgebreide en meest
systematische poging de inzichten van Luhmann te gebruiken in de conceptualisering van
de vrijetijd. Anders dan Hein en Weber meent Bardmann dat vrijetijd niet kan worden
beschouwd als apart deelsysteem of 'structuurbereik sui generis'. Het 'misverstand' dat
vrijetijd alleen als azbeidsafhankelijk begrip kan worden gebruikt, wordt opgelost door
vrijetijd te verbinden met het meer omvattende begrip 'organisatie'. Vrijetijd is het
maatschappelijk arrangement, niet alleen van arbeidsvrije tijd, maar van organisatievrije
tijd. Het belang hiervan schuilt vooral in de bijdrage die het bestaan van een organisatie-
vrije tijd kan leveren aan de verdergaande 'functionele differentiatie' van de maatschappij.
Door een organisatievrije tijd te creëren kan een organisatie zich meer tceleggen op, en
verder specialiseren in, de eigenlijke taak, omdat tijdaanspraken die niet hiermee verband
houden worden gedirigeerd nau de organisatievrije tijd. De relatie arbeidstijd - azbeids-
vrije tijd is wel een goed voorbeeld van zo'n uitzuivering van activiteiten in de organisatie
van de azbeid, maar niet het enige. Het in de gezinssociologie en ook in de studie van de
vrijetijd veelvuldig bediscussieerde 'functieverlies' van het gezin - het terugtrekken op het
punt van de intieme relaties - verwijst naar een zelfde ontwikkeling. Opvoeding en
produktie bijvoorbeeld zijn in tcenemende mate afgeschoven naar de gezinsorganisatie-
vrije tijd.

Bij Bardmann verwijst vrijetijd dus niet naar een apart maatschappelijk subsys-
teem, maar naar een bepaald aspect van het gebruik van tijd in en door sociale organisa-
ties. Wanneer we de functionalistische aspecten van Bardmanns benadering negeren, dan
levert deze benadering de volgende interessante aandachtspunten op.

Allereerst ligt het voor de hand Bardmanns organisaties in verband te brengen met
de verzorgingssystemen uit het vorige hoofdstuk. In beide gevallen kunnen we zeggen dat
vrijetijd systeemrelatief is. De aard en organisatie van de vrijetijd verschilt naar de
organisatie of het verzorgingssysteem waar men voor zijn of haar levensonderhoud
afhankelijk van is. Dit is een belangrijk context-gegeven, dat bijvoorbeeld een rol dient te
spelen bij de beoordeling van de betekenis van de op het niveau van de geleefde tijd
gemeten tijdbudgetten.

De benadering van Bardmann attendeert verder op een belangrijk inhoudelijk
verschil tussen de verschillende vormen van organisatievrije tijd. Die organisatievrije tijd
bevat namelijk al die vormen van tijdbesteding die niet behoren tot de kerntaak van de
desbetreffende organisatie. Gezinsorganisatievrije tijd omvat dus al die activiteiten die op
enig moment niet tot de kerntaken van het gezin behoren, terwijl azbeidsorganisatievrije
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tijd activiteiten omvat die niet tot de arbeidstaak behoren. Het bepalen van de verzor-
gingspositie helpt ons om een 'primaire' vrijetijd te bepalen. Zo kunnen in de primaire
vrijetijd van een kostwinner vervolgens zowel gezinsverplichtingen mceten worden
verricht, als gezinsvrijetijd worden besteed. In het eerste geval worden dus taken verricht
die voor de persoon in kwestie tot de primaire vrijetijd behoren, terwijl diezelfde taken
voor anderen kunnen voortvlceien uit hun verzorgingspositie. In het tweede geval is er
sprake van een vorm van vrijetijd die voor de ene grcep 'secundair' is, en voor de andere
grcep primair. Op deze wijze kunnen gradaties in de kwaliteit van de vrijetijd worden
aangebracht (vgl. Karsten, 1989; 1992).

Een vraag, die overigens ook al in het vorige hoofdstuk naar voren kwam, is nu of
bovenstaande ook kan worden omgedraaid. Kan iemand in de arbeidsvrije tijd ook
arbeidstaken verrichten ? Of in de gezinsvrije tijd gezinstaken ? Wanneer dat namelijk
niet kan, dan volgt daaruit dat er enige inhoudelijke verschillen kunnen worden aangewe-
zen tussen de vrijetijd van mensen in verschillende verzorgingsposities. Een huisvrouw
bijvoorbeeld zou in haar primaire vrijetijd betaald werk kunnen verrichten, terwijl de
kostwinner dat niet kan. En omgekeerd zou een huisvrouw in haar primaire vrijetijd geen
gezinstaken kunnen verrichten, terwijl een kostwinner dat wel zou kunnen.

We kunnen alleen een oplossing vinden voor deze vraag wanneer we ons verder
verdiepen in de concrete sociale systemen waarom het gaat, en ons met name richten op
de afbakening van de (tijdruimtelijke) grenzen van die sociale systemen. In het geval van
de huisvrouw zullen we mceten nagaan welke gezinstaken direct voortvlceien uit de
rechten en plichten die haar verzorgingspositie opmaken. Die rechten en plichten liggen
niet vast, en kunnen verschillen naar tijd en plaats. In sommige gevallen zal een huis-
vrouw zich kunnen beperken tot de zorg voor haar eigen gezin. In andere gevallen zal het
tot haar taak worden gerekend dat ook de zorg voor familieleden of hulpbehcevenden in
de buurt op zich te nemen. In het laatste geval is bijvoorbeeld het boodschappen dcen en
schoonmaken voor een gebrekkig ter been zijnde moeder een onderdeel van de hoofdtaak,
in het eerste geval gaat het behoren tot de primaire vrije[ijd. Het essentiële verschil zit in
de vraag of de desbetreffende huisvrouw er door haar omgeving op aangesproken wordt
in haar kwaliteit als huisvrouw - en of het niet verrichten van dergelijke gezinstaken
gepaard gaat met sancties die haar raken in haar verzorgingspositie. Het zal uit dit
voorbeeld duidelijk zijn dat de grenzen van verzorgingssystemen nogal vlceiend kunnen
zijn en voorwerp van ruzie, onenigheid en machtsstrijd.

De spanningen die dit met zich mee kan brengen kunnen ook goed zichtbaar
worden gemaakt bij mensen die een arbeidsmarkt-externe verzorgingspositie innemen,
zoals werklozen of arbeidsongeschikten. Zodra een arbeidsongeschikte weer geschikt lijkt
om te werken, komt de continuering van de positie van arbeidsongeschikte in gevaar. In
dit geval is het dus duidelijk dat de arbeidsvrije tijd gebonden is aan een specifieke
voorwaarde die verhindert dat men bepaalde activiteiten onderneemt, namelijk al die
activiteiten die wijzen op arbeidsgeschiktheid, inclusief het verrichten van arbeid zelf.
Spanningen zullen zich met name voordcen wanneer men, zoals de bedceling is, tracht als
voornaamste bron van levensonderhoud wederom een positie in het arbeidsbestel te
verwerven. De bestaande bron van levensonderhoud (de WAO-uitkering) kan in gevaar
komen naarmate men er beter in slaagt deel te nemen aan ('vrijetijd-')activiteiten die niet
passen bij de gronden voor de arbeidsongeschiktheid. Probleemloos zijn alleen die
activiteiten welke plaatsvinden onder tcezicht of inet tcestemming van de uitkerende
instantie en die direct gericht zijn op herintreding in de arbeidsmarkt. En ook bij dat soort

112



activiteiten zal op de achtergrond altijd de vrees spelen dat men wel minder arbeidsonge-
schikt wordt, maar dat de nieuwe verzorgingspositie niet een arbeidspositie is, maar de
kwalitatief mindere positie van werkloze.

Tot slot zij er nogmaals op gewezen dat het aanbrengen van tijdgrenzen een
essentieel element is in de afbakening van de werking van de rechten en plichten
samenhangend met de verschillende verzorgingsposities, alsook in de tcelaatbaarheid van
verschillende handelingsopties. De gedachte is het overwegen waard of de introductie van
kloktijden en het vastleggen van de werking van dit soort rechten en plichten in tijdduren,
niet kunnen worden beschouwd als 'complexiteitsreducerende media'. De tijdordening in
de tcelaatbaarheid van rechten, plichten en handelingsopties, die door de inzet van
dergelijke media wordt geschapen, is daarbij niet hetzelfde als vrijetijd zelf, maar wel een
belangrijke voorwaarde voor het bestaan ervan.

Vrijetijd als voorwaarde voor de accumulatie van cultureel kapitaal

Verschillende onderzcekers hebben gewezen op het belang van de biografie ter verklaring
van verschillen in tijdbesteding. In de leef-tijd van het menselijk lichaam worden met
elkaar verbonden het psycho-somatische ontwikkelingsstadium (Rapoports, 1975) en
doorlopen socialisatietrajecten (Kamphorst en Spruijt, 1983); de tcekenning van sociale
identiteiten en de opeenvolging van positierollen (Blok-Van der Voort, 1977); èn de 'be-
lichaming' van het opgebouwde culturele kapitaal. Over beide eerste aspecten is het
nodige reeds gezegd. Ik beperk me hier tot een enkele opmerking over de relatie tussen
tijd en cultureel kapitaal.

Bourdieu onderscheidt drie vormen van kapitaal (economisch, cultureel en sociaal),
en drie vormen waarin cultureel kapitaal kan optreden. Cultureel kapitaal treedt op 'in
belichaamde staat, da[ wil zeggen in de vorm van duurzame disposities van het organis-
me; in geobjectiveerde staat, in de vorm van cultuurgoederen (schilderijen, bceken,
dictionaires, instrumenten, machines), die de sporen vormen of de verwerkelijking zijn
van theorieën, van kritiek op die theorieën, van problematieken, enzovoort; en tenslotte in
geTnstitutionaliseerde staat, een vorm van objectivering die afzonderlijk moet worden
beschouwd omdat zij, zoals men aan het schooldiploma kan zien, volstrekt nieuwe
eigenschappen verleent aan het culturele kapitaal dat zij wordt geacht te garanderen'
(Bourdieu, 1989, 123). Het is vooral de 'be-lichaming' van cultureel kapitaal dat deze
vorm van kapitaal tot een bijzondere vorm van kapitaal maakt. De verwerving van deze
vorm van kapitaal vergt tijd die persoonlijk mcet worden geïnvesteerd en die niet of
slechts zeer ten dele kan worden uitbesteed. Omgekeerd betekent dit ook dat deze vorm
van kapitaal minder makkelijk kan worden 'verzilverd' dan andere vormen van kapitaal;
het is een vorm van 'hebben' die verandert in een vorm van 'zijn' (a.w., 125).

Dit inzicht - dat cultureel kapitaal, of zo men wil, culturele vorming - een
persoonlijk investering van tijd en mceite vergt om te accumuleren, geeft een bepaalde
grens aan van de analogie 'tijd is geld', van het idee dat tijdbestedingen onderling
uitwisselbaar zijn en daarmee van het idee van 'functionele equivalentie'. Indirect is
daarmee ook een grens aangegeven van cultuurpolitieke dcelen, zoals de cultuurspreiding.
Immers, om cultureel kapitaal op te bouwen, is tijd nodig, en de lengte en kwaliteit van
de verwervingstijd hangt 'voor een bepaald individu af van de hceveelheid vrije tijd die
zijn~haar familie hem kan bezorgen; tijd, met andere woorden, die is onttrokken aan de
economische noodzaak. Die vrije tijd die kan worden opgevat als tijd waarin men een
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inkomen derft, is de voorwaarde van de oorspronkelijke accumulatie' (a.w., 128;
cursivering HvdP).

De 'opzichtige' vormen van vrijetijdbesteriing en consumptie, waarvan Veblen in
1899 al sprak, zijn dus niet alleen symbolisch voor het feit dat men zo rijk is dat men niet
hceft te werken, maar tegelijkertijd ook vormen van profijt welke men trekt uit het feit
dat men in die vrijetijd heeft geïnvesteerd in de opbouw van cultureel kapitaal. En het
maximum dat men kan investeren is het gebruik van 'alle biologisch beschikbare tijd',
d.w.z. de tijd direct van de geboorte af. Reeds in de voorschoolse gezinsopvoeding kan
een mceilijk te overbruggen voorsprong worden gecreëerd ten opzichte van eenieder die
later begint aan de opbouw van (bepaalde vormen van) cultureel kapitaal, omdat deze
latere starters een dubbel tijdverlies lijden: ze blijven achter bij de verdere uitbouw van
het cultureel kapitaal op de school omdat ze telkens eerst hun achterstand mceten inhalen.
Tijd is weliswaar geld, maar we zullen eerst meer mceten weten over wiens tijd we het
hebben, om te weten hceveel geld we ervoor kunnen krijgen of vragen.

Het feit dat cultureel kapitaal, in zijn belichaamde staat, maar tot op zekere hoogte
uitwisselbaar is, lijkt het in eerste instantie wellicht ongeschikt te maken als vorm van
kapitaal. Economisch kapitaal immers is, via het medium geld, flexibel in zijn aanwen-
dingsmogelijkheden en kan aldus worden gedirigeerd naar die vormen van produktie die
het hoogste rendement opleveren. In het geval van het cultureel kapitaal is de beperkte
uitwisselbaarheid echter juist de bron van de relatieve schaarste ervan. Het 'bezit' van
cultureel kapitaal impliceert een bepaalde levensstijl en vaardigheden die het resultaat zijn
van etn opvoeding die men heejt gehad, die men zelf heeft opgebouwd en die men niet
direct kan kopen. Indirect kan het bezit van cultureel kapitaal wel naar de aanwezigheid
van economisch kapitaal verwijzen, in de zin dat men om cultureel kapitaal te verwerven,
men dit mcet 'erven' enlof vrijgesteld mcet zijn geweest om het te kunnen verwerven.
Het belang dat aan cultureel kapitaal wordt gehecht is zo ten dele een uitdrukking van het
belang dat aan 'oud' economisch enlof cultureel kapitaal wordt gehecht; als zodanig is het
cen 'conserverende' houding gericht op het 'buiten houden' van de 'nouveau riche', de
mensen die zichzelf hebben opgewerkt en met een goed idee een gat in de markt hebben
'gekapitaliseerd' .

Verder gaat het er om of inen met het bezit van cultureel kapitaal ook daadwerke-
lijk iets kan bewerkstelligen in een maatschappij. Daartce mcet cultureel kapitaal ook een
'geïnstitutionaliseerde staat' hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een onderwijssysteem
dat fasen en verschillen in de culturele kapitaalvorming zichtbaar maakt door middel van
diploma's en titels. De schaarste aan cultureel kapitaal neemt tce wanneer enerzijds kan
worden vermeden dat opleidingen, diploma's en titels kunnen worden gekocht - wanneer
het onderwijs dus 'meritocratisch' is ingericht, en anderzijds ook goedverdienende of
anderszins maatschappelijk belangrijke functies alleen tcegankelijk zijn voor mensen met
geéigende diploma's en titels. De mate waarin men 'profijt' kan hebben van cultureel
kapitaal hangt dus samen met hce in een bepaalde maatschappij de relatieve schaarste
wordt vastgesteld, hce makkelijk deze vorm van kapitaal kan worden omgezet in andere
vormen van kapitaal en hce belangrijk niet-monetaire dceleindenlwaarden zijn in de
vormgeving van de maatschappelijke verhoudingen. Kortom, van de aanwezigheid van
een soort 'culturele marktstructuur'.

Indirect tekent dit het belang dat aan de vrijetijd, of wellicht beter, verschillende
vormen van vrijetijdbesteding, mcet worden gehecht. Of de vrijetijdbesteding gebruikt
mcet worden voor de primaire accumulatie van cultureel kapitaal - of, met andere
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woorden, in de socialisatie van het kind veel aandacht wordt besteed, of mcet worden
besteed, aan zijn culturele vorming - zal samenhangen met de maatschappelijke betekenis
van het bezit van cultureel kapitaal. In een maatschappij, of in een maatschappelijke
grcepering, waar aan deze vorm van kapitaal weinig belang wordt gehecht - waar deze
vorm van kapitaal relatief weinig mogelijkheden tot positieverbetering oplevert - ligt een
geringere nadruk op culturele vorming in de vrijetijd voor de hand, en zal een sterkere
nadruk worden gelegd op activiteiten die van belang worden geacht in het proces van
economische kapitaalaccumulatie. Te denken valt bijvoorbeeld aan de becefening van een
bepaalde sport, als opstap naar een carrière als professioneel sporter.

Dit laatste voorbeeld wijst nog naar enkele andere interessante aspecten van tijd als
bron van kapitaalvorming. Ten eerste rcept het beeld van de professionele sporter de
vraag op of er naast economisch, cultureel en sociaal kapitaal wellicht nog andere vormen
van kapitaal bestaan, zoals bijvoorbeeld 'sportiefof 'lichamelijk' kapitaal ?". De
beantwoording van deze vraag hangt natuurlijk samen met wat men precies allemaal onder
'cultureel' en 'kapitaal' wil verstaan. Waar het me hier echter vooral om gaat is aan te
geven dat niet alleen geestelijke of inentale vaardigheden, maar ook lichamelijke vaardig-
heden in belichaamde staat worden geaccumuleerd.

Verder zou empirisch nader mceten worden uitgezocht of het terecht is te
veronderstellen dat verschillen in culturele kapitaalvorming samenhangen met de hoeveel-
heid beschikbare vrijetijd, zoals Bourdieu lijkt te beweren, of inet de specifieke invulling
van die vrijetijd. Daarbij is belangrijk te weten over wiens vrijetijd we het hebben, die
van de kinderen of die van de ouders, en of die vrijetijd voor beide grcepen gelijktijdig
beschikbaar is ? Zo niet, hce komt dan cultuuroverdracht tot stand ? Is het werkelijk zo
dat kinderen van de culturele elite zoveel meer tijd beschikbaar hebben als kinderen uit de
arbeidersklasse ? Of is het beter te stellen dat beide grcepen van de geboorte af aan
verschillende socialisatietrajecten doorlopen, d.w.z. de beschikbare tijd besteden om
verschillende vormen van kapitaal te accumuleren, maar waarvan de maatschappelijke
waardering of effect ongelijk is ? Hceveel tijd heeft iemand niet al in vcetballen gestopt,
die op zijn achttiende in het eerste elftal van Ajax kan worden opgesteld ?

Dit soort vragen wint aan belang wanneer aan de ene kant duidelijk zou worden
dat tijd een bron van kapitaalvorming is die gelijker verdeeld is over maatschappijen en
maatschappelijke grceperingen dan andere bronnen van kapitaalvorming, en dat door die
tijd voor een specifiek dcel te gebruiken, er nieuwe schaarsteverhoudingen kunnen
worden gecreëerd, door processen van 'objectivering', 'institutionalisering' enlof
uitwisselbaar worden tegen andere media van kapitaalvorming (in de meeste gevallen te
begrijpen als mogelijkheden tot 'commodificering'). 'Spreiding van kapitaal' zou daarmee
wellicht een nieuwe invulling kunnen krijgen, waarbij niet zozeer gedacht wordt aan de

"'. Ter illustratie enige citaten uit een Volkskrant artikel over 'college sport' in de Verenigde Staten van
Amerika. Daar wordt melding gemaakt van miljcenen Amerikaanse jongeren 'die maar één dcel voor ogen
hebben: prof worden in het football, basketball, honkbal of ijshockey. Sporters die daarvoor maar één weg
kunnen bewandelen: de beste worden op de highschool, een sportbeurs verdienen op een college en dan
hopen op ontdekking door de scouts van NFL (football), (..). De kans daarop is klein, maar aantrekkelijk.
Zeker in het football, basketball en honkbal betekent een profcontract bijna sutomatisch de status van
meervoudig miljonair. (..) De coaches zijn in de betreffende staat bercemdheden die op vcet van gelijkheid
verkeren met de gouverneur. Als ze niet een trapje hoger staan. De naam van de universiteit wordt gemaakt
door sportprestaties, meer dan door wetenschappelijke onderscheidingen' (Volkskrant, 28-3-1992).
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spreiding van een bepaalde vorm van kapitaal (economisch kapitaal), maar eerder aan het
creëren van de maatschappelijke bestaansvoorwaarden voor verschillende soorten
'kapitaalmarkten', dat wil zeggen verschillende soorten van schaarste-situaties waarbij
mensen een relatief voordeel kunnen behalen door een selectief gebruik maken van hun
beschikbare (vrije-)tijd. Politiek interessant is dan of inen die schaarste-situaties onderling
wil relateren door ze te monetariseren, en of inen mogelijkheden ziet de verschillende
vormen van accumulatie te stimuleren. In termen van vrijetijdbeleid dcemt dan bijvoor-
beeld de vraag op of inen kan volstaan met het stimuleren van 'keuzevrijheid', af dat men
daarnaast mensen op één of andere manier zou mceten steunen, stimuleren of zelfs met
zachte hand dwingen om op een bepaald terrein over te gaan tot kapitaalvorming, net zo
als nu in feite iedereen gedwongen wordt zijn of haar arbeidskracht aan te bieden op de
arbeidsmarkt.
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DE STRUCTURATIETHEORIE:

EEN HANDELINGSTHEORETISCH
KADER VOOR DE STUDIE VAN DE
VRIJETIJD



10 STATUS VAN DE STRUCTURATIETHEORIE:
EEN ONTOLOGIE VAN HET SOCIALE LEVEN

De structuratietheorie levert geen verklaringen op van ontwikkelingen in de vrijetijd. Het
is een theorie met betrekking tot een aantal fundamentele en transhistorísche aspecten van
het sociale leven, en zij heeft als zodanig een tamelijk formeel karakter. De theorie is te
beschouwen áÏs eëri betekenissenstelsel, een begrippenkader, waarmee ruimte wordt

-- -------
geschapen voor de analyse van meer substantiële problemen en ontwikkelingen. Of, zoals
Dietvorst en Spee- opmerken, 'als een richting~evend denkkader waarmee de werk~kheid- -------
in hoofdlijnen wordt gestructureerd' (Dietvorst en Spee, 1991, 248). Bepaalde vormen
van analyse worden ermee uitgesloten (bijv. redeneringen waarbij het actor - structuur
dualisme overeind blijft of maatschappelijke orde uitsluitend in verband wordt gebracht
met (consensus over) normen en waarden), terwijl andere vormen van analyse mogelijk
worden gemaakt (redeneringen in termen van dualiteit van structuren en aandacht voor
processen van tijdruimte distantiëring bij de analyse van sociale systemen als patronen van
sociale relaties).

In dit tweede deel wordt een uiteenzetting gegeven van de kern van de structuratie-
theorie. In de rest van dit hoofdstuk wordt eerst een kort overzicht gegeven van het werk
van Anthony Giddens en de basisbegrippen van de structuratietheorie. Aan het eind van
dit hoofdstuk wordt een 'handelingsmodel' gepresenteerd, dat als handleiding mcet dienen
voor de organisatie van de volgende hoofdstukken. In die volgende hoofdstukken komen
aan bod respectievelijk de tijdruimtelijke (hoofdstuk 11), de structurele (hoofdstuk 12) en
de natuurlijke (hoofdstuk 13) condities, waaronder sociale praktijken vorm krijgen.

De 'werking' van het hier te behandelen structuratietheoretisch interpretatiekader is
impliciet of expliciet al verschillende malen vcelbaar geweest in het vorige deel, bijvoor-
beeld in de opzet van bepaalde hoofdstukken, de formulering van kritiek op bestaande
benaderingen van de vrijetijd of in de onderstreping van bepaalde aanzetten als veelbelo-
vende perspectieven voor de studie van de vrijetijd. Het was aanwezig als logisch
raamwerk, tegen de achtergrond waarvan de verschillende gepresenteerde, meer substan-
tiële benaderingen van vrijetijd konden worden geëvalueerd. Om zoveel als mogelijk
herhalingen te voorkomen staat in dit deel de uitwerking van het structuratietheoretisch
perspectief zelf centraal. Wel is het zo dat de nadruk op de 'conditionering' van het
handelen direct voortvlceit uit de aandacht voor de vormgeving van de vrijetijd. De
structuratietheorie levert een interpretatiekader voor de vele invloeden die inwerken- op de--- --r-~..r.,
vri'et tiidbesteding, alsmede de bedcelde en onbedcelde effecten daarvan. Sommige
e,lementen in de conditionering van het handelen zijn verder uitgewerkt dan andere, omdat
ze in het bijzonder relevant zijn waar het gaat om het handelen in de vrijetijd. Hierbij valt
te denken aan zaken als 'structurele dwang' en 'handelingsvrijheid', 'positionering', het
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lichamelijke, en aspecten van de vormgeving van het dagelijkse leven, zoals 'dagelijkse
paden' en 'regionalisering'.

In het volgende, derde deel - over de modularisering van het dagelijkse leven - zal
gebruik worden gemaakt van het in dit deel ontwikkelde conceptuele kader, alsmede van
Giddens' meer sociologische analyses van de moderniteit, voor een aantal beschouwingen
over ontstaan en ontwikkeling van de vrijetijd in de context van de moderniserende
samenleving.

Kort overzicht van het werk van Anthony Giddens

De structuratietheorie is het meest bekende - en meest controversiële - onderdeel van het
drieluik van projecten waarmee Giddens bezig is. Het eerste project is de evaluatie van de
klassieke sociale wetenschap: de nalatenschap van Marx, Weber en Durkheim, en de
manier waarop die nalatenschap zich in de loop van deze eeuw heeft uitgekristalliseerd in
de sociale wetenschappen. In het tweede project wil hij een 'bijdetijdse' substantiële
theorie over de moderniteit ontwikkelen, voortbordurend op enkele van de hoofdlijnen
van de negentiende-eeuwse maatschappijtheorie. En in het derde is het de beàceling 'om
verder uitwerking te geven aan, en op analoge wijze een begin te maken met, de
reconstructie van problemen die voortvlceien uit de - altijd problematische - opdracht van
de sociale wetenschappen ten aanzien van datgene wat zij zelf als hun "object" vooronder-
stellen: de sociale activiteit en intersubjectiviteit van mensen' (Giddens, 1979b, 7).

Om de resultaten van zijn eerste project wordt Giddens alom geprezen. Zijn
Capitalism and modern social theory. An analysis of the wrirings of Marx, Durkheim and
Max Weber (1971) is jazenlang gebruikt als handbcek voor colleges Klassieke Sociologie.
In een drietal aztikelenbundels (1979c, 1982a, 1987) wordt, behalve het werk van de
klassiekers, ook het werk van een groot aantal latere auteurs (zoals Parsons, Habermas,
Mazcuse, Gouldner en Goffman) besproken. Met name de in Studies in Social and
Political Theory (1979c) opgenomen artikelen over het positivisme en het functionalisme
hebben de nodige weerklank gehad. In het verlengde van dit eerste project kunnen we
Giddens' inleidingen tot de sociologie zien; de één kort maar kritisch (1982b), de ander
een omvangrijk handbcek (1989a).

Zijn tweede project, vooral zoals dat is neergeslagen in de eerste twee delen,
Power, Property and the State (1981) en The Nation-State and Violence (1985) van A
Contemporary Critique of Historical Materialism, is onthaald als een relevante kritiek op
moderne maatschappijtheorieën. Het is ook zelf op normale wijze onderwerp van kritiek
geworden, vooral van (neo-)marxistische zijde, in de voortgaande discussie over de
moderniteit. Tcen in 1981 het eerste deel verscheen was er sprake van een tweedelige
'eigentijdse kritiek op het historisch materialisme'. Power, Property and the State zou
gaan, en ging, om een 'positieve kritiek' op Marx' analyse van de opkomst van het
kapitalisme. Het tweede deel zou draaien om Marx' ideeën over de overgang van het
kapitalisme naar het socialisme, en de karakteristieken van het socialisme zelf. In 1985
verscheen dat tweede deel, The Nation-State and Violence, in wat tcen bleek een project
te zijn wat drie delen zou gaan omvatten. Het bcek besteedde geen aandacht aan het 'reëel
bestaande' of door Marx aangekondigde socialisme, maar was wel actueel tegen de
achtergrond van de tcentertijd heftig gevcerde discussies over de verspreiding van
atoomwapens, de sterke positie van de vredesbeweging en de oplevende discussies over
de natie-staat en nationalisme. Tegen het einde van dit bcek kwam een steeds grotere
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nadruk te liggen op de 'moderniteit', het begríp waarmee Giddens datgene wat hij wil
behouden van Marx' analyse van het kapitalisme verbindt met de in het historisch
materialisme relatief onderbelichte thema's als staatsvorming, oorlogvcering en processen
van industrialisering. Tevens begon hij ruimte te scheppen voor de behandeling van
'nieuwe' thema's, zoals opgeworpen door de vrouwenbeweging en 'ecological move-
ments'. Het aangekondigde derde deel is tot nu tce niet verschenen. Wel verscheen in
1990 het 'extended essay' The Consequences of Modernity.

In al de beknoptheid van een essay is dit een belangrijke publikatie. Het is
wederom actueel voor wat betreft het standpunt dat erin wordt ingenomen ten opzichte
van het 'postmodernisme'. Volgens Giddens is het beter om de huidige maatschappelijke
constellatie aan te duiden als hoog-, laat- of radicaal modern, in plaats van als postmo-
dern, omdat er sprake is van een verheviging van tendenties die de moderniteit vanaf het
begin hebben gekenmerkt. De term postmoderniteit zou gereserveerd mceten worden voor
die maatschappelijke orde, die achter een nieuwe 'discontinuïteit' in de geschiedenis ligt,
zoals de moderniteit zelf ook een discontinue ontwikkeling was ten opzichte van voor-
gaande feodale maatschappijvormen. Het essay borduurt voort op de laatste hoofdstukken
van The Nation-State and Violence en gebruikt de nalatenschap van Weber en Durkheim
net zo goed als die van Marx om de ontwikkelingen in de moderniteit te typeren (hetgeen
in de 'eigentijds kritiek op het historisch materialisme' in feite ook al gebeurde). Maar er
wordt nu duidelijk een stap verder gegaan; het structuratietheoretisch begrippenkader zèlf
krijgt de belangrijkste plaats in de karakterisering van de moderniteit. Bovendien wordt
dit begrippenkader op een aantal punten geradicaliseerd, aangevuld enlof gesubstantiali-
seerd, waar nodig voor een adequate analyse van de 'geradicaliseerde moderniteit'. Zo
krijgt de 'dubbele hermeneutiek' een uitwerking naar en 'tcepassing' in het 'reflexieve'
karakter van de moderniteit; de 'tijdruimte distantiëring' in de omschrijving van moderni-
teit als inherent 'mondialiserend'; en worden motivatie, routine en 'ontologische zeker-
heid' in verband gebracht met de veranderende risico's en risico-beleving in de moderni-
teit.

The Consequences of Moderniry blijkt tevens een voorstudie of vooraankondiging
te zijn geweest van Moderniry and Self-Identity. Self and Sociery in the Late Modern Age
(1991a). Zoals de titel al aangeeft gaat het om het 'zelf , dat in de context van de
mondialiserende tendenties inherent aan de moderniteit, steeds meer het karakter krijgt
van een 'reflexief project'. In het laatste hoofdstuk van dit bcek gaat Giddens in op de
politieke consequenties van zijn analyse van de late moderniteiCiB.

Giddens' derde project betreft de ontwikkeling van een formele handelingstheorie:
de structuratietheorie. In New Rules of Sociological Method (1976, in Nederlandse
vertaling verschenen in 1979), liggen de eerste 109 pagina's - overwegend een 'positieve
kritiek op de interpretatieve sociologie' - nog in het verlengde van Giddens' eerste
project. Maar dan komt er opeens een omslag: 'Hetgeen nu volgt gaat terug op het
fundamentele idee van de produktie en reproduktie van het maatschappelijk leven, dat in
ieder geval lijkt overeen te stemmen met Marx' ontologie van de praxis. In Marx' eigen
woorden: "Zoals de individuen hun leven uiten, zo zijn ze. Wat zij zijn, valt dus samen

p. De laatste woordea van Modernity and Self-ldentity kondigen een derde deel van A Contemporary
Critique of Historical Materialism aan dat vooral betrekking 7al hebben op de institutionele kanten van de
moderniteit, en meer in het bijzonder een bespreking 7al inhouden van haar emancipatie-politieke
programma (het 'verlichtingsdenken' en het 'socialisme').
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met hun produktie: zowel met wat zij produceren, alsook met de wijze waarop zij
produceren". Maar "produktie" mcet in zeer algemene zin worden opgevat, en om de
finesses hiervan te kunnen uiteenzetten mceten we heel wat verder gaan dan datgene wat
in Marx' werken onmiddellijk voor het grijpen ligt' (a.w., 109). Dat 'verdergaan' gebeurt
dan in de rest van dit bcek, en vooral in wat waarschijnlijk het meest cruciale werk is in
het ceuvre van Giddens: Central Problems in Social Theory. Action, Structure and
Contradiction in Social Analysis (1979a). The Constitution of Society (1984) levert een
ovenicht en verfijning van Giddens structuratietheorie".

De ontologische status van de structuratietheorie

Het is Giddens' derde project, de ontwikkeling van de structuratietheorie, dat de meeste
kritiek uitlokt, mogelijk omdat het dieperliggende sentimenten raakt. Eén van de belang-
rijkste oorzaken van de mceizame receptie van de structuratietheorie lijkt me een erfenis
van het structureel-functionalisme te zijn: het door elkaar halen van logische problemen of
formele theorit~n en substantiéle analyses. Dit is echter, ook door Giddens zelf, al zovele
malen opgemerkt, zonder dat het veel resultaat lijkt te hebben, dat ik niet anders kan dcen
dan concluderen dat er meer aan de hand mcet zijnsa. Bij sommige commentatoren vraag
je je bijvoorbeeld af of ze Giddens' werk wel gelezen hebbens'.

De structuratietheorie wijkt op ontologisch niveau af van veel voorgaande sociale
theorievorming52. Maar ook van alternatieve aanzetten tot overdenking van het aloude
actor - structuur probleem in de sociale wetenschappen, zoals bijvoorbeeld geleverd door
Luhmann, Habermas, Elias en Bourdieu. Er is ook een aantal overeenkomsten met het
werk van deze auteurs, maar ik zal me met deze verschillen en overeenkomsten niet
uitgebreid bezighouden. Ten eerste omdat, wil men zoiets op een serieuze manier dcen,
men een heel bcek nodig heeft. Ten tweede omdat uit dergelijke bceken en overige

09. Clark e.a. (red.) (1990) bevat een 'intellectuele biografie' van Giddens. Bryant en Jary (red.) (1991)
kent een omvangrijke bibliografie van Giddens' eigen werk. Held en Thompson (red.) (1989) en Craib
(1992) voorzien in uitgebreide lijsten van commentaren en kritieken op het werk van Giddens. Munters e.a.
kent een tot de laatste druk (1991) bijgewerkte 'bcekwijzer'.

~. Zie wat betreft de receptie van Giddens onder andere Spaargaren e.a. (1986, 324-328) en de
inleidingen in Held en Thompson (red.) (1989) en Bryant en Jary (red.) (1991). Deze laatsten wijzen
ezpliciet op de uitzonderlijkheid van Giddens' werk: 'Sociologists are often unsure what to make of Giddens
because 6e is too big to be ignored, and too singular to be labelled with confidence' (a.w., 3).

3'. Ook aardig zijn sommige commentaren op Giddens' manier van schrijven. Zie bijvoorbeeld de
volgende uitspraak van Bourdieu over het werk van Giddens (overigens de enige die mij bekend is). Hij
komt uit een krsnte-interview, waarin Bourdieu, gevraagd waarom hij zo ingewikkeld schrijft, opmerkt dat
hij dat te goeder trouw dcet en nooit iets ingewikkelder heeft gemaakt dan de werkelijkheid zelf is. Waar hij
dan, ongevraagd, aan tcevcegt dat hij daarmee niet is als Giddens, 'die slappe, weke, elastieken teksten
maakt, een smakeloze pap van vaagheden' (De Volksknmt, 25 november 1989). En Stinchcombe roept uit
'Where is George Orwell now that his "Politics and the English language" is really needed ? Harold Laski,
berated by Arwell, is relatively plainspoken compared with Giddens'. Hij zou Giddens graag wekelijks naar
rijn tutor sturen om zijn essays te laten ontwarren (Stinchcombe, 1990, 47).

n. Alhcewel Giddens volgens sommigen weer juist weinig tot niets tcevcegt aan wat Maru reeds had
gezegd (Sayer, 1990), of Parsons en Elias (Bauman, 1989), of Gerth en Mills (Stinchcombe, 1990), enz.
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secundaire literatuur die de laatste jazen beschikbaar zijn gekomen, duidelijk wordt dat op
de structuratietheorie weliswaaz nog een hoop is aan te merken, maar velen toch de
uitspraak van Urry onderschrijven, dat de structuratietheorie is te beschouwen als 'the
mo t s stema6c~ interesting and sustáined attémpt. só fár fótinil ~fó dévéIóp án ápproach to
social theory that transcends the dichotomies of detërminism and voluntarism, society and
the individual and object and subject' (mët insfemming aangehaald door Bryant ën Jary,
1991, 30)s' -- -

Met de ontwikkeli~ van de structuratietheorie dcet Giddens een poging een--- - -.- . -
sociaal-theoretisch begrippenkader uit te werken, waarmeë hët mogelijk is ïëcht te dcen
zowel-aan de zinvolheid van het mensëlijk handelen en de menselijke handëlingsvrijheid,
als aan het feit dat er altijd voorgegeven conditiës voor dat handelen bëstáárï, -waarvan
mensen niet volledig weet van hëbben en die ze, voorzover ze er weet van lïëbben, zeker
op korte termijn maar op beperkte schaal kunnen veranderen. In de kern is de structura-
tietheorie 'an attempt to work out an ovëralI ontology of sócial life, offering concepts that
will grasp both the rich texture of human action and the diverse properties of social
institutions. Some of these concepts should be useful as sensitizing devices for research
purposes, while others help provide an explication of the logic of research into human
social activities and cultural products' (Giddens, 1990b, 310-311). Centraal staat het
vraaQstuk van de vormgeving van het sociale leven; de specifieke aard van het sociale
bestaan. De rol van kennis, ook van het sociale leven zelf, is daarin ingebed~. Niet
primair een kennisleer, levert de structuratietheorie anderzijds ook geen set van hypothe-
ses met betrekking tot samenhangen relevant voor de verklaring van een bepaald
empirisch fenomeen, waarvan de geldigheid is aan te tonen via (statistische) verbanden
tussen geoperationaliseerde begrippen. 'Structuration theory dces not propose empirically
relevant accounts of substantive circumstances or events, it dces not provide a method of
theory construction, and it is not a'grand theory' for the systematic integration of
concepts, or the progressive accumulation of social scientific research. (..) it provides
ontological resources for the formulation of empirically oriented theory and research'
(Cohen, 1989, 1-2).

Giddens' reacties tijdens interviews en in nieuwe publikaties, waarbij hij ingaat op
de kritische commentaren op zijn werk, waren voor sommige van zijn uitgangspunten
duidelijk verhelderend. In de loop der tijd heeft hij zijn positie op een aantal punten
aangescherpt en zijn conceptuele kader verfijnd, overigens zonder dat de kern van wat hij
te zeggen heeft wezenlijk is veranderd. De verheldering van Giddens' positie hceft
natuurlijk niet tot instemming te leiden, het kan ook betekenen dat scheidslijnen duidelij-
ker worden. Thrift bijvoorbeeld geeft in een uitgebreide bespreking van The Constitution
of Society aan, dat Giddens' opmerkingen over het ontologisch karakter van de structura-

~. Voor enige recente secundaire literatuur, zie onder andere Livesay (1989); Cohen (1989); Held en
Thompson (red.) (1989); Clark e.a. (red.) (1990); Bryant en Jary (red.) (1991) en Craib (1992). In het
Nederlands taalgebied wordt het werk van Giddens bij De Wit (1987) vergeleken met dat van Habermas, en
bij Ruebens (1990) met dat van Habermas en Luhmann.

~. Over (het gebrek aan) de kennistheoretische onderbouwing van de structuratietheorie is óet laatste
woord nog niet gezegd. Zie onder andere Giddens (1979b, 139 e.v.), de bijdragen van Dickie-Clark en
Hekman aan Clark e.a. ( red.) (1990) en Bryant en Jary in de introductie tot de door hen geredigeerde
bundel Giddens' 7freory of Structuration. A criticat appreciarion ( 1991, met name 24-30). Zie ook de
volgende noot.
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tietheorie hem hebben duidelijk gemaakt dat de opzet ervan bescheidener is dan waar veel
commentatoren, waaronder hijzelf, tot dan tce waren uitgegaan. '.. Giddens is not
attempting to put together a theory of the chief causal mechanisms and contingencies
pertaining to a particular place and time to be found in, for example, Marx's Capital.
Rather, he is attempting to restate a set of basic principles of social analysis ..' (Thrift,
1985, 617)SS. Vervolgens laat Thrift weten dat hij Capital een meer overtuigende vorm
van theorie vindt dan The Constitution of Sociery, juist omdat het werk van Marx
historisch specifieker is. Hij wil blijkbaaz vasthouden aan een opvatting van theorie
waarin een 'verklarend' element aanwezig is. Dat kan. In ieder geval wordt zo nog eens
onderstreept dat het zinvol is onderscheid te maken tussen 'formele theorie' - of desge-
wenst, 'ontologie' - enerzijds, en 'substantiële - dat wil zeggen tijd en plaats gebonden -
theorie' anderzijds.

Er zijn daarentegen ook commentatoren die niet echt zijn geïnteresseerd in wat
Giddens te zeggen heeft, enlof reacties vertonen die weinig of niets bijdragen aan het
wetenschappelijk debat over de merites van de structuratietheorie. Blijvend bij het
onderscheid tussen een formele handelingstheorie enerzijds, en de meer substantiële
sociologische theorievorming anderzijds, kan bijvoorbeeld gewezen worden op de houding
van Blaas in Theorie en toegepaste theorie van het tijd-ruimte ondercoek (1989). De
structuratietheorie wordt gepresenteerd als een 'wetenschapsfilosofische stroming' (a.w.,
7) en er zou sprake zijn van een preoccupatie met 'grand theory' (idem, 21). De
misverstanden worden zelfs lachwekkend als Blaas eerst Giddens aanhaalt die er expliciet
voor waarschuwt dat 'the concepts of structuration theory (..) should for many research
purposes be regarded as sensitizing devices, nothing more' (1984, 326-327; geciteerd
door Blaas, a.w., 21), en hij vervolgens op nogal pompeuze wijze melding maakt van het
bij hem rijpende 'diepgewortelde vermoeden dat de dualiteitsthese volstrekt onmogelijke
eisen aan databestanden stelt' (a.w., 23). Het kan nog erger. Plaatsvervangende schaamte
is nauwelijks te vermijden wanneer in een Engelstalige tekst over de 'vooruitgang' in de
Nederlandse sociologie plompverloren wordt gesteld dat sociologen als Simmel, Von
Wiese, Rex, Giddens en Bourdieu zich met vragen en problemen hebben bezig gehouden
op een abstracte, zo niet ronduit vage wijze. 'To make matters worse, problems are
labelled as important, but the whys and wherefores of this importance remains elusive. If
Giddens and Bourdieu, top of the bill for grand theory in the 1980s, failed to clearly
identify sociology's main questions, it might be presumed that the answer to the 564.000
question "What has sociology achieved?" surely and simply is "nothing"'. Gelukkig zijn
er Nederlandse leerbceken die ons de weg naar de echte problemen wijzen. 'By singling
out cohesion, inequality and rationalization as sociology's main problems, I follow Dutch
textbooks. In contrast to the likes of Bourdieu and Giddens, Thurlings (..) and Laeyen-

u. Giddens' opmerkingen waaraan hier door Thrift wordt gerefereerd werden gemaakt in een interview
met Gregory: 'What I'm trying to do is to work on essentially what I describe as an ontology of human
society, that is, concentrating on issues of how to theorise human agency, what the implications of that
theorising are for analysing social institutions, and then what the relationship is between these two concepts
elaborated in conjunction with one another. I think that it is true that any version of sacial theory
presupposes some kind of epistemological position, some position with regard to epistemological debates ..
but I don't think it either necessary or possible to suppose you could formulate a fully Fledgad epistemology
and then somehow securely issue out to study the world. So my idea is to fire salvoes into social reality, as
it were: conceptual salvoes which don't provide an overall consolidated epistemology' (Gregory, 1984, 124;
aangehaald door Thrift, a.w., 616).
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decker (..) not only named problems with the weight of sociology's founders, but neatly
enumerated and clearly stated them' (Ultee, 1991, 33-34). Alhcewel onderbouwing van
deze vergaande uitspraken ontbreekt, lijkt het er ook hier op dat sociologische vragen en
sociaal-theoretische of handelingstheoretische problemen, zoals bijvoorbeeld het actor -
structuur dualisme, door elkaar zijn gehaaldsb

Net als bij de fundamenten van een huis blijft een ontologie van het sociale leven
normaliter buiten zicht. Men kan ook best de nodige veranderingen in en aan het huis
aanbrengen, zonder de fundamenten te hceven veranderen. Eén van de logische conse-
quenties hiervan is dat het over het algemeen weinig zinvol is om te pogen de structura-
tietheorie 'in zijn geheel' in onderzcek 'tce te passen'. Sterker nog, omdat er geen
principiële breuk ligt tussen de structuratietheoretísche ontologie en de 'lekenkennis' met
betrekking tot de vormgeving van sociale praktijken, is het zeer wel mogelijk dat
onderzcekers prnktisch van dezelfde kennis gebruik maken. In (empirisch) onderzcek kan
het importeren van het structuratietheoretisch begrippenkader dan ook overbodig en
hinderlijk aandcen, vooral wanneer in de rest van dat onderzoek geen handelingstheoreti-
sche kwesties aan de orde worden gestelds'.

Een algemene handelingstheorie zoals de structuratietheorie kan echter wel
belangrijke diensten bewijzen voor een kritische evaluatie van een wetenschapsterrein
waarin over langere tijd via een veelheid van invalshceken pogingen zijn gedaan greep te
krijgen op een bepaald sociaal fenomeen, zoals bijvoorbeeld de vrijetijd.,Men kan immers
een huis verbouwen of uitbreiden, zonder telkens de fundamenten weer op te graven,
maar die fundamenten stellen natuurlijk wel grenzen aan het soort verbouwingen en
uitbreidingen dat met succes kan worden uitgevcerd. En andersom geldt dat als men de
fundamenten van het huis verandert, dit niet onopgemerkt aan het huis kan voorbijgaan.
Als we ons dus bezighouden met de hoofdlijnen, thema's en perspectieven in de studie
van de vrijetijd, dan kunnen we niet om de fundering daarvan in een handelingstheore-
tisch kader heen.

Het serieus aan de slag gaan met de structuratietheorie betreft in zekere zin een
alles of niets situatie. Partiële toeëigening van structuratietheoretische inzichten leidt
vrijwel zeker tot gespannen verhoudingen met andere basisassumpties wat betreft de
vormgeving van het sociale leven. Als ontologie vraagt de structuratietheorie, net als
vergelijkbare aanzetten als Habermas' communicatietheorie of Luhmanns systeemleer, een
zekere overgave, die waarschijnlijk mceilijker op te brengen is naarmate men meer heeft
geinvesteerd in het zich eigen maken van andere sociaal-theoretische perspectieven. Het is

~. Voor alle duidelijkheid: het 'abstracte en vagé actor - structuur dualisme kwam in het eerste deel in
minder abstracte, sociologische vorm onder andere naar voren bij Sternheims beschouwingen over het gezin
en de vrijetijdbesteding in relatie tot de totalitaire staat (hoofdstuk 6), de zinvolheid van het onderscheid
tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie en het 'achter de rug van actoren om' opereren van functies
(hoofdstuk 4 en 7) en de verbinding tussen 'rol-voorschriften' en maatschappelijke verhoudingen in
óoofdstuk 8. Op het niveau van de studie van de vrijetijd als geheel komen we dit dualisme tegen in de
vraag hce de verspreide inzichten uit het eerste deel zich laten samenbrengen. Hce verzoenen we het
uitgangspunt dat actoren een zekere handelingsvrijheid hebben, met het gegeven dat het handelen wordt
gekenmerkt door redelijk voorspelbare rolvoorschriften en bijdraagt aan de instandhouding van ('functioneel
is voor') geordende vormen van sociaal leven ?

S'. Zie onder andere Munters e.a. (1991, 71-73); Gregson in Held en Thompson (red.) (1989, 235-248)
en Giddens ( 1984, 281-354; 1989b, 293-301; 1990b, 311; 19916, 213).
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dan van de jongere generaties, die minder een positie te verdedigen hebben dan er één te
veroveren hebben, dat men mcet verwachten dat een dergelijk nieuw perspectief eerder
kan worden aangevceld en overgenomen.

Structuren, systemen en praktUken

Het ontologisch scharnierpunt van de structuratietheorie is de conce~tualisering van het
menselijk handelen als praxis. Marx' aforisme dat ménsén wéliswaar geschiedenis maken,

,~ maaz in omstandi heden die ze niet zelf hebben uit eko ft in een notedop de
posltie weer waaraan i ens tn zt~n wer uttwer ng heeft willen geven (Giddens, 1984,
xxi; 1989b, 259). Elementair is daarbij de wijze waarop Giddens de termen structuur,
systeem en praktijk conceptualiseert.

Het in de structuratietheorie gebezigde systeembegrip vormt een scherp contrast
met allerlei, 'uit de hand gelopen' en in het normale spraakgebruik gangbaar geraakte
tcepassingen van het begrip, die over het algemeen worden gekenmerkt door een grote
mate van reificatie5e. 'Sociale systemen bestaan uit gereproduceerde relaties die zich
uitstrekken door tijd en ruimte en daarmee contexten van presence binden met contexten
van absence' (Giddens, 1991, 23). Die 'gereproduceerde relaties' krijgen vorm in
praktijken: gereguleerde en contextgebonden vormen van handelen. Systemen kunnen
derhalve ook worden omschreven als stelsels van op een bepaalde manier in tijd en ruimte
geordende sociale praktijken. Sociale systemen variëren sterk wat betreft hun mate van
systeemintegratie en vertonen zelden zo'n interne eenheid als het geval is bij biologische
of fysische systemen59.

Door het systeembegrip op deze wijze te formaliseren, is het mogelijk geworden
achter reïficaties te kijken en te zceken naar dynamisch-substantiële inhouden. Het
concept 'sociaal systeem' herwint hiermee zijn heuristische waarde. In plaats van uit te
gaan van 'de maatschappij' als 'het systeem', gekenmerkt door een 'functionerende
structuur' van 'sub-systemen'~, wordt nu weer eerst de vraag gesteld naar de mate en
wijze van systeemintegratie van praktijken en de historische ontwikkelingen daarin. De
aandacht richt zich op het hce en waarom van het uitstrekken van sociale systemen in tijd
en ruimte - tijdruimte distantiëring -, waarbij grote (substantiële) verschillen kunnen
optreden. Zo levert erkenning door de Verenigde Naties als autonome natie-staat
inderdaad enige staatsrechtelijke gelijkheden op tussen natie-staten, en dus in dit opzicht
enigszins vergelijkbare sociale systemen. Maar daarbij mag niet worden vergeten dat
tegelijkertijd de Verenigde Naties zelf ook een systeem vormen van op een bepaalde
manier geordende praktijken, i.c. die welke betrekking hebben op het voortbestaan van

~. Met reificatie wordt niet alleen ver~ling-lijking van 'sociale feiten' bedceld, maar meer in het
bijzonder de hiermee verbonden manier van denken. Daarbij krijgen sociale fenomenen, zoals bijvoorbeeld
sociale systemen, min of ineer vastliggende 'natuurlijke' eigenschappen tcebedeeld en wordt hun sociale
oorsprong en karakter genegeerd. Ook kan die sociale fenomenen het vermogen tot handelen worden
tcegedicht: het zijn dan geen mensen meer die behceften hebben, maar systemen (Giddens, 1984, 179-180).

~. Zie Giddens (1984, 377 en 1990b, 302-303). Dit laatste ook voor een aanzet tot classificatie van
verschillende typen systemen.

~. Voor een vergelijking van het systeem- en het structuurbegrip in het structureel-functionalisme en de
structuratietheorie, tie Meijer (1991).
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natie-staten, waartussen relaties van autonomie en athankelijkheid bestaan. En anderzijds
kunnen die (in 'formeel' of staatsrechtelijk opzicht gelijke) natie-staten onderling verder in
substantieel opzicht zodanig verschillen, niet alleen in grootte of rijkdom, maar ook in de
mate en vorm van interne en externe economische en culturele integratie, dat de behande-
ling van deze natie-staten als gelijkwaardige maatschappelijke systemen (bijvoorbeeld
China en Luxemburg) in feite verhult dat men over onvergelijkbare en interdependente
eenheden spreektb'.

~trekken systemen zich uit in tijd en ruimte, structuren kennen een vinueel bestaan
(Giddens, 1979a, 63); als een geimpliceerde set van verschillen, alleen tijdelijk aanwezig
in geheugensporen en in hun concretisering of actualisering ('instantiation') in de
vormgeving van sociale systemen. 'As I shall employ it, 'structure' refers to 'structural
property', or more exactly, to 'structuring property', structuring properties providing the
'binding' of time and space in social systems'. Die structurerende eigenschappen van
sociale systemen worden gevormd door de (verschillen in) regels en hulpbronnen, die
b~trokken zijn in de reproduktie van sociale praktijken (a.w., 64). Zowel het begrip
'regels' als het begrip 'hulpbronnen', en daarmee dus ook het begrip structuur, zijn een
soort steno voor wat zeer uitgebreide uiteenzettingen kunnen worden over het karakter en
onderverdelingen ervan, hun onderlinge verhoudingen en de afwijkende betekenis die
Giddens aan deze begrippen hecht, vergeleken met andere auteurs (zie onder andere
Giddens, a.w., 65-69; 1984, 16-25). Als eerste verkenning volsta ik hier met enkele korte
opmerkingen over de aard en betekenis van deze begrippen.

Met 'regels' verwijst Giddens naar het 'regelgeleide', 'gereguleerde' ofwel
'r.egelmatige' aspect van vrijwel al het handelen, dat hiervoor is aangeduid met het begrip
praxis of praktijk. Het is derhalve zinvoller bij regels niet zozeer te denken aan iets als
'de regels van het schaakspel', maar vooral aan de meestal impliciet blijvende routines,
tiie de meeste van onze activiteiten een regelmatig verloop geven.. Degenen die een
concert bezceken bijvoorbeeld, 'weten' dat ze een kaartje mceten kopen, waar een
g~,tderobe tce dient, dat men stil dient te zijn tijdens het concert, en wanneer er geklapt
en -bravó ! gercepen mcet worden. Aan dit 'weten wat te dcen', en daarmee dus aan
'regels', kunnen analytisch twee inhoudelijke aspecten worden onderscheiden. Ten eerste
een aspect van zin- of betekenisgeving: de bepaling van 'hetgeen er aan de hand is', wat
er gebeurt, wat wie dcet, enz.. Ten tweede een element van waardering en normering: is
wat er gebeurt, goed of fout, juist of onjuist, gepast of niet-gepast ?

De produktie en reproduktie van praktijken houdt echter niet alleen in dat actoren,
gegeven de omstandigheden, 'weten wat ze mceten dcen', maar ook dat ze feitelijk iets
dcen, hetgeen altijd gepaard gaat met het ge- of verbruik van middelen. Het begrip
'hulpbronnen' in de omschrijving van structuren slaat op de manieren waarop middelen
van materiële en niet-materiële aard worden ingezet in het handelen en waarmee de
4~tekenisyolle- en normatieve inhoud van interacties wordt geactualiseerd. De betekenis
.hiervan is dat macht een inherente karakteristiek van alle sociale praktijken wordt.
Praktijken echter verschillen onderling en intern, dat wil zeggen voor wat betreft de
daarin participerende actoren, in de wijze waarop en de mate waarin 'hulpbronnen'

61. Vergelijk Giddens ( 19906, 303) en Cohen ( 1989, 95 en 232-278). Voor uitwerking van een
structuretietheoretisch conceptueel begrippenkader voor de analyse van het ontstaan en de ontwikkeling van
'maatschappijen', zie de hoofdstukken 4 en 5 van 7ite Constitution of Sociery. In de eerste twee delen van A
Contemporary Critique of Historical Materialism wordt hier op substantiéler niveau op voortgebouwd.
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beschikbaar zijn. Wanneer in interacties, via de inzet van ongelijk verdeelde middelen,
het feitelijke sociale leven telkens opnieuw wordt geproduceerd, wordt tegelijkertijd, door
het gebruik van die ongelijk verdeelde middelen, die ongelijke verdeling gereproduceerd
als een structurele eigenschap (de 'dominantie-structuur') van het systeem waarin de
desbetreffende interacties zijn gelokaliseerd (Giddens, 1979a, 88-94). Uitkomsten van
praktijken - die op zich weer kunnen dienen als medium voor nieuwe praktijken - worden
dus niet alleen bepaald door wat actoren 'weten', maar ook door wat ze 'kunnen', door
de moge tl en ie ze e n om u p~ironnén in te zetten en hun 'weten' om te zetten
in 'daden'. 'Structuren' kunnen dan ook het best geanalyseerd worden als sets van regéTs
en hulpbronnen.

Dualiteit van structuren

Het verband tussen sociale systemen en structuren kan nu op verschillende manieren
wQrdén gelegd. De simpelste manier is om te zeggen dat sociale systemen niet ('functio-
nerende') structuren zijn, maar structurele eigenschappen hebben. Dynamischer, en meer
accuraat, is het te wijzen op de structuratie van sociaíe systemen, ofwel .de structurering
van sociale relaties in tijd en ruimte, ingevolge da dualiteit van structure~. De dualiteit
van structuren is een kernbegrip uit de structuratieth~- is mee bedceld dat
structuren, begrepen als sets van regels en hulpbronnen, zowel medium of middel als
uitkomst zijn van interacties-(zie onder andere Giddens, 1979a, 130 en 1979b, 130).
Medium, door de inzet van de regels en hulpbronnen in de interactie; uitkomst, omdat het
gebruik van die regels en hulpbronnen leidt tot het instandhouden ervan. Vergelijk een
enkele autorit met het bestaan van een 'verkeerssysteem', gestructureerd door verkeersre-
glement, wegenstelsel, bebording, vcertuigen, enz. Bij iedere autorit wordt gebruik
gemaakt van de regels en hulpbronnen van het verkeerssysteem bij de vormgeving van de
autorit (rij-eigenschappen van de auto, stoppen voor rood licht, rechts houden). Tegelij-
kertijd echter bevestigt het gebruik van de structuur het (voort)bestaan van die structuur,
en daarmee van het verkeerssysteem.

De introductie van de notie van dualiteit van structuren is expliciet bedceld ter
vervanging van het veelvuldig gehanteerde actor - structuur dualisme, dat de ontwikkeling
van de sociale wetenschappen reeds lange tijd hindert. Ook in de vrijetijdstudies zijn de
nodige voorbeelden te vinden, waarbij een vrij subject wordt gesteld tegenover vormen
van externe dwang ofwel de 'determinatie' van het handelen door objectieve structu-
renóz. Vermindering van 'structurele dwang' of het weghalen van 'structurele belemme-

62. Voor veel Nederlanders is het sociaal-theoretische vraagstuk van het actor - structuur dualisme waar-
schijnlijk beter bekend in zijn theologische vorm, in de discussie over de relatie tussen mens en God:
determinatie of vrije wil ? In de beschrijving van het leven van de Heilige Benedictus vond ik een
fotmulering die verwantschap vertoont met het idee van de dualiteit van structuren. Echter met één groot
verschil, de omschrijving is niet in formele, maar in morele termen gesteld: 'A1 het gewoon-dagelijksche
mcet beschouwd en doorleefd worden in het licht der eeuwigheid, en in liefde volbracht, wordt het een
schalm van de liefdeketen die u bindt aan Christus. Telkens wanneer de monniken in den refter zwijgend
zitten te eten, dan is hun maaltijd de gedachtenis van het laatste avondmaal; elk samenzijn van Christenen
wu dit moeten zijn' (Van der Meer de Walcheren, 1922, 77). De herdenking van het avondrnaal is een
christelijke plicht, een omschrijving die veronderstelt dat mensen een zekere vrijheid hebben om taken op
tich te nemen dan wel te ver7aken. De (reproduktie van) het avondmaal wordt daarrnee voorgesteld als een
weliswaar continue, maar telkens in vrijheid gegeven herbevestiging van de liefde die men vcelt voor God.
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ringen' leidt in deze visie als vanzelf tot grotere vrijheid voor individuen. Deze gedach-
tengang nu mcet als inadequaat worden afgewezen. Het handelen van actoren en structu-
ren zijn logisch van elkaar afhankelijk. Hce zou men kunnen communiceren zonder de
beschikking te hebben over taal ? Hce zou men kunnen kopen en verkopen zonder een
structuur, bevattende regels en middelen voor transacties, prijsstelling, contractbescher-
ming, marktordening en te verhandelen goederen ? Maar ook, hce zouden economische
structuren, en daarmee sociale systemen als de Aalsmeerder blcemenveiling, kunnen
blijven voortbestaan als niet actoren hun handelen structureerden en daarmee onderscheid-
baar maakten als dat van een veilingmeester, tuinder of handelaar ?~ualiteit van
structuren houdt in dat structuren niet extern zijn ten opzichte van individuen, zoals de
muren van een lokaal. Evenmin hebben ze een vaste, bestendige vorm buiten het handelen
van actoren. Omdat ze 'bestaan' in de vorm van geheugensporen in het menselijk
bewustzijn als de organische basis van de menselijke kundigheden en vaardigheden, en op
het moment van de concrete tcepassing in sociale praktijken, is het juist beter te stellen
dat ze 'intern' aan het menselijk handelen zijn (Giddens, 1984, 25).

Hcewel de meeste sociaal-theoretici onderschrijven dat het actor - structuur
dualisme een probleem vormt, zijn er velen die Giddens' notie van de dualiteit van
structuren niet overtuigend vinden. Onduidelijk zou zijn wanneer er nu sprake is van
produktie, en wanneer van reproduktie van structuren (Archer, 1982); wanneer actoren
structuren nau hun hand kunnen zetten, en wanneer actoren worden 'bepaald' door
structuren (Clegg, 1979). Verder zou Giddens zich onvoldcende rekenschap geven van het
feit dat regels en hulpbronnen niet alleen medium en uitkomst van handelen, maar ook
object van (theoretisch of strategisch) handelen kunnen zijn, hetgeen in ieder geval voor
deze vormen van handelen het bestaan van een subject - object dualisme impliceert
(Mouzelis, 1989). Waar men ook mceite mee heeft is het ogenschijnlijk weinig gediffe-
rentieerde karakter van Giddens structuurbegrip. Voorstelbaar is nog dat actoren enige
regels en middelen inzetten in interactie, maar hce zit dat met de 'kapitalistische produk-
tiewijze', ook in Giddens maatschappijtheorie een principieel structuurkenmerk van
Westeuropese samenlevingen ?(Layder, 1981). Veel critici zouden zich eveneens kunnen
vinden in de problemen die Urry signaleerde, namelijk dat onduidelijk blijft precies hce
structuren sociale systemen genereren, en dat de complexiteit van de onbedcelde gevolgen
van het handelen, met name van sociale strijd, onderbelicht blijft (Urry, 1982).

Voor een niet onbelangrijk deel van de kritiek op de notie van dualiteit van
structuren geldt dat ze is gericht aan het verkeerde adres. Voor de gesignaleerde proble-
men geldt niet, dat het geen problemen zijn, alleen zijn het problemen die niet op het
niveau van de structuratietheorie als formele sociale theorie dienen te worden opgelost,
maar op het niveau van meer substantiële maatschappijtheorieën (zie ook Spaargaren e.a.,
1986, 304-306 en 325-326). Het kan niet worden ontkend dat mensen leven in contexten
die hun handelen inperken. Echter, met welke beperkingen en dwang mensen worden
geconfronteerd is uiteindelijk een empirische vraag en onderwerp van substantiële
analyse. Als virtuele ordes van verschillen hebben structuren, logisch gezien, een
dubbelkarakter. Een bepaalde ordening in de in principe ontelbare verschillen perkt de
mogelijkheden in, maar deze inperking is tegelijkertijd voorwaarde voor zinvolle
interactie. Uit de vele geluiden en ketens van geluiden die een klein kind kan maken, is
het gedwongen een zeer beperkt aantal als bijzonder betekenisvol te leren onderkennen en
te gaan gebruiken. Het kind heeft geen mogelijkheid zeif een taal te kiezen, maar met de
tcenemende beheersing van de taal breidt het wel de mogelijkheden uit tot communicatie
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met de omgeving. Hetzelfde geldt voor de structurering van het verkeerssysteem: de
beschikbare regels en hulpbronnen perken de mogelijkheden in, maar maken tegelijkertijd
bepaalde vormen van mobiliteit eerst mogelijk. Het is vervolgens een empirische vraag,
wèlke beperkingen en wèlke mogelijkheden een bepaald verkeerssysteem oplegt aan de
deelnemers van dat systeem.

Stabiliteit en sociale verandering

Door het onderstrepen van het tijdruimtelijk gesitueerd zijn van het handelen en van
sociale systemen, wordt het historisch karakter van beide geéxpliciteerd. Sociale systemen
worden gevormd door het bestaan van relaties tussen in tijd enlof ruimte van elkaar
gescheiden praktijken; ze kunnen dan ook niet worden bestudeerd los van de wijze
waarop, en de mate waarin, ze zich uitstrekken door (de historische) tijd en ruimte.
Anders gezegd, wanneer men tijd en ruimte elimineert uit de sociale analyse, loopt men
een groot risico dat men het 'systematische' karakter van het handelen verdonkeremaant,
en daarmee veel van zowel de specifieke beperkingen, als de specifieke mogelijkheden
waarmee mensen in hun dagelijkse leven te maken hebben. De historisering van sociale
systemen impliceert tevens het losweken van de gangbare tegenstelling tussen stabiliteit en
verandering.

Door tijd (en ruimte) niet langer als lege, te vullen omgevingen van het handelen
te beschouwen, maar als vormgevend element van interacties en sociale systemen,
verdwijnt de associatie van tijd met verandering. Omgekeerd is het met stabiliteit
verbonden idee van 'tijdloosheid' evenmin houdbaar. Stabiliteit veronderstelt juist het
verloop van tijd; het wordt pas zichtbau, wanneer handelingen in de tijd worden
herhaald. Daarenboven dringt zich al gauw de vraag op wat men eigenlijk bedcelt met
termen als 'verandering' en 'stabiliteit'. Wanneer de rendementen van een bepaald bedrijf
in de tijd 'stabiel' zijn kan dat vrijwel niets anders betekenen dan dat er zich in de
grondstoffenvoorziening, personeelsinzet, aard en kwaliteit van de geproduceerde
goederen, marketing, enz., 'veranderingen' hebben voorgedaan die het behoud van het
'stabiele' rendement in een tijd van steeds wisselende omstandigheden hebben gewaar-
borgd.

Sociale systemen worden gestructureerd in interacties doordat actoren telkens
opnieuw een specifieke set van beschikbare regels en hulpbronnen inzetten om de dingen
te-dcen die ze mceten dcen of gewoon zijn te dcen, om bepaalde dcelen te realiseren of
om bepaalde belangen veilig te stellen;Die bedcelingen en belangen zijn echter niet voor
alle actoren hetzelfde, evenmin als hun vaardigheden in de omgang met, en hun beschik-
kingsmacht over de regels en hulpbronnen. Dit betekent niet alleen dat uitkomsten van
interacties kunnen wijzigen omdat de beschikbare regels en hulpbronnen veranderen,
bijvoorbeeld onder invloed van processen van systeemintegratie, maar ook dat uitkomsten
van interacties kunnen veranderen, doordat de samenstelling, kennis en vaardigheden van
de aan de interacties deelnemende actoren anders worden~. Actoren kunnen bijvoot~eld

m. tn reactie op kritiek dat hij geen altennatief ontwikkelt voor door hem afgewezen evolutionistische
maatschappijtheorieèn zoals het historisch materialisme en meer in het algemeen geen theorie van sociale
verendering levert, stelt Giddens dat de structuratietheorie een aantal algemene categorieén bevat voor de
analyse van sociale organisatie en sociale verandering. Dergelijke concepten zijn nodig om niet in pure
beschrijving te blijven steken en te vervallen in onvruchtbaar empiricisme. Aan de andere kant echter mcet
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reageren op de gevolgen van hun handelen; ze kunnen ervaren dat bepaalde handelingen
door anderen worden gewaardeerd en andere worden bestraft. Ook in hun omgang met de
natuur kunnen mensen op een dergelijke manier iets leren. Dit betekent niet dat de
gevolgen van het handelen het handelen verklazen; dat zou een goedkope vorm van
functionalisme zijn. Wel is het zo dat de kundig- en vaardigheden van actoren niet uit de
lucht komen vallen, maar resultaten zijn van de geschiedenis van hun persoonlijke
omgang met de wereld. In hun handelen vazen actoren voor een belangrijk deel op die
ervaringen.

Alhcewel vrijwel alle ervaringen gedeelde ervaringen zijn, is er altijd een geheel
van ervaringen specifiek voor één bepaalde persoon, samenhangend met de verschillende
identiteiten van die persoon en het geheel van praktijken tot dan tce aangedaan op het
levenspad. Verder worden ervaringen niet blind tcegepast, maaz afgestemd op de
feitelijke situatie, en kunnen ze zich in principe bij elke handeling verbreden, waardoor in
een volgend voorkomend geval voor een andere handelingsvariant kan worden gekozen.
De consequentie is dat handelen altijd gepaard gaat met het telkens opnieuw tot stand
brengen van een orde van verschillen, omdat elke handeling een al dan niet expliciete
keuze tussen verschillende handelingsmogelijkheden impliceert. 'Elke handeling die
bijdraagt aan de reproduktie van een structuur, is tevens een act van nieuwvorming, en
kan als zodanig de stoot geven tot verandering door de structuur te wijzigen op het
moment van reproduktie zelf - zoals ook de betekenis van woorden in en door het gebruik
ervan verandert' (Giddens, 1979b, 137).

Dat dit geen onbegrensd voluntarisme inhoudt mag uit het voorgaande al duidelijk
zijn geworden. Verder wordt een belangrijke rol gespeeld door complexiteit reducerende
routines; zou men elk aspect van het handelen onderwerp maken van (discursieve)
reflexie, dan zou het handelen worden verlamd door de welhaast oneindige hceveelheid
keuzes die dan gemaakt zouden mceten worden. Zoals bij de hoofdfiguren in de romans
van Dostojewski, die een half bcek lang met zichzelf in overleg zijn over het stellen van
een daad, en jalcers zijn op de inzichten van normale mensen. 'Ik bezweer u, heren: te
veel inzien - dat is een ziekte, werkelijk volop een kwaal. (..) Hce meer inzich[ ik kreeg
in het goede en in al dat 'schone en verhevene', des te dieper zonk ik in mijn modderpoel
weg en des te geneigder was ik, er geheel in vast te blijven zitten'~.

Ook de wetenschap, als georganiseerde vorm van kennisverwerving en versprei-
ding heeft met dit dilemma te maken. Hce dieper het sociologisch inzicht wordt, hce
meer zij wegzinkt in het mceras van met elkaar samenhangende omstandigheden, en des
te futieler de voorstellen tot oplossing van maatschappelijke problemen klinken. Terwijl
tegelijkertijd, niet gehinderd door dergelijke inzichten en twijfels, de geschiedenis wordt
gemaakt door 'mannen-van-de-daad', onberekenbare sporen trekkend in een land dat ze
nauwelijks kennen en met gevolgen die ze maar ten dele overzien. Het feit echter dat dat
gebeurt; dat op basis van veronderstellingen, eerste resultaten van onderzcek en maat-

rekening worden gehouden met historische contingentie. De structuretietheorie derhalve 'does not offer a
theory of sacial change. No generalized account of social change (such as offered by historical materialism)
is possible in the social sciences, because of the erratic element introcluced into history by human knowledge
of history - or, more accurately, by the reFlezive appropriation of conditions of social action' (Giddens,
I9906, 301 en 303; idem, 304, voor een overzicht van belangrijke typen van sociale verandering).

". F.M. Dostojewski (1963) Aantekeningen uit het ondergrondse. (Amsterdam: van Oorschot).
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schappelijke druk iets aan bepaalde problemen wordt gedaan, is op zichzelf echter ook
weer een bron van veranderingen, omdat door dergelijk ingrijpen wijzigingen optreden in
handelingscondities. Dit speelt momenteel duidelijk in het milieubeleid, waar optreden
tegen bijvoorbeeld het brceikaseffect gewenst en onvermijdelijk lijkt, terwijl wetenschap-
pelijk onderzoek feitelijk nog lang niet alle oonaken, effecten en onderlinge verbanden in
kaart heeft gebracht~.

Bescherming tegen het opdringende water is in Nederland geinstitutionaliseerd, het
is in feite een soort routine, een vanzelfsprekend aandcende gedragsvorm. Deze routine
noodzaakt tot ingrijpen in natuurlijke processen, zoals overstromingen. Teneinde nieuwe
Watersnoodrampen te voorkomen werpt men dammen op, wordt zand opgespoten en
worden duinen 'vastgelegd'. Een en ander gaat gepaard met talloze 'bijgevolgen',
voonien en onvoonien, variirend van veniltinglverzoeting en de effecten daarvan op
mogelijkheden voor visserij, land- en tuinbouw tot ontsluiting van voormalige eilanden
over de nieuw aangelegde dammen, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan voor
er,onomische bedrijvigheid, bijvoorbeeld in de sfeer van het tcerisme, en leegloop op de
voormalige Zeeuwse eilanden ten dele kan worden voorkomen. Het is natuurlijk zeer de
vraag of het ertce dcet wat in een dergelijk proces mcet worden aangemerkt als stabiliteit,
en wat als verandering. Maar als men daar om één of andere reden toch een uitspraak
over wil dcen, dan zal men op zcek mceten gaan naar een vast ijkpunt. Bijvoorbeeld de
wijzen van levensonderhoud in Zeeland in 1953. Veertig jaar later zal men zeker kunnen
constateren dat daarin grote 'veranderingen' zijn opgetreden, deels geconditioneerd door
de in Zceland uitgevcerde Deltawerken. Maar tegelijkertijd mcet dan niet uit het oog
worden verloren dat diezelfde veranderingen voorwaarden vormden voor het op peil
houden van de economische bestaansmogelijkheden in Zeeland en daarmee indirect van de
bevolkingsomvang.

Verandering is dus niet tegengesteld aan stabiliteit, maar beide veronderstellen
elkaar. Juist nieuwvorming of verandering van enkele regels of hulpbronnen in interacties
kan bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage leveren aan het instandhouden van bepaalde
athankelijkheidsrelaties in veranderende omstandigheden. De 'openheid' van de structura-
tietheorie is aan de ene kant niet tegengesteld aan het ervaringsfeit dat sociale systemen
een lang bestaan kunnen hebben, maar maakt een cruciaal onderdeel uit van de reproduk-
tie van sociale systemen. Anderzijds krijgen mensen daar een belangrijke rol in tcebe-
deeld - als zingevende en capabele actoren - hetgeen ook impliceert dat ze tot op zekere
hoogte voor de produktie en reproduktie van sociale systemen ter verantwoording kunnen
worden gercepen. In sommige gevallen zal dan gezegd worden dat ze beter iets hadden
kunnen dcen, dan verder te leren. In andere gevallen zal gezegd worden dat ze beter wat

~. Over enkele jaren kunnen we waarschijnlijk hetzelfde horen als nu over de geschiedenis van de
Deltawerken. Ir. Ferguson, een van de 'vaders' van de Deltawerken, stelt dat Rijkswaterstaat niet over7ag
wat het allernaal te wachten stond tcen na de Watersnoodramp 1953 ineens de politieke wíl er was om het
Deltaplan te maken en uit te vceren. Men wist niet alles, zelcer niet van te voren, 'maar als je over zoiets
druk maakt, dan maak je nooit meer wat'. Gevraagd of wat minder snel projecten aanpakken en meer
kritische analyse achteraf toch niet logischer zou zijn, antwoordt Ferguson: 'Nederland is een groot
laboratorium. Het natuurlijke ontwikkelingssysteem hebben we nooit helemaal doorgehad. Maar al doende
leer je. (..) Ik óeb me ook wel afgevraagd of werken uitgesteld zouden mceten worden tot we meer wisten.
Maar als je iets gaat maken, kom je ook meer te weten. Als je niet aan het milieu komt, ontdek je ook niet
wat er leEft en 6ce óet reageert op ingrepen' (NRC-Handelsblad, 10-8-1991).
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verder hadden kunnen nadenken, voordat ze wat deden. Aan de afweging zelf kan
niemand ontsnappen.

De contextualiteit van het handelen

In Central Problems in Social Theory stelt Giddens voor pr~aktijken op te vatten als het
~snijpunt van een drietal assen van verschillen. -~cial activity is always constituted in

three intersecting moments of difference: temporally; paradigmatically (invoking structure -
which is present only in its instantiation) àrrtá s~iatially: All social practices aze situated
activities in each of these senses' (a.w., 54). Hfer is de invloed merkbaar van Giddens'

bespreking van het structuralisme~, hetgeen in zoverre van belang is, dat de wijze

waarop Giddens onderscheid maakt tussen structuur en systeem in eerste instantie sterk is
geinspireerd door het in het structuralisme gehanteerde onderscheid tussen syntagmatische
en paradigmatische contexten. Hek xdee is dat woorden hun betekenis krijgen op het
snijpunt van hun plaats in gesproken of geschreven teksten (de syntagmatische context) en

~(kennis van de) taal(regels), waarin die teksten worden gesproken of geschreven (de
-paradigmatische context). Het paradigmatische heeft bij Giddens zijn vertaling gekregen

in het virtuele karakter van structuren; het syntagmatische in de tijdruimtelijke situering

van sociale praktijken en systemen.
In latere teksten wordt het syntagmatische verder in- en aangevuld met inzichten

ontleend aan de tijd-geografie en de etnomethodologie, met name Goffmans analyses van
'co-presence' van actoren in interactiesituaties. In het begrippenkader komt een steeds
grotere nadruk te liggen op de term 'context' of 'contextualiteit van interactie'. In één van

de meest recente omschrijvingen van contextualiteit stelt Giddens dat dit betrekking heeft
op 'I) the intermingling of presence and absence in human conduct, and 2) the intersecti-
on of knowledgeability and the causal conditions of action' (1990b, 311). Daar wordt nog
aan tcegevcegd dat 'point 2) recognizes that context is only causally bound up with action
insofaz as it operates through the knowledgeability of human agents ( save for physical or
physiological influences upon action)' (t.a.p.).

-In het vervolg maak ik een onderscheid tussen drie aspecten van contextualiteit: de
tijdruimtelijke of systematische, de structurele en de natuurlijke condities voor het
handelen. Die 'condities' worden daarbij opgevat als 'assen' of 'ordes van verschillen'.
Tezamen vormen ze de 'matrix of different contextsió' waarin en waardoor het menselijk
handelen gestalte krijgt. In deze uitwerking van het contextuele karakter van het handelen
combineer ik wat Giddens zelf opmerkt over contextualiteit met zijn behandeling van de

~. Giddens evaluatie van het structuralisme (met name De Saussure en Lkvi-Strauss) en het post-

structuralisme (waartce hij rekent auteurs als Lacan, Barthes, Foucault, Althusser en Derrida) is kort en

krachtig: 'dead traditions of thought' (Giddens, 1987, 73). Deze auteurs hebben een groot aantal vragen

opgeworpen en thema's op de agenda gezet die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de sociale

theorie, tnaar uiteindelijk vindt hij dat geen van hen die themás tot volle tevredenheid heeft uitgewerkt (zie

Giddens (1979a, 9-48; 1984, 16-17 en 145-158;en 1987, 73-108); Cohen (1989, 197-199);en Gane (1983)

voor een zware kritiek op Giddens' omgang met het structuralistisch gedachtengc~d).

~. 'All society is constituted by human action taking place in contezt, or rather a whole matria of

different contexts, so that what goes to make up context - the presences (and absences) of various different

types of resources invested in people, institutions and the physical environment - is vitally important to the

constitution of human action and the reproduction or transformation of social structurre (Thrift, 1985, 611).
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verschillende soorten beperkingenlmogelijkheden waarmee actoren in hun handelen te
maken hebben en zijn 'stratification model' van het handelen (1979a, 56; 1984, 5).

De drie assen van verschil hebben elk een verschillende ontologische status. De
structurele verhoudingen zijn het deels bedcelde, maar grotendeels onbedcelde resultaat
van kundig handelende en interacterende, maar historisch gesitueerde actoren. De
natuurlijke differentiatie kan mensonafhankelijk voortbestaan. Daar waar ze conditione-
rend is voor het menselijk bestaan wordt deze natuurlijke differentiatie echter in tcene-
mende mate bedceld en onbedceld door de uitkomsten van menselijke praktijken be-
invloed, waardoor indirect dus ook de condities voor de structuratie van sociale praktijken
weer veranderen. De tijdruimtelijke differentiatie is een eigenschap van entiteiten. De
tijdruimtelijke differentiatie van sociale praktijken vooronderstelt een natuurlijke tijdruim-
te, maar tevens interacterende mensen, zodat deze differentiatie gevceliger is voor
menselijk toedcen dan de natuurlijke differentiatie. Natuurlijke en tijdruimtelijke differen-
tiatie impliceren verschillen in condities voor de structuratie van sociale praktijken, maar
hun betekenis wordt altijd bemiddeld door de structurele verhoudingen in die sociale
praktijken. Dit geldt des te sterker voor de structurele verhoudingen zelf wat, zoals hierna
duidelijk zal worden, een zeer abstracte term is voor een groot aantal economische,
politieke en culturele verschillen. Ook de betekenis van elk van die verschillen is
'context-afhankelijk'; hangt dus samen met de overige verschillen.

Aanzet tot een handelingsmodel

Figuur 1 is een voorzichtige poging om een aantal aspecten van het hier behandelde
schematisch uit te beelden in een handelingsmodel, daarbij deels ook vooruitlopend op
wat in de volgende drie hoofdstukken aan bod zal komen (vergelijk Giddens, 1984, 5).

Figuur 1

(Niet onderkende) Condities -~ (Vrijetijd-)Praktijken -~ Gevolgen
? t l

~` tijdruimte belichaamde actoren ~` bedceld
~` structuren ~` onbedceld

- macht (middelen, organisatie) ~ discursief bewustzijn
- cultuur (zingeving, normering) ~` praktisch bewustzijn I

~` natuurlijke omstandigheden - - - - - - ~ motivatieF
De lijn van 'Gevolgen' naar 'Condities' mcet zo worden opgevat dat een groot deel van
de condities waarmee actoren in een bepaalde praktijk te maken hebben de uitkomsten
zijn van 'afwezige' praktijken, waaronder die praktijken waaraan ze zelf op een eerder
moment in de ('leef-')tijd hebben deelgenomen. Wat in de figuur niet goed tot uitdrukking
komt - daarvoor ontbreken mij de grafische middelen en fantasie - is dat een deel van de
condities, met name van de tijdruimtelijke en de natuurlijke condities - niet zijn beïnvloed
door uitkomsten van sociale praktijken, maar een voor of buiten sociaal bestaan kennen.
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De stippellijn tussen 'natuurlijke omstandigheàen' en 'motivatie' mcet de lichamelijkheid
van actoren tot uitdrukking brengen. Er zou in feite een nog dunnere stippellijn mceten
worden getrokken naaz beide andere vormen van bewustzijn, om tot uitdrukking te
brengen dat deze vormen van bewustzijn een materiéle component hebben in het lichaam,
meer in het bijzonder de hersenen, als 'dragers' van 'geheugensporen', van de kennis tot
dan tce opgedaan. Omgekeerd mcet er rekening mee worden gehouden dat de 'inhoud'
van het bewustzijn betrekking heeft op geheel bovenstaand model, op het verband tussen
de condities van het handelen; de deelname van actoren aan interacties en praktijken; de
gevolgen daarvan; de positionering en houding van de actor in die praktijken, enz.
Alhcewel de condities voor het handelen door actoren nooit volledig worden onderkend,
worden die dus tenminste in die mate gekend of aangevceld, als nodig is om de praktijken
waaraan de actor deelneemt op kundige en over het algemeen adequate wijze vorm te
geven (zie verder hoofdstuk 13).

Praktijken verbinden het 'aanwezige' met het 'afwezige'; datgene wat 'aanwezig'
wordt, rcept tegelijkertijd een relevante 'afwezige' context op. Om één enkele zet in een
schaakspel te kunnen begrijpen, mcet ik de zet kunnen plaatsen in de context van de rest
van de 'afwezige' regels van het schaakspel. Natuurlijk kan en zal men zich in het meeste
onderzcek concentreren op een bepaald aspect van praktijken, en daazmee slechts een
bepaald deel van de totale context als relevant hceven te beschouwen. Daarbij mag echter
niet het besef verloren gaan dat wat men feitelijk dcet is de rest van de context als het
waze tussen haakjes plaatsen. Op het niveau van de vrijetijdstudies als geheel dient
natuurlijk wel de gehele context aan de orde gesteld te worden teneinde een volledig beeld
van de vrijetijd te kunnen ontwikkelen. In de volgende hoofdstukken zal nu worden
ingegaan op de drie soorten contexten die in figuur 1 zijn onderscheiden.
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11 DE SYSTEMATISCHE ORDENING
VAN SOCIALE PRAKTIJKEN

De systematische of tijdruimtelijke contexten van het handelen zijn direct gekoppeld aan
de materialiteit van het menselijk lichaam, en daarmee van praktijken. Praktijken
verschillen van elkaar mede doordat ze ten opzichte van elkaar en ten opzichte van andere
'entiteiten' verschillende plaatsen in tijd en ruimte (mceten) innemen. Zoals Heraclitus
waarschijnlijk al zei, we kunnen niet twee keer in dezelfde rivier stappen. A1 evenmin
kunnen twee fysieke entiteiten precies dezelfde plaats innemen. Tussen praktijken bestaan
dus afstanden in tijd en ruimte, en daarmee verschillen waar het gaat om de grootte van
die afstanden en de wijzen waarop díe worden overbrugd.

Actoren hebben in hun dagelijkse bestaan in eerste instantie te maken met de
tijdruimtelijke context van de praktijken die hun dagelijkse pad vormen, met de feitelijk in
die praktijk aanwezige andere actoren, de inrichfing van dè ruimté, het weer, énz., enz.- --------.~..~--.--. - - ..~ --...-------.eHce ze met die omstand~heden omgaan, vlceit niet rechtstreeks voort uit die omstandig-
heden, maar wordt bemiddeld via de vigerende gewoontes, gebruiken, aanwezige
hulpbronnen e.d., kortom door de structurele aspecten van de context. De overige
praktijken, alle praktijkén waaraan de actor feitelijk niet deelneemt - of beter, niet 'co-
present' is - bestaan voor de actor, op dat moment, uitsluitend in virtuele vorm, dat wil
zeggen voorzover ze bemiddeld zijn of worden via de dualiteit van structuren.

Wanneer de actor analyticus wordt - die praktijken wil vergelijken op de condities
waaronder-~h~dêTén daárin vórm krijgt :- dan zal ht~ ér dtis rekéning mee mceten--. . . . --~ r -
houden dat in elke praktijk, naast de feitelijke tijdruimtelijke en natuurlijke of materiële
settin~ van die praktijk, die structurele context dè énigè relevantè context is voor de~ -.~-. - - ---------.. -...---
vormgéving van het handelen op dat moment in diè-praktijk. Op het niveau van de
'~weede orde' kennis kan hii echter~bij vergelijking van verschillende -praktij,ken,
verschillen waarnemen in die structurele context zelf, die samenhangen met de lokatie van
d~raktijk in-tijd en ruimte. In eén specifieke praktijk zijn de structurele condities dus
y~e even, maar de inhoud van die condities verschilt naar de tijdruimtelijke situering van
die praktijk zelf.

Volgens Giddens zijn de temporaliteit en de ruimtelijkheid van het handelen lange
tijd zwaar onderbelicht gebleven in de sociale theorievorming. Tijd werd, ten onrechte,
gelijk gesteld met sociale verandering en over ruimte sprak men al helemaal niet, bang als
men was voor het verwijt van geografisch determinismeó8. Zowel tijd als ruimte werden

~. De meeste geografen lijken overigens nog steeds te vinden dat Giddens ruimtelijkheid onderbelicht
laat en~of als zoveel andere sociale wetenschappers de aandacht voor temporaliteit de aandacht voor
ruimtelijkheid laat overheersen. Zie onder andere Soja ( 1989), Gregory ( 1989), Pred (1990) en Urry (1985;
1991).
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hooguit meegenomen als 'omgevingsfactoren'. Ti'1d en ruimte worden in de structuratie-
theorie echter een centrale plaats tcegedacht als zijnde essentieel in de .(re-)produktie van
sociale praktijken en op~evat als deels het produkt van kundig handelende actoren, als
~celde, maar vooral onbedcelde uitkomst van sociaal -handelen.

Dat de concepties van tijd ën~ ruimté, tijdrekmne gén en tijdmetingen zoals het
tellen van zonnejaren, kaarten en schaalmodellen menselijke vindingen zijn, put echter
niet alle 'zijnswijzen' van tijd en ruimte uit; tijd en ruimte zijn eigenschappen van alle
entiteiten of alles wat bestaat (Giddens, 1990b, 299). Anders gezegd, naast sociale
systemen bestaan er buitenmenselijke werelden die zich op eigen wijze manifesteren of
'uitdrukken' in tijd en ruimte. Het is dus zaak om de tijdruimtelijke eigenschappen van
entiteiten te blijven onderscheiden van die entiteiten zelf. Giddens is bijvoorbeeld beducht
voor de term 'ecologie' omdat die volgens hem 'tends both to encourage the confusion of
the spatial with other characteristics of the physical world that might influence social life,
and to reinforce the tendency to treat spatial characteristics as in the 'environment' of
social activity, rather than as integral to its occurrence' (Giddens, 1979a, 202). Bij
tijdnaimte gaat het om het spel van nabijheid en afwezigheid; om de differentiatie in
afstand. Het bestaan van een fysieke realiteit, met zijn eigen tijdruimtelijke eigenschap-
pen, is weliswaar een voorwaarde voor het kunnen onderhouden van relaties met anderen
die fysiek afwezig zijn, bijvoorbeeld via een telefoon of telex-verbinding, maar daarmee
valt het tijdruimtelijke nog niet samen met het fysieke. Onder gelijkblijvende fysieke en
structurele condities kunnen praktijken toch verschillen naar hun vormgeving en uitkom-
sten, al naar gelang hun verschillende posities in de tijdruimtelijke orde.

Tijdruimte distantiëring en systeemintegratie

Door tijd en ruimte op te vatten als dimensies van verschillende entiteiten, wordt het
denkbaar dat er 'te-gelijker-tijd' meerdere soorten van tijd naast elkaar voorkomen,
gekoppeld aan het gelijktijdig voorkomen van verschillende entiteiten. De belangrijkste
'soorten' tijd die Giddens onderscheidt zijn de institutionele tijd, de leef-tijd of levensloop
en de geleefde tijd of onmiddellijke ervaring (zie o.a. Giddens, 1984, 34-37; 1987, 145-
146; Pred, 1990, 122-123)~. Het gaat hier om een analytisch onderscheid: elke stap op
het levenspad is tegelijkertijd een moment van onmiddellijke ervaring, een stap in onze
leef-tijd en levert een bijdrage aan het voortbestaan van instituties.

De leef-tijd is gegeven met levensduur van het lichaam, dat is gedcemd te sterven.
Deze tijd is eindig. In deze tijd komt geen herhaling voor, elke handeling is nieuw en
eenmalig. Hier geldt dat 'elk verloren moment er één is' en dat 'gedane zaken geen keer'
nemen.

De geleefde tijd daarentegen is in hoge mate 'alle-daags' of 'reversibel'; hier telt
niet zozeer het 'nieuw', maar meer het 'opnieuw', de sleur, de routine. De geleefde tijd
is het voortdurend aanwezig worden van hetgeen mogelijk is; onze directe ervaring van
het gaande zijn op het levenspad. Maar het aanwezig worden van wat mogelijk is blijkt
'in de praktijk' vaak hetzelfde in te houden als wat eerder mogelijk was. Deze tijd is dan

~. Giddens combineert hier inzichten van onder andere Bergson en Braudel ( zie aangehaalde literatuur).
De structuratietheorie kent nog meer tijdrelevante begrippen, zoals bijvoorbeeld episode en wereldtijd (zie
onder andere Giddens, 1984). De hier behandelde zijn echter de belangrijkste in verband met het onderwerp
van deze studie.
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ook in zekere zin omkeerbaar; wat men dcet wijkt weinig tot niets af van wat men etrder
deed en verwacht later te dcen en lijkt dus onderling uitwisselbau.

Dergelijke routines verwijzen naar de derde vorm van temporaliteit, de institutio-
nele tijd, de tijd die is geïmpliceerd in de instandhouding van sociale systemen door de
ontwikkeling van min of ineer gestandaardiseerde vormen van gedrag.

Praktijken, lichamen en instituties verschillen ook in vormen van ruimtelijkheid.
De fysieke eigenschappen van het lichaam plaatsen actoren in een onontkoombare
(ruimtelijke) verhouding met de rest van de fysieke wereld, en spelen bijvoorbeeld een rol
in hce actoren die wereld waarnemen en hce ze daarin kunnen bewegen. Van bijzonder
belang is de positionering van actoren in situaties van copresence met andere actoren.
Onder verwijzing naar het werk van Goffman benadrukt Giddens de grote rol die aspecten
als het gezicht, het verschil tussen de 'voor-' en 'achterkant' van het lichaam, de
beheersing van lichaamsbewegingen, enz. spelen in de vormgeving van interacties met
andere aanwezige actoren. Een consequentie van de fysieke aanwezigheid van actoren in
één bepaalde praktijk is dat ze afwezig zijn in andere praktijken. 'No joint presence, no
activity-enabling convergence of individuals (and resources) can be brought about without
creating absences elsewhere, without eliminating opportunities and constraining action
possibilities at other sites' (Pred, 1990, 123). Op het niveau van praktijken manifesteert
ruimtelijkheid zich voornamelijk in de differentiële tcegang tot hulpbronnen, waaronder
de fysieke eigenschappen van de aanwezige actoren. De verdeling van die hulpbronnen is
niet tcevallig, maar geregionaliseerd, dat wil zeggen tijdruimtelijk gedifferentieerd,
samenhangend met de (verschillende) wijzen waarop in systemen de 'uitgestrektheid' in
tijd en ruimte is georganiseerd.

Tijdruimte distantiëring is het zich 'uitstrekken' van sociale systemen in tijd en
ruimte en wordt gedragen door processen van sociale en systeemintegratie, dat wil
zeggen, door wederzijdse beïnvloeding van het dcen en laten van actoren in sociale
praktijken'o. Sociale integratie verwijst dan in het bijzonder naar die wederzijdse be-
invloeding die plaatsvindt in situaties van aanwezigheid van andere actoren, naar de
geleefde ervaring van de ontmceting met lijfelijk aanwezige anderen. Systeemintegratie
verwijst naar meer bemiddelde vormen van wederzijdse beïnvloeding, oftewel naar
beïnvloeding door tijdelijk enlof ruimtelijk afwezige actoren, via de bedcelde en onbe-
dcelde gevolgen van het handelen (Giddens, 1979a, 76 e.v.; Giddens, 1984, 28). In dit
geval impliceert wederkerigheid dus een zeker verloop in tijdruimte, en het tot stand
brengen van wederkerigheid de constitutie van sociale systemen, door de institutionalise-
ring van sociale praktijken in hun onderlinge verbondenheid.

Alhcewel analytisch te onderscheiden, sluiten beide vormen van integratie elkaar
niet uit, ze zijn integendeel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer een politie-
agent een demonstrante een tik geeft en haar daarmee belet een kruispunt te bezetten, is
er sprake van sociale integratie. Tegelijkertijd is er ook sprake van systeemintegratie,
waarbij de politie-agent als het ware opereert als een 'medium' tussen de demonstrante en
de - tijdelijk enlof ruimtelijk - afwezige burgemeester. Meelopende journalisten geven
door hun aanwezigheid mede vorm aan de sociale praktijk 'demonstratie', maar figureren
tegelijkertijd, via hun kranteberichten en journaalflitsen, als medium naar tijdruimtelijk

A. Voor de verschillea met het in de sociale wetenschappen gangbare micro-macro onderscheid, zie
Giddens (1984, 139-144).
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afwezige praktijken, die daardoor beïnvloed kunnen worden in de gang van zaken.
Daarbij zij benadrukt dat er zonder een bepaalde vorm van wederkerigheid geen sprake
kan zijn van integratie, maar dat met het woord 'wederkerigheid' geenszins 'gelijkwaar-
digheid' in de relatie wordt voorondersteld. Ook maakt het voorbeeld duidelijk dat
integratie niet hetzelfde is als cohesie of consensus. De relaties tussen 'geïntegreerde
praktijken' kunnen het best worden omschreven als relaties van autonomie en atl~ankelijk-
heid (Giddens, 1979a, 76).

Media en tijdruimte distantiëring

De nadruk op het wedenijdse karakter van de beinvloeding is een uitvlceisel van de
dualiteit van structuren. Aan de dualiteit van structuren worden door Giddens verschillen-
de dimensies onderscheiden. Een culturele dimensie, die weer verder onderscheiden kan
worden in een zingevings- en een normatieve dimensie, en een machtsdimensie, waarbij
een verdere indeling kan worden gemaakt naar macht gebaseerd op de beschikbaarheid
van materiële, en macht gebaseerd op de beschikking over niet-materiële, zoals sociaal-
administratieve hulpbronnen. Deze 'modalities of structuration are drawn upon by actors
in the production of interaction, but at the same time are the media of the reproduction of
the structural components of systems of interaction' (Giddens, 1979a, 81-82).

Het zal nu ten eerste duidelijk zijn dat het begrip 'mediumlmedia' hier een veel
bredere en formelere strekking heeft dan in het dagelijkse spraakgebruik gangbaar is. Het
zijn immers niet alleen de krant en de televisie, maar alle regels en middelen die het
produkt zijn van een bepaalde praktijk en worden ingezet in een andere, die een beïnvlce-
ding van die praktijken over en weer bewerkstelligen. In deze algemene zin zijn de
bedcelde media een belangrijk element van de structurele condities voor het handelen,
namelijk dat element dat wordt 'gebruikt' in de interactie. De media in engere zin, zoals
de 'massamedia', spelen vooral een rol in de uitwisseling van culturele elementen. De
massamedia zijn cruciaal in processen van modernisering omdat ze nieuwe vormen van
interactie mogelijk hebben gemaakt, waarbij de deelnemers daaraan niet lijfelijk aanwezig
hceven te zijn. Via de massamedia wordt in feite een tussenvorm gecreëerd tussen sociale
en systeemintegratie. Er wordt een nieuw soort sociale relaties in stand gehouden tussen
'zendende' actoren en een 'afwezig' publiek van 'ontvangende' actoren, dat weliswaar
mogelijkheden tot reageren heeft, maar slechts in beperkte mate.

In de tweede plaats kan tijdruimte distantiëring, via processen van sociale en
systeemintegratie, worden geanalyseerd als samenhangend met de ontwikkeling van de
verschillende media. Daarbij kan aan voor de hand liggende zaken worden gedacht als de
ontwikkelingen in het verkeer en communicatie via telefoon, radio en televisie, maar ook
aan minder voor de hand liggende zaken als de ontwikkeling van de schrijf- en later de
bcekdrukkunst, opkomst en standaardisering van geld-, maten- en gewichtenstelsels,
standaardisering van rechtspraak, talen en onderwijsstelsels, en de tcename in organisatie-
vermogen, bijvoorbeeld van legers, of belastingheffing. A1 deze zaken zijn media van
wedenijdse beïnvloeding van de gang van zaken in praktijken, en daarmee van het zich
tijdruimtelijk uitstrekken van sociale systemen.

Ten derde zij er op gewezen dat de verschillende media op zeer verschillende
schaal werkzaam kunnen zijn, waaronder de nationale. Maar zelfs duidelijk nationaal
begrensde zaken als het onderwijs, de rechtspraak of het militaire apparaat zijn verre van
onbeïnvloed door wat buiten die grenzen gebeurt. Dit terwijl voor andere media nationale
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grenzen niet of nauwelijks relevant zijn, of hooguit wanneer ze samenvallen met klimato-
logische, ideologische, economische of nog andere grenzen, zoals voor veel consumptie-
goederen, radio- en televisieprogramma's. Alhcewel de opkomst van natie-staten
historisch gezien belangrijk is geweest in processen van tijdruimte distantiëring", is er
dus geen enkele reden om tijdruimte distantiëring op logisch niveau exclusief inet het
systeem natie-staat in verband te brengen.

Ten slotte helpen ook de begrippen dualiteit van structuren, onbedcelde gevolgen,
systeemintegratie en tijdruimte distantiëring het begrip 'functie' overbodig te maken. De
uitstraling van bepaalde handelingen op het handelen van andere, al dan niet tijdruimtelijk
aanwezige actoren, kan worden beschreven in termen van (on-)bedcelde gevolgen. De
mate van uitstraling, met name wanneer het gaat om het handelen van niet-aanwezige
actoren, kan worden uitgedrukt in termen van de autonomie en afhankelijkheid in de
relaties tussen die actoren en in termen van tijdruimte distantiëring. Dit laatste begrip is
ook van belang om de 'richting' van de uitstraling te bepalen, of anders gezegd, aan te
geven wèlke andere praktijken beinvloed worden door de uitkomsten van een bepaalde
praktijk, en hce. Met de dualiteit van structuren wordt aangegeven dat in en door het
handelen structuren telkens opnieuw worden geproduceerd, als medium en uitkomst van
dat handelen. Het handelen heeft bepaalde onbedcelde gevolgen - bijvoorbeeld de
instandhouding van de geldeconomie - die onmiddellijk weer optreden als condities voor
de vormgeving van handelen in andere praktijken. Het bencemen van die onbedcelde
gevolgen of gereproduceerde structuren ('functies') kan daarbij wel bijdragen aan het
verdiepen van het inzicht in de mogelijkheden waaronder bepaalde praktijken kunnen
voortbestaan, maar dat is nog niet hetzelfde als het verklaren van het handelen van
betrokken actoren. Voor een verklaring zouden we ten minste ook de andere onbedcelde
gevolgen in kaart mceten brengen, de overige condities voor het voortbestaan van die
praktijken, de zingeving van actoren aan die condities in de context van de onderhavige
praktijken èn een dieper inzicht in de motivaties van betrokken actoren mceten hebben.

Gecreëerde omgeving

De term gecreëerde omgeving is een actief begrip dat in principe een wijdere strekking
heeft dan actief ingrijpen in en veranderen van de fysieke omgeving. Ook via zingeving
en normering bakenen mensen zaken af en creëren ze relevante contexten, bijvoorbeeld in
de vorm van levensstijlen of 'nationale identiteiten'.

Toch wordt met gecreëerde omgeving meestentijds de door mensenhanden
getransformeerde fysieke omgeving bedceld. Daarbij kan het zowel gaan om het milieu
waarin en waardoor de 'biografische projecten' of 'levenslopen' van individuen zich
ontplooien, alswel het milieu waarin en waardoor de activiteiten van een collectiviteit zich
ordenen.

Wat betreft de tijdruimtelijke conditionering van het handelen is van belang dat de
gecreéerde omgeving opereert als een medium tussen verschillende praktijken binnen een
bepaald systeem. Het feit dat in vrceger tijden men de strijd met het water is aangegaan,
heeft onder andere geleid tot de aanleg van dijken en gemalen, alsmede het instellen van

". Zie voor Nederland bijvoorbeeld 'De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds
1800' van Knippenberg en De Pater (1988).
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allerlei organisaties belast met het bewaken, gebruiken en onderhouden ervan en regelin-
gen ter financiering van het een en ander. Dit alles maakt onderdeel uit van de omgeving
die (West-)Nederland is, die beïnvloedt wat er nu in die omgeving gebeurt (en, via
processen van systeemintegratie, in andere omgevingen) en die aldus constitutief is voor
het sociale leven in die omgeving. Op het moment dat mensen kunnen ingrijpen in de
omgeving, die van invloed is op het dcen en laten in andere praktijken, is er sprake van
het uitcefenen van macht. Dit dreigt men uit het oog te verliezen wanneer de omgeving
als niet relevante of neutrale categorie in de sociale analyse wordt meegenomen, al dan
niet uit angst voor de beschuldiging dat men zich aan 'fysisch' of 'geografisch determi-
nisme' bezondigtn.

In de gecreëerde omgeving liggen machtsverhoudingen als het ware opgeslagen,
zoals de grootte van de kamers de positie van ambtenaren in de hiërarchie weergeeft. Dit
impliceert geen vorm van determinisme, maar een beïnvloeding van de loop der gebeurte-
nissen in sociale praktijken door de uitkomsten van andere praktijken, bemiddeld via de
gecreéerde omgeving van praktijken. Als historisch produkt van bepaalde machtsverhou-
dingen in relatie tot de (vormgeving van de) omgeving, is de gecreëerde omgeving
systeemspecifiek en, gegeven het tijdruimtelijk karakter daarvan, dus in laatste instantie
uniek.

n. Waarschuwen tegen vormen van determinisme is natuurlijk terecht. Alleen dreigt soms het kind met
het badwater te worden weggegooid. Het lijkt me juist te stellen dat het leven in een mcerassige rivierdelta
geen één op één relatie vertoont met bepaalde vormen van gedrag of bepaalde maatschappijtypen. Dat water
op allerlei manieren een rol speelt in de Nederlandse cultuur, of anders gezegd, dat de Nederlandse cultuur
zich door de plaats van het water erin, als zodanig onderscheidt van andere culturen, volgt niet logisch uit
het feit dat Nederland grenst aan zee en wordt doorkruist door rivieren. Dergelijk fysisch-geografisch
determinisme kan worden weerlegd door te verwijzen naar gebieden met dezelfde fysische kenmerken, waar
soortgelijke culturen niet zijn ontstaan. Dat neemt echter niet weg dat er wel degelijk historische relaties
bestaan tussen hetgeen mensen gewoon zijn te dcen en hun natuurlijke omgeving. Dat Nederland 'iets óeeft
met watet' kan worden duidelijk gemaakt uit de historisch contingente ontwikkelingsgang van dit gebied.
Met de term 'gecreéerde omgeving' wordt dan ook verwezen naar de historische ontwikkelingen in de
relaties tussen wat mensen dcen in hun dagelijkse leven en de omgeving of het milieu waarin en waardoor
dat dcen en laten wordt geordend (Giddens, 1985, 313).

Dit is iets wat bijvoorbeeld Heinemeyer over het hoofd lijkt te zien in zijn kritische bespreking van
Schama's interpretatie van de zeventiende eeuwse Nederlandse cultuur in 'The Embarrassment of Riches'.
De uitgebreide aandacht die Schama geeft aan de rol van het water in de vorming van de typisch Nederland-
se cultuur is volgens Heinemeyer een stereotype dat 'smells of a very out-dated form of physical deternti-
nism'. Dit argument wordt nog verder aangezet door erop te wijzen dat meer dan de helft van de bevolking
ruim boven de waterspiegel leeft en 'is therefore disqualified from that heroic and dramatic 'fight against the
water'. Het feit dat dergelijk determinisme niet tcelaatbaar is dcet echter niets af aan de mogelijkheid van
een historisch gegroeide, bijzondere relatie tussen de Nederlandse cultuur en water. Bovendien, als we
fysisch en geografisch determinisme sfwijzen, dan dcet het er niet tce dat een groot deel van de Nederland-
se bevolking boven de waterspiegel woont. Het gaat er veeleer om vast te stellen welke grcepen in de
zeventiende eeuw de culturele produktie (geschriften, kranten, schilderijen, gebruiksvoorwerpen) domineer-
den, en wat de betekenis was van deze produktie in de vormgeving van het wereldbeeld en het dagelijks
leven van de verschillende grcepen van de bevolking. En dat de laaggelegen provincies in het westen van
het land de zeventiende-eeuwse cultuur domineerden, is tot nu tce niet bestreden (Schama, 1987; Heine-
meyer, 1989).

141



DagelUks pad en levensloop

Het afleggen van het dagelijkse pad is het aaneenschakelen van praktijken, die min of
meer routinematig worden aangedaan. Voor veruit de mt~ste actoren dient het huishouden
in ieder geval gevcelsmatig als uitvalsbasis; van daaruit worden regelmatig één of
meerdere omzwervingen gemaakt langs werk, school, tennisvereniging, winkel, zieken-
huis, discotheek of stadspark. A1 die lokaties, en de verschillende verbindingen daartus-
sen, vormen de setting voor evenzovele sociale praktijken, die zich onder andere
onderscheiden in de frt~uentie waarin ze worden aangedaan. School en werk bijvoorbeeld
vijf dagen in de week; de tennisvereniging en de discotht~k één keer per week; het
stadspark eens in de maand. Die wisselende frequenties in het aandcen van praktijken
maakt het in onze samenleving zinvol naast het dagelijkse pad ook aaneenschakelingen
van dagelijkse paden te bekijken, zoals weekpaden, met daarin het belangrijke onder-
scheid tussen de werkweek en het weekeinde, jaarlijkse paden en levenspaden".

Dagelijks pad en levenspad of levensloop zijn nauw met elkaar verbonden. Hce
men de gebeurtenissen die zich voordoén op hét dagelijkse pad interpreteert, waardeert en
verwerkt, han~i in hoge mate af van dë ervaringen die men heeft opgédáári in de
levensloo~.tot dan tce en het perspectief dat men heeft op het tcekomstip Vvërlóo~ van het
leven~ad. Omgekeerd wordt de levensloop beïnvloed door hetgeen tip het dagelijkse pad
vtZorvalt. Elke ontmoeting kan het begin vormen van eën tot dan tce onverwachte
wending in de levensloop.

Met het bestaan van dagelijkse en levenspaden is de uniciteit en een zekere
'individualiteit' van elke mens gegeven. Niemand kan precies hetzelfde levenspad aflopen
als een ander, al was het alleen maar doordat de lichamelijkheid van de mens verhindert
dat een bepaalde plaats in tijd en ruimte door meer dan tkn persoon wordt ingenomen.
Belangrijker is natuurlijk dat iedereen in een voor hem of haar bijzondere situatie wordt
geboren en daarmee op een unieke manier instt~kt op de verschillende lagen in de
geschiedenis. Van de geschiedenis van het huishouden waarin het individu wordt geboren
tot de geschiedenis van de arbeidsmarkt, waarmee het op latere leeftijd wordt geconfron-
teerd, en de wereldgeschiedenis, met zijn hongersnoden, oorlogen en uitbreidende,
internationale handelsrelaties. Een ieder heeft zo een eigen levensgeschiedenis, een eigen---
biografie,, ~aarvan de herinnering de basis vormt van een uniek bewustz~n,-en -daarmee
ook van een enkelvoudig perspectief op het verdere verloop van het dageli~kse ad en het
levensQad, én de situaties waarin dië vorm zullen krijgen. Giddëns véron ers~at deze
levensgeschiedenis in de moderniteit in toënëménde mate onderwerp is van levensplan-
ning; de strategische adoptie van levensstijlopties die mceten leiden tot een door de actor
gewenste levensloop, waarbij risico afwegingen een belangrijke rol spelen. Bij die
levensplanning hoort ook het ontwerp van een beredeneerd levensverhaal ('narrative of
the self), waarin de ontwikkeling van de zelf-identiteit begrijpelijk wordt gemaakt voor
de actor zelf en voor anderen (Giddens, 1991a, 5; 80-88). In het volgende hoofdstuk zal
nader op deze begrippen worden ingegaan.

~. Het idee van een 'tijd-ruimte choreografie van het menselijk bestaan' ontleent Giddens aan
Hágerstrands tijd-geografie (Giddens, 1979a, 205). Zie ook Van der Pcel (1991) en Mommaas (1985, 93
e.v.).
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De situering van praktijken op het dagelijkse pad is niet willekeurig, maar vertoont een
zekere ordening, net zo goed als dagelijkse en levenspaden zelf, samenhangend met
verschillen in levensstijl, tijdruimtelijk geordend zijn ten opzichte van elkaar.

Praktijken kennen een specifieke lokatie (Giddens) of setting (Goffman). Met de
term lokatie is meer bedceld dan de neutraler aandcende termen 'plaats' of 'fysieke
omgeving'. Lokatie is, behalve het kader voor interactie, ook het gebruik van de ruimte
voor de toonzetting en compositie van de interactie. Het is een voor bepaalde praktijken
of systemen ingerichte ruimte; een decor. 'A setting tends to stay put, geographically
speaking, so that those who would use a particular setting as part of their performance
cannot begin their act until they have brought themselves to the appropriate place and
must terminate their performance when they leave it' (Goffman, 1978, 33).

Als ingerichte ruimtes zijn de meeste lokaties gecreëerde omgevingen in de
beperkte of fysieke betekenis van dit begrip. Daaruit volgt dat er een verband mcet zijn
tussen de veranderende samenstelling van de praktijken die het dagelijkse leven van
individuen opspannen, en veranderingen in de lokalisering van dat dagelijkse leven.
Wanneer na te gaan zou zijn of het dagelijkse leven van individuen in de loop der tijd uit
meer verschillende praktijken is gaan bestaan - bijvoorbeeld als gevolg van de verkorting
van de arbeidstijd, waardoor er naast arbeid nieuwe (vrijetijd-)activiteiten in het activitei-
tenrepertoire konden worden opgenomen - dan mcet dit vrijwel zeker gepaard zijn gegaan
met een tcename aan verschillende lokaties of differentiatie van bestaande lokaties
aangedaan op het dagelijkse pad, alsmede met een tcenemend aantal verplaatsingen tussen
die lokaties. Maar volgt nu uit een tcegenomen differentiatie in de lokalisering van het
dagelijkse leven zonder meer een differentiatie in dagelijkse paden op individueel niveau ?
Wat nu als iedereen behalve de lokatie waar het werk plaatsvindt, dezelfde nieuwe
lokaties aandcet ? In dit verband zou men kunnen opmerken dat toch door allen gemid-
deld zo'n 70Y6 van de niet-arbeidstijd in en om het eigen huis wordt doorgebracht. Het
gestelde probleem kan worden opgelost door homologie of gelijkvormigheid te onder-
scheiden van reële gelijkheid. Dat mensen grotendeels 'dezelfde' dingen lijken te dcen
(zoals eten, slapen, televisie kijken en met elkaar praten) dcet niets af aan het feit dat
deze activiteiten kunnen liggen ingebed in verschillende levensstijlen, waarin aan al die
ogenschijnlijk gelijke activiteiten geheel verschillende betekenissen en beoordelingen
worden tcegekend, en waarbij geheel verschillende middelen worden ingezet. Evenmin
sluit het voorkomen van 'dezelfde' activiteiten uit dat een tijdruimtelijke herordening in
dagelijkse paden kan optreden, die gepaard gaat met een differentiatie van voorheen
overeenkomende dagelijkse paden. Hetzelfde werk en hetzelfde aantal uren werk kunnen
toch leiden tot differentiatie in dagelijkse paden, wanneer het werk op een andere plaats
of een ander tijdstip wordt verricht.

Een belangrijk aspect van lokalisering is de mate van regionalisering van lokaties
(Giddens, 1984, 119 e.v.). Een regio is een (deel van een) lokatie die op één of andere
wijze apart wordt gehouden in termen van waarneming en tcegankelijkheid, en in die zin
meestal het fysieke correlaat vormt van processen van afzondering (vergelijk Giddens,
1991a, 146 e.v.). In de loop van deze eeuw hebben bijvoorbeeld grote grcepen van de
bevolking te maken gekregen met meer geregionaliseerde huizen. Huizen kregen aparte
ruimten om te koken, te eten, te wassen, te slapen, te studeren, enz., waarbij werd
gedifferentieerd naar de waarneembaarheid en tcegankelijkheid van die activiteiten. Maar
ook in andere lokaties, zoals kantoren, fabrieken, hotels en steden worden activiteiten
uiteengelegd wat betreft hun tcegankelijkheid. Sommige ruimten kennen vrijwel geen
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bamères voor de waarneembaarheid van de daar plaatsvindende activiteiten (Goffman's
'front regions'), terwijl andere in meer of mindere mate zijn afgeschermd ('back
regions').

Praktijken zijn vaak niet alleen ruimtelijk gelokaliseerd maar ook tijdelijk". Er
zijn bepaalde tijden of perioden die bij uitstek geschikt worden geacht voor bepaalde
activiteiten, en die daar tot op zekere hoogte ook tce wordt ingericht. De zondag leent
zich het best voor kerkgang, de koopavond voor winkelen en de avond voor televisiekij-
ken en bezigheden in verenigingsverband. Naast de lokalisering van praktijken in de tijd,
onderscheidt Zerubavel nog een drietal dimensies, te weten sequentie, duur en frequentie,
die als relevant voor de ordening van dagelijkse en levenspaden kunnen worden be-
schouwd. Sequentie verwijst naar de volgorde waarin activiteiten dienen plaats te vinden,
de duur geeft de hceveelheid tijd aan die ze innemen, terwijl de frequentie aangeeft hce
vaak activiteiten opduiken op het dagelijkse enlof levenspad (Zerubavel, 1981).

Behalve geperiodiseerd is de tijd ook geregionaliseerd; meer of minder tceganke-
lijk voor anderen. Activiteiten in 'back regions', zoals slaapkamers en sanitaire ruimten,
zijn meestal ook de activiteiten die alleen, of slechts in het bijzijn van intimi, worden
verricht. Ook de tcewijzing van vrijetijd is tot op zekere hoogte te beschouwen als een
vorm van regionalisering van de tijd: het betreft hier de tcewijzing van tijd die minder tot
niet tcegankelijk is voor claims voortkomend uit het systeem waar men voor de voorzie-
ning van het levensonderhoud afhankelijk is. 'Eight Hours for Work, Eight Hours for
Rest, Eight Hours for What We Will' was de slogan waarmee de demonstrerende
timmerlieden op 2 december 1889 in Worchester (VS) hun recht op vrijetijd probeerden
af te dwingen (Rosenzweig, 1983; Roeàiger en Foner, 1989). Naar het eind van de
negentiende eeuw klonken steeds vaker dit soort slogans, waarin het recht werd opgeëist
althans een deel van de tijd naar eigen inzicht te kunnen besteden, vrij van het tcezicht
van de baas.

In de meeste gevallen correleert de tcegestane vrijetijd ook met bepaalde ruimten,
zoals het eigen huis voor de kostwinner, en wèg van het eigen huis voor de huisvrouw.
Het zich ontcegankelijk (kunnen) maken voor aanspraken op de tijdbesteding door
anderen mcet in een aantal gevallen dan ook vrij letterlijk genomen worden, en kan zich
bijvoorbeeld uiten in de wens van kinderen of huisvrouwen om over een 'eigen' kamer te
kunnen beschikken, of pogingen van bepaalde bevolkingsgrcepen om controle te krijgen
over de openbare ruimte in 'hun' deel van de stad (zie Rosenzweig, a.w.).

". Zie onder andere Zerubavel (1981), Mommaas en Van der Pcel (1985a, 31-35), Van der Pcel (1991)
en Mom~c ( 1988, 4~-53).
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12 MACHT, HANDELINGSVRIJHEID
EN POSITIONERING

De contexten waarin het menselijk handelen zich ontplooit kennen voor een belangrijk
deel een virtueel bestaan. Het meest duidelijk geldt dit voor structuren. We herkennen
structuren door hun werking in de vormgeving van het handelen, maar ze hebben zelf
geen tijdruimtelijk of materieel bestaan onafhankelijk van dat handelen. Structuren zijn
een produkt van het menselijk vermogen te denken en regelgeleid te handelen; voor zover
ze een bestaan kennen in 'materiële' zin gaat het vooral om de inhoud van onze hersenen.
Het virtuele karakter van structuren betekent geenszíns dat structuren immuun zijn voor
verandering, integendeel. Er is vooral mee bedceld dat 'ze niet kunnen worden be-
schouwd als de gesitueerde verrichtingen van concrete subjecten, die zij enerzijds
constitueren en waazdoor zij anderzijds worden geconstitueerd' (Giddens, 1979b, 136-
137; cursivering HvdP). De structurele condities, altijd praktisch werkzaam via de
dualiteit van structuren, passen goed in het bereik van Giddens eerste 'nieuwe regel voor
de sociologische methode', die luidt: 'De sociologie richt zich niet op een "reeds
gegeven" universum van objecten, maar op een universum dat wordt geconstitueerd of
geproduceerd door het dcen en laten van actieve subjecten''S.

Het zal duidelijk zijn dat Giddens' omschrijving van structuren als sets van regels
en hulpbronnen nogal wat ruimte geeft om verschillen in onder te brengen7ó. Zeker
wanneer we, net als hij dcet, onderkennen dat het handelen niet alleen wordt beïnvloed
door het discursieve bewustzijn van de handelingscondities, maar dat er wel degelijk ook
sprake kan zijn van doorwerking op het niveau van het praktisch bewustzijn en het
onbewuste. In dit hoofdstuk beperk ik me echter tot twee aspecten van de structurele

". Direct op het formuleren van deze regel volgt echter een uitspraak die enige vragen oprcept:
'Mensen transformeren de natuur op maatschappelijke wijze, en door haar te "vermenselijken" transforme-
ren zij zichzelf; tnaar het spreekt vanzelf dat zij de natuurlijke wereld niet produceren, die daarentegen
voorhanden is als een objectwereld onathankelijk van hun eigea bestaan' (Giddens, 1979b, 172). Ook uit
volgende opmerkingen blijkt Giddens hier vooral uit te zijn op het onderstrepen van het ontologisch
onderscheid tussen de natuurlijke en de sociale wereld. Het sociale onderscheidt zich van het natuurlijke
door het feit dat het sociale het produkt is van bewust handelende en interacterende mensen, ook al zijn die
mensen rich niet altijd even bewust van het historische karakter van de omstandigheden waaronder ze
handelen. Blijft echter de vraag naar de betekenis van de 'objectwereld onafhankelijk' van het menselijk
bestaan. Wat is dat voor wereld, onathankelijk van het menselijk bestaan ? En is het menselijk bestaan ook
onathankelijk van die wereld ? Op deze vragen wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan.

76. Giddens' structuurbegrip kent bovendien verschillende verfijningen, waarbíj onderscheid wordt
gemaakt naar verschillende abstractieniveaus en mate van socialelsysteem integratie. Zie Giddens (1981, 54
en 1984, 185 e.v.).
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contexten van het menselijk handelen, waarvan in het eerste deel is gebleken dat daar
veelvuldig mee is geworsteld in de studie van de vrijetijd. Allereerst wordt ingegaan op
het aspect 'macht', meer in het bijzonder op de vraag hce de menselijke handelingsvrij-
heid mcet worden geconceptualiseerd. Daarna komt het culturele aspect aan bod. Daarbij
gaat de aandacht vooral uit naar de positionering in sociale praktijken en de vormgeving
van levensstijlen.

Structurele 'dwang' en handelingsvr~jheid

Handelen wordt door Giddens omschreven als 'de stroom van feitelijke of voorgenomen
causale interventies van lichamelijke wezens in het voortgaande proces van gebeurtenis-
sen-in-de-wereld'. Ménselijk handelen is altijd gesitueerd, vandaar de centrale plaats die
het begrip praktijk of praxis, inneemt. Met dèzè bègrippen praktijk en praxis wordt
tegelijkertijd het contextgebonden èn het immer voortg.aande karakter van het handelen tot--., ----..
uitdrukking gebracht (Giddens, 1979b, 79-81). Begrippen als 'redenen', 'motieven',
'keuze' zijn analytische begrippen die niet de aandacht mogen afleiden van het feit dat het

~ handelen een continu karakter heeft en grotendeels routinematig verloopt. Natuurlijk zijn
~ er momentën~ áán ~te wijzen waarop mensen 'keuzes maken' of op discursief niveau

redenen om iets wel of niet te dcen tegen elkaar afwegen; het meeste handelen verloopt
echter als vanzelf, wordt op dat moment niet beredeneerd maar gebeurt omdat dat nu
eenmaal 'mcet' gebeuren.

Een cruciaal uitgangspunt is dat aan actoren, aan handelende personen, het
vermogen wordt tcegekend verschillen aan te brengen in het verloop van de gebeurtenis-
sen. De actor had altijd ook iets anders kunnen dcen. Waar dat niet (meer) het geval is,
houdt de actor op actor te zijn. In de kernbegrippen van de structuratietheorie is daarmee
het element van menselijke handelingsvri~heid ingebouwd, zij het dat die handelingsvrij-
heid altijd als éen gesíiueeiaé ~~hándèlingsvrijheid wordt beschouwd. De menselijke
handelingsvrijhei is tege i~ e i~ eenéigënscfiap vàn actoren, als een conditie voor het
bestaan van actoren. Anders gezegd, op het moment dat een actor (noodgedwongen)
ophoudt actor te zijn, sterft ook een deel van de maatschappij.

Een actor is men vaak tegen wil en dank, als gevolg van het simpele feit dat men
niet kan ophouden iets te dcen - wat dan ook - zonder op te houden actor te zijn. 'I am
the author of many things I do not intend to do, and may not want to bring about, but
none the less do' (Giddens, 1984, 9). Sterker nog, met dat men actor is en dus continu
verschillen aanbrengt in de stroom van gebeurtenissen, verandert of transformeert men de- --
werkeÍï~kTiéiá: FlándèIéri of" handelirïgsvnjhèid staát in de structuratietheorie dan ook
gelijk met de aanwézigheitt"v~t" 7m~sformutfevé capaciteit oftewel macht, in meest
algemene zin omschreven. Macht is niet (uitsluitend) een kwestie van wíIó~ntentie, van
een groepsbelang of van mogelijkheden anderen dingen te laten dcen tegen hun wil.
Macht is ook niet zelf een hulpbron, waartce sommigen tcegang hebben en anderen niet.
Hulpbronnen zijn de media waarmee macht wordt uitgecefend in interacties en, via de
dualiteit van structuren, de machtsverhoudingen in sociale systemen worden gereprodu-
ceerd. Macht is een capaciteit inherent aan al het handelen, waarmee zaken tot stand
kunnen worden gebracht, zoals bijvoorbeeld, in situaties van interactie, de inperking van
de handelingsruimte van anderen (idem, 14-16).
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Machteloosheid

Toch ervazen veel actoren in interactiesituaties gevcelens van machteloosheid en menen ze
dat ze 'geen andere keus' hebben. Ze lijken daazmee aan te sluiten bij het soort onderzcek
waarbij wordt gepoogd handelingspatronen te 'verklaren' uit structurele verhoudingen
enlof vrijheid en vrijetijd worden gesteld tegenover handelingen, gemotiveerd door
vormen van 'structurele dwang'. Hce verhoudt dit zich nu tot de hiervoor gepostuleerde
handelingsvrijheid en de opvatting dat al het handelen gekenmerkt wordt door de
aanwezigheid van een zekere transformatieve capaciteit bij actoren ?

Cohen merkt terecht op dat Giddens zijn visie op de beperkingen waarmee mensen
in de vormgeving van hun dagelijkse bestaan te maken hebben voor een belangrijk deel
ontwikkelt in reactie op kritiek van anderen, als zou hij dit punt verwaarloosd hebben
(Cohen, 1989, 213-215; zie ook Giddens, 1984, 169). Aan de ene kant lijkt Giddens dan
weinig problemen te hebben de kritische opmerkingen te 'vertalen' nau zijn structuratie-
theorie, of omgekeerd, om te laten zien dat in het structuratietheoretisch perspectief wel
degelijk rekenschap wordt gegeven van de beperkingen waarmee actoren te maken kunnen
hebben, zij het dat dit dus gebeurt op een nieuwe en deels afwijkende manier. Aan de
andere kant valt op dat Giddens' uitspraken over beperkingen toch 'in ontwikkeling'
blijken te zijn. Tijdens een interview in Wageningen, afgenomen voorjaaz 1984, spreekt
hij over de 'feitelijkheid' c.q. het tijdruimtelijke karakter van sociale systemen en
negatieve sancties op het handelen als twee vormen van inperking van de handelingsmoge-
lijkheden (Munters e.a. ( red.), 1991, 69-71). In The Constitution of Sociery ( 1984) is
sprake van drie vormen van inperking: materiële en structurele inperkingen en negatieve
sancties (a.w., 174 e.v.). Daarop volgt dan eerst een discussie over reïficatie, waarin een
verband wordt gelegd tussen de beperkingen aan het handelen, en kennis van die
beperkingen, die historisch veranderlijk is. En daarna een uitwerking van het begrip
structuurlstructurele beperkingen op verschillende abstractieniveaus. In één van de
bijdragen opgenomen in de artikelenbundel Social Theory and Modern Sociology (1987)
is, behalve van beperkingen die de fysieke wereld stelt aan het handelen, sprake van vier
soorten beperkingen: negatieve sancties, de 'feitelijkheid' van sociale systemen, de mate
van institutionalisering van gedrag en de stand van kennis over de voorwaarden voor
reproduktie (a.w., 221-222). Er is dus sprake van een tcenemende begripsmatige
verfijning van het ervaringsfeit dat aan het handelen beperkingen worden gesteld. In
onderstaande ga ik in op de belangrijkste opmerkingen die her en der over dit thema zijn
gemaakt, en probeer ik ze in lijn te brengen met wat hierover al is gezegd of nog gezegd
zal worden.

Allereerst mcet worden herhaald dat structuren (en machtsverhoudingen in het
bijzonder) veelal eenzijdig zijn geanalyseerd als beperkingen van het handelen. Dat ze
tegelijkertijd ook handelingen mogelijk maken bleef ten onrechte óndérbelicht. Deze
tweezijdigheid van structurén, die óvérëériTcórrit' met de mogelijkheden en beperkingen die
voortvlceien uit de tijdruimtelijke en natuurlijke differentiatie, komt mooi tot uitdrukking
in de term 'condities', een term die ik dan ook prefereer boven 'mogelijkheden en
beperkingen'.

Verder zijn de condities voor het handelen niet overal gelijk, maar vertonen
praktijken asymmetrische verhoudingen wat betreft de onderscheide~ementen die de
context voor het handelen vormen. Sommige actoren kunnen dus in structureel, tijdruim-
telijk alsook natuurlijk ongunstige condities verkeren, terwijl anderen in juist in alle
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opzichten gunstige condities verkeren, waarbij de mate van gunstige omstandigheden het
best kan worden uitgedrukt in het scala van handelingsalternatieven of handelingsopties
waarover actoren of groepen van actoren kunnen beschikken, c.q. die hun gelaten wordt
in de vormgeving van hun dagelijkse bestaan. Dit kan de 'feitelijkheid' van sociale
systemen worden gencemd: dat interacties zich afspelen in bepaalde verhoudingen van
'aanwezigheid' en 'afwezigheid' - verhoudingen waar op het moment van interactie zelf
door actoren niet veel aan te dcen is. Door te wijzen op de feitelijkheid van sociale
systemen wordt ook nog iets anders benadrukt, en wel, dat beperkingen altijd werkzaam
zijn in contexten van andere beperkingen èn mogelijkheden. Beperkingen in de studiefi-
nanciering zijn vooral belangrijk voor mensen die direct te maken hebben met het hoger
onderwijs, en zijn makkelijker op te vangen voor mensen die op één of andere manier
over meer geld uit andere inkomensbronnen kunnen beschikken.

Voorzover het sociale of structurele verhoudingen betreft, zijn het de meest
geïnstitutionaliseerde vormen van handelen die het meest 'dwingend' zijn, al zal het vaak
niet of nauwelijks zo worden ervaren, juist omdat het diepgewortelde gewoonten betreft.
Tcegegeven, deze uitspraak behoudt een uitermate hoog tautologisch karakter, zolang niet
nader wordt aangegeven wèlke vormen van handelen zijn geïnstitutionaliseerd. Toch is het
van belang hierop te wijzen, omdat het hier een beperking van de handelingsopties
betreft, die meestal over het hoofd wordt gezien. De ogenschijnlijk 'zachte dwang' van
ingesleten gewoontes wordt vaak pas duidelijk, wanneer men er op een gegeven moment
van probeert af te wijken.

De feitelijke beperkingen waar actoren elkaar in interacties mee op kunnen zadelen
als gevolg van het bestaan van machtsverhoudingen - van relaties van autonomie en
afhankelijkheid - kunnen zeer vergaand zijn. Bijvoorbeeld door middel van continu
tcezicht, zoals uitgecefend in gevangenissen of inrichtingen, of door frequent geweld,
zoals tcegepast door een zijn kinderen mishandelende vader. De 'dwang' die in interacties
wordt ervaren als het gevolg van het bestaan van ongelijke machtsverhoudingen, gaat uit
van de dreiging met en uitvcering van sancties. Dat kunnen negatieve sancties zijn,
uitgecefend in de extreme en duidelijk zichtbare situaties zoals zoëven gencemd, maar
ook positieve en nauwelijks zichtbare, zoals schouderklopjes en knikjes van goedkeuring
en alle andere vormen van be- en ontmoediging die tussen deze twee uitersten inliggen. In
alle gevallen geldt evenwel dat vrijwel nooit sprake zal zijn van volledige autonomie
versus volledige afhankelijkheid. De uitcefening van macht over anderen impliceert het
handelen van meerdere actoren en aangezien al het handelen, dus ook het handelen van
'afhankelijken', een zekere transformatieve capaciteit kent, betekent dit dat er sprake is
van wat Giddens ncemt dialectiek van controle (Giddens, 1979a, 145-150). Degenen die
verkeren in de afhankelijke positie hebben immer een zekere inbreng, en dus 'autonomie',
in de interactie, al was het alleen al door het feit dat voor de uitcefening van macht de
betrokkenheid van de 'aíhankelijken' nodig is. En voorzover de betrokkenheid van
'athankelijken' nodig is voor de uitcefening van macht, is degene die 'de macht' uitcefent
tenminste daarvoor afhankelijk van degenen over wie 'de macht' wordt uitgecefend.

Dialectiek van controle

Zelfdoding zet de dialectiek van controle op scherp, als de laatste optie om zich aan de
macht van een ander of anderen te onttrekken (1979a, 149), of, wat in wezen hetzelfde is,
de eigen 'machteloosheid' te ontstijgen. Hiermee is niet gezegd dat dit de enige reden is
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waarom mensen tot zelfdoding overgaan. Er wordt vooral mee aangegeven dat de
vaststelling 'geen keus' te hebben, meestal expliciet of impliciet plaatsvindt gegeven de
wens (zo) verder te leven. Het is een belangrijk element uit de romantiek van de
verzetsheld, dat de held 'de dood niet vreest' of zelfs 'verliefd wordt op het idee te
sterven'n, waarmee de held op zijn minst een psychologisch overwicht creéert ten
opzichte van zijn tegenstanders, die weliswaar in allerlei opzichten veel sterker zijn, maar
'zwak' in hun gebondenheid aan het leven.

In meer algemene zin verwijst 'geen keus' dus niet alleen naar machtsverhoudin-
gen of andersoortige beperkingen aan de handelingsruimte, maar ook naar hetgeen men
wil bereiken, nastreeft of wenst te behouden. 'Geen keus' is praktisch gezien derhalve
vaak tijdelijk van aard, niet alleen omdat de omstandigheden, die de realisering van de
dcelstellingen in de weg staan, kunnen veranderen, maar evenzeer die dcelstellingen zelf.
Van een verandering van dcelstellingen, opgeven of verwisselen van idealen kan dan ook
een gevcel van 'bevrijding' uitgaan, zoals wanneer men een bepaald carrièreperspectief
opgeeft, omdat de daaraan verbonden verplichtingen als te drukkend ervaren gaan
worden.

Bevrijding staat tussen aanhalingstekens, omdat we niet noodzakelijkerwijs hceven
te denken aan iets 'constructiefs' of een werkelijke verbetering van de situatie waarin
iemand verkeert. Het kan ook betrekking hebben op het zich onttrekken aan verantwoor-
delijkheden. In Jenny Diski's roman Like Mother grceit het kind van de bevrijding in
1945, Frances, op in de mistroostige jaren 'S0, in een tot mislukken gedcemd huwelijk
van Gerald en ivy Pepper. Frances tracht haar eigen bestaan te bevestigen door het
cultiveren van een innerlijk heiligdom van de 'Slechtheid', waartce ze de sleutel vindt
wanneer ze voor het eerst voor zichzelf het 'slechte' woord 'Fuck' uitspreekt. Maar al
gauw realiseert ze zich dat woorden, wensen en vervlcekingen niet genceg zijn om macht
uit te cefenen. De slechtheid mcet worden uitgevcerd, maar dan blijken ook de daden zelf
weinig betekenis te hebben. Ze komt tot de conclusie dat 'badness, at its vital core, was
an act of passivity'. De macht van de 'Slechtheid' schuilt in de onverschilligheid, de
weigering zich iets van de gevolgen van het handelen aan te trekken. 'Frances you see,
was a genuine subversive. She possessed an instinctive understanding of the real nature of
power. (..) Refusal was the essence, but even that couldn't be just an act of refusal, no
mere rejection would do. What she knew, without ever having put it to herself in so many
words (and even here she remained subversive, for a thesis on the subject of subversion
would have been a'doing'), was that any act, positive or negative, was participation.
Rules broken remained rules. (..) All acts have consequences, and consequences have an
effect. Frances's great talent was to be profoundly indifferent to the effect. She couldn't
avoid the acts, nor therefore the consequences, but she could refuse the effects that were
always the real point, and what kept the story rolling on, connecting and interconnec-
ting'7e. Frances laat uiteindelijk een kind ter wereld komen dat geen hersens heeft - een
persoon dus die in Giddens' termen geen actor meer is.

Het zich onttrekken van de (morele) verantwoordelijkheid voor de effecten van het
eigen handelen vormt een bron van macht - het breidt namelijk het scala van handelings-

~. Zie bijvoorbeeld Oriana Fallaci (1980) A Man (London, enz., Bodley Head).

~s. J. Diski (1988) Like mother (London, Vintage).
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opties uit - die tcegankelijk is voor iedereen. Voor kinderen in uitzichtloze situaties kan
het vrijwel de enige machtsbron zijn. Omdat anderen de gebruikers van deze machtsbron
wel verantwoordelijk houden voor hun daden, of er in ieder geval conseyuenties aan
verbinden, kan deze machtsbron uiteindelijk niet alleen schadelijk uitwerken voor de
omgeving, maaz ook zelfdestructief blijken te zijn. We hceven overigens niet alleen aan
mensen in crisissituaties te denken. Ook onder 'normale' omstandigheden wordt het
ontkennen van morele verantwoordelijkheden gebruikt om handelingsruimte te scheppen.
Zo bijvoorbeeld de jet-skiër die zegt dat 'als mensen niet tegen lawaai kunnen, ze niet
naaz het strand mceten komen', dat 'ieder zijn pleziertje' mcet kunnen hebben, dat
motorboten en motorfietsen toch ook lawaai maken en 'als die zwemmers willen zwem-
men mceten ze ook oppassen. Niet alleen de jet-skiër. Je moet gewoon niet teveel zeiken
over dit soort dingen. Zo kan je toch niets meer in dit land ?'~.

Deze enkele jet-skiër kunnen we wellicht nog als een 'a-sociaal' persoon beschou-
wen, maar oneindig problematischer wordt het wanneer het op deze wijze creëren van
'vrije' handelingsruimte is geïnstitutionaliseerd, zoals bijvoorbceld in de ondernemingsge-
wijze produktie of overheidsbureaucratieën. Hce verantwoordelijk is in dit voorbeeld de
Japanse ondernemer die de investeringsbeslissing voor de produktielijn voor de jet-ski's
nam, elke willekeurige produktiemedewerker, elkeen die betrokken was bij het transport,
de distributie of de financiering ? Zij kunnen niet worden aangesproken op wat met deze
appazaten wordt uitgericht aan de Nederlandse kusten. Ze worden eerst en vooral
aangesproken op de winstgevendheid van hun activiteiten. Grote bedrijven kunnen ook
alleen voortbestaan wanneer ze zich richten op hun kerntaken - continuïteit en winstge-
vendheid - en alle overige verantwoordelijkheden uit hun bezigheden uitzuiveren, en
overlaten aan anderen. (Zoals ook, met name in het Westen, rust en herstel van de
arbeidskracht niet langer de verantwoordelijkheid meer zijn van het bedrijf, maar van de
werknemer). De dialectiek van controle op het handelingsniveau van actoren is, zo mag
uit dit voorbeeld duidelijk zijn, vaak onlosmakelijk verbonden met het bestaan van relaties
van autonomie en afhankelijkheid tussen sociale systemen. De consequentie daarvan is,
dat men het kan betreuren dat actoren hun 'morele plichten' verzaken en onverschillig
lijken voor de effecten van hetgeen ze dcen, maar dat, voorzover men dat actoren wil
verwijten, men toch ook de omstandigheden in ogenschouw zou mceten nemen, waaron-
der dergelijk gedrag mogelijk is of zelfs positief wordt gesanctioneerd. Dit punt is
relevant met het oog op de in het eerste deel aangekaarte discussie over de morele
betekenis van azbeid (zie hoofdstuk 3 en ~. Zoals Offe stelt: 'The obligatory power of
the work ethic may be additionally weakened by the fact that it can only generally
function under conditions which (at least to some extent) allow workers to participate in
their work as recognized, morally acting persons' (Offe, 1985, 142). In hoofdstuk 15 zal
aan de orde komen, dat het in het tijdperk van de 'fordistische' produktie volkomen
rationeel is geweest van ondernemers om te proberen de 'menselijke factor' in het
produktieproces zover als mogelijk te transformeren tot een 'machine-achtige' inbreng.
Machines werken regelmatig, werken zonder te klagen 24 uur per dag, zijn niet verenigd
in vakbonden en staken niet. Er is geen sprake van enige dialectiek van controle, maar
men hceft van machines ook geen 'morele oriëntatie' te verwachten.

~. De Volkskrant drukte bovenstaande citaten af in een rubriekje over 'Alledaagse potentaten' (12-8-
1991, cursivering HvdP).
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Handelingsvrijheid en subjectiviteit

Giddens merkt een paar maal expliciet op dat handelingsvrijheid en macht vooraf gaan
aan de menselijke subjectiviteit (Giddens, 1979a, 92; 1984, 15). Het feit dat actoren
verschillen aanbrengen in de voortgaande stroom van gebeurtenissen in de wereld is niet
afhankelijk van de intenties van mensen in die richting en niet noodzakelijkerwijs
onderdeel van de reflexieve sturing van hun gedrag. Mensen kunnen macht uitcefenen
zonder dat ze zich dit volledig bewust zijn (of willen zijn), bijvoorbeeld door hun
geldbesteding. Door hun geld te besteden in de winkel om de hcek in plaats van bij de
supermarkt, maken ze een verschil en kunnen ze, zonder hier verder bij stil te staan,
bijdragen aan de instandhoudinglverandering van de machtsverhoudingen tussen detaillis-
ten. De vraag is nu wat precies 'handelingsvrijheid' en 'het ook anders kunnen dcen'
inhoudt, wanneer we tegelijkertijd willen vasthouden aan het uitgangspunt dat beide
voorafgaan aan de menselijke subjectiviteit. Kun je spreken van handelingsvrijheid zonder
dat je je van die vrijheid bewust bent ? Iemand die Van Dale er op naslaat zou kunnen
opmerken dat het hier gaat om een probleem dat ik mezelf bezorgd heb door het woord
'agency' ten onrechte met handelingsvrijheid te vertalen. De vertalingen die Van Dale
geeft en het dichtst komen bij wat ik hier heb beweerd, zijn veelbetekenend genceg
'macht' en 'werking'80. Maar zelfs als dit zo zou zijn, dan blijft toch de vraag af je 'ook
iets anders kunt dcen', als je niet weet dàt je het ook anders kunt dcen.

Aan de beantwoording van deze vraag vooraf gaat de constatering dat wàt geweten
wordt of kan worden geweten - met andere woorden: kennis - een ongelijk verdeelde
hulpbron is. Als een beperking ziet Giddens dan ook 'the truncating or blocking of modes
of understanding the conditions of social reproduction, and therefore of potential
transformation, on the part of either individuals, groups of individuals, or the total
population of a given societal collectivity. Where this connects to the unequal distribution
of power, we are on the terrain of ideology' (1987, 221-222). Zonder nu verder op de
ideologische aspecten in te gaana', zij opgemerkt dat het hier in feite een verbijzondering
van de reeds beschreven structurele conditionering van het handelen betreft, die als
zodanig beïnvloedbaar is door het handelen zelf. In dit geval met name door de ontwikke-
ling en verspreiding van kennis. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de
verschillende vormen van 'weten' die Giddens onderscheidt, en die ook in dit verband
relevant zijn. Ik volsta nu met de opmerking dat men zich inderdaad niet volledig bewust
hceft te zijn van alternatieve handelingsopties, om toch vol te kunnen houden dat aan het
handelen het 'ook anders kunnen dcen' inherent is. Ten eerste mceten we er op bedacht
zijn dat datgene wat we onder woorden (kunnen) brengen niet ons gehele kennisreservoir
omvat. We weten meer dan we kunnen zeggen. Ten tweede mceten we ons realiseren dat
'niet bewust zijn' vaak staat voor 'niet bewust w311en zijn'. Aangetoond mcet dus worden
dat men over de alternatieve handelingsopties in rede ook niet kan weten. Ten derde
kunnen we denken aan 'creativiteit', 'serendipiteit', 'tceval', 'genialiteit', 'intuïtie',
'influisteringen' en de talloze andere begrippen die we hebben om aan te geven dat er

so. De problemen bij de vertaling van Giddens' gebruik van 'agency' zijn eerder gesignaleerd door
Dick Pels in zija vertaling van Nieuwe regeLr voor de sociologische methode (19796, 76).

81. Zie hiervoor Giddens (1979a, 165-197 en 1983) en Thompson (1990).
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veranderingen in gedragspatronen kunnen optreden, die niet op discursief niveau zijn
aangekondigd.

Wanneer dwang en beperkingen aan handelingsmogelijkheden op deze wijze direct
in verband worden gebracht met de kundigheden van actoren en de contextualiteit van het
handelen, dan is dat een belangrijke relativering van de betekenis van 'normen en
waardenstelsels' en 'morele consensus' voor het bestaan van 'maatschappelijke orde'. De
'feitelijkheid' van sociale systemen impliceert meer dan de vigerende legitieme orde,
hetgeen zich op interactieniveau dus uit in het feit dat kennis van die legitieme orde (het
stelsel van normen en waarden) en de daarvan afgeleide sancties nog niet betekent dat
men het verloop van de interactie kan voorspellen. Dit houdt in een heroverweging van
díe sociologie, waarin nog steeds maatschappelijke orde min of ineer wordt gelijkgesteld
met legitieme orde of morele consensus. Maar eveneens van de ook publiek gangbaar
geworden opvatting, dat veranderingen in de maatschappelijke orde, zoals bijvoorbeeld de
individualisering, vrijwel uitsluitend verklaard zouden kunnen worden uit veranderende
'normen en waardenpatronen', en dat dergelijke veranderingen zouden kunnen worden
teruggedraaid of bijgestuurd door onderwijs of een 'mentaliteitsverandering'. Deze
redenering is niet zozeer onjuist, als wel onvolledig. Het normatieve is een aspect of
element van de maatschappelijke orde, of beter, van sociale ordening, maar valt er niet
mee samen.

Wat voor de legitieme orde geldt, geldt ook voor andere structuurelementen. Geen
enkele structuur werkt onbemiddeld door in het handelen. Er bestaat dan ook niet zoiets
als 'structurele verklaring' in de sociale wetenschappen, wanneer daumee bedceld is een
sociaal-wetenschappelijke variant op 'natuurwetten'. De werking van beperkingen in het
handelen mcet altijd worden gerelateerd aan de kennis en vaardigheden van actoren om er
mee om te gaan en de rest van de condities waaronder het handelen plaatsvindt.

Rol, identiteit en sociale positie

In Central Problems in Social Theory (1979a) signaleert Giddens een aantal problemen in
roltheorieën. Ten eerste is de actor alleen enige vrijheid vergund in de uitvcering van de
rol, maaz wordt invloed van de actor op de rol zelf niet of slechts in beperkte mate in de
analyse meegenomen. Ten tweede wordt er vaak een te grote coherentie [cegeàicht aan de
rolverwachtingen, alsmede een te grote maatschappelijke consensus verondersteld met
betrekking tot de vraag wat die rolverwachtingen inhouden. Degenen die deze problemen
onderkend hebben en het bestaan van rolconflicten accepteerden, zijn in hun aanpassingen
te vaak blijven steken in de relatie van het individu tot zijn rol, terwijl de relatie met
maatschappelijke tegenstellingen onderbelicht bleef. Ten derde zijn rollen vaak opgevat
als de basiselementen waaruit samenlevingen bestaan, waarmee het normatieve element in
de maatschappelijke samenhang een (te) zwaar accent kreeg (a.w., 116-117).

In de structuratietheorie vormen praktijkenL en niet rollen, de basiselementen van
sociale systemen. Actoren nemen in die rakti'ken sociale posities in ten opzichte van~.-.-P - ~1.-~,
elkaar, waarbiLGiddens een sociale positie omschrijft als 'a social identity that carries
with it a certain range (however diffusel specified) of~rerogatives and obligations that
an actor who is accorded that idëntity (or is an "incumbent" of that position) may activate
or carry out: t ése prerógaUves and o~h~ations constifutë ihé r`ó eT~-`prëscriptións ássociated
with that-~osition. A social identity is essentially a category, or a t~y ification`made on
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the basis of some definite social criterion or criteria: occuyation, kin, relation, af;e-grade,
etc.' (a.w., 117-118). -~~-~-' --'-
~ Cohen gri~~ p~` t b~o~venstaande omschrijving van sociale positie aan als begin van de

invulling van wat hij in navolging van Thrift signaleert als een 'missing institutional link',
namelijk die instituties 'that establish the linkage between structure and agency implied by
the notion of the duality of structure' (Cohen, 1989, 207). Hce Cohen dit bezwaar van
Thrift kan overnemen begrijp ik niet, omdat instituties in de structuratietheorie worden
opgevat als gestandaardiseerde, of wijd en zijd in tijd en ruimte voorkomende praktijken,
waarvan Giddens nog expliciet - op dezelfde pagina als waar de omschrijving van sociale
posities is te vinden - opmerkt dat ze mceten worden beschouwd als de 'points of
articulation' tussen actoren en structuren. Waar het me hier echter om gaat is dat Cohen
ook opmerkt dat de omschrijving van sociale posities niet zozeer lijkt af te hangen van het
'gestructureerde gedrag' alswel van de sociale identiteit van degene die een bepaalde
positie inneemt. Cohen ziet dan eigenlijk ook geen reden waarom de criteria die een
bepaalde sociale identiteit aangeven, niet zouden worden opgenomen in de omschrijving
van sociale positie zelf, en werkt dit idee verder uit in een aangepaste versie van Bhaskars
concept van 'positie-praktijken' (a.w., 208-210). In het voorbijgaan stipt Cohen aan dat
zowel Bhaskar als Giddens het thema veronachtzamen dat in het symbolisch interactionis-
me bekend stond als 'role-taking'. Hce komen actoren ertce de positie in te nemen die ze
innemen ? Wellicht heeft ook Thrifts 'missing institutional link' hierop betrekking; welke
actoren hebben direct te maken met welke structuren ?

Het betreft hier een belangrijk vraagstuk voor de vrijetijdstudies. Ten eerste gaat
het om de verdeling van sociale posities (inclusief verzorgingsposities) in praktijken.
Heeft iedereen evenveel speelruimte in de keuze uit de verschillende sociale posities die
een bepaalde praktiik kent ? Zo niet, op welke wijze vindt de toedeling van sociale
posities dan plaats ? Denk bijvoorbeeld aan de toedeling van posities bmnen sportvereni-
gingen. Heeft iedereen eenzelfde keuzemogelijkheid ten aanzien van opstelling in teams,
het verrichten van vrijwilligerswerk ter ondersteuning van de sportieve activiteiten en het
op zich nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheden ? Zo niet, waar hangen die
verschillen in keuzemogelijkheden dan van af ? In de tweede plaats, maar empirisch nauw
samenhangend met het eerste punt, gaat het om de vraag in hceverre de toegang tot
b~.naalde Drakt~jken samenhangt met-posities die mensen innemen in andere praktijken. Is
er een relatie tussen het bezcek aan piano recitals of lidmaatschap van golf clubs en de
sociale posities die actoren in andere praktijken innemen ? Antwoorden op deze vragen
zouden richting kunnen geven aan beleid, bijvoorbeeld gericht op sportstimulering of
cultuurspreiding. Deze vragen spelen dan ook vaak op de achtergrond van onderzcek,
bijvoorbeeld naar de relatie tussen het soort arbeid dat mensen vemchten en het soort
vrijetijdbesteding dat daar mogelijk mee samenhangt.

Positionering

Gegeven het feit dat Giddens' omschrijving van sociale positie, zoals hierboven is
aangehaald, nog weinig ruimte schept tussen de begrippen sociale positie, sociale identiteit
en rol(-voorschriften), kan ik me een zeker onbehagen, zoals Cohen tentoonspreidt, wel
voorstellen. Toch vcel ik weinig voor het idee van 'positie-praktijken'. Ten eerste kan ik
me geen praktijken voorstellen waarin of waarmee geen posities worden toebedeeld;
positie-praktijken klinkt dus nogal dubbel op. En ten tweede, omdat het me analytisch
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zinvoller lijkt begrippen als identiteit, rol en positie juist scherper van elkaar te onder-
scheiden, in plaats van ze allemaal bij elkaar te brengen in het begrip 'positie-praktijk'.

Nadat Giddens in The Constitution of Society bovenstaande omschrijving van
sociale positie nog een keer heeft aangehaald, merkt hij in een volgende zin op dat het
zelfstandig naamwoord 'positie' het beste gelezen kan worden als positionering (1984,
84). Hij heeft het vervolgens vooral over de 'tijdruimtelijke positionering' in de drie
dimensies van tijdruimtelijkheid die eerder werden onderscheiden, maar ik zou het begrip
willen gebruiken om aan te geven dat actoren altijd, tegelijkertijd, zich sitioneren en
worden gepositioneerd in tijdruimtelijke, structurele en natuur i~ e contexten. Aangezien
elk van deze contexten weer meerdimensionaal is, is elke actor dus teg~elijkertijd in een
Qroot aantal contexten gepositioneerd,,die praktisch gezien in elkaar overlopen en in hoge
mate met elkaar verbonden kunnen zijn.

Het concept positionering sluit aan op hetgeen hiervoor is gezegd over differenti-
erende handelingscondities. Maar omdat het betrekking heeft op de rechten en plichten die
aan iemand worden tcegekend en die de desbetreffende persoon kan activeren, gekoppeld
aan de plaats die die persoon inneemt in de verschillende ordes van verschillen, is
positionering uiteindelijk een sociale activiteit. Of nog beter, een culturele activiteit,
waaraan een normatief element en een element van zingeving of betekenisverlening
kunnen worden onderscheiden. Het normatieve element kan worden aangeduid met het
begrip rol of rolvoorschriften, en heeft betrekking op de set van rechten en plichten die
met de positie samenhangen. De plaats die iemand krijgt toebedeeld, of zichzelf toedeelt
in de verschillende ordes van verschillen, is iemands identiteit. Net als bij positielpositio-
nering kan identiteit ook weer het beste begrepen worden als identificering (typering,
categorisering, enz.). Het gaat dus om het plaatsenlgeplaatst worden van entiteiten, zoals
(grcepen van) actoren, in contexten of ordes van verschillen. Met deze onderscheidingen
in het achterhoofd kunnen we nu de volgende aantekeningen maken bij (de analyse van)
de processen van positietoedeling in en door sociale praktijken.

Allereerst zij opgemerkt dat zowel de inhoud van rolvoorschriften en identiteiten
onderhandelbaar zijn, als de tcepasbaarheid ervan in het geval van een be e persoon.
De feitelijk onderhandelingsruimte ie actoren ienaangaan e e n is een aspect van de
vigerende machtsverhoudingen in de desbetreffende praktijk, en hangt samen met het
bestaan en de uitvcerbaarheid van sancties op het gedrag. Of ik iets dce wat ik zou
mceten dcen, hangt mede af van de middelen die anderen ter beschikking hebben om mij
daartce te dwingen. Als zij daar niet over beschikken kan ik mij een bepaalde identiteit
laten toebedelen, bijvoorbeeld van oudere, zonder mij als zodanig te gedragen, of die
identiteit ontkennen, zodat ik mij niet dienovereenkomstig hcef te gedragen.

V rder verschilt de mate van duideli'kheid over de inhoud van rollen en identitei-
tgn, afhankelijk van die rollen en identiteiten zelf èn de interactiecontext. ast ste len of
iemand een vrouw- is, is over het algeméen ~málckéií'kér 3án vaststellen of iemand
homosexueel is, maar in de specifieke setting van een homo-bar kon dit wel eens
andersom liggen. Aangeven wat de rechten en plichten zijn van iemand die wordt
verdacht van een misdrijf is over het algemeen eenvoudiger dan aangeven wat wordt
verwacht van 'een moderne vrouw'. Maar ook hier geldt dat voor bepaalde godsdienstige
of etnische groepen in de samenleving de rolverwachtingen ten aanzien van vrouwen wel
eens net zo duidelijk konden zijn als die ten aanzien van verdachten.

Het toedelen van posities mcet ten dele vrij letterlijk worden genomen, als zijnde
afhankelijk van criteria van tijd en ruimte. Soms menen mensen genceg te weten wanneer
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ze weten uit welke wijk van de stad iemand komt, en bedrijven beschouwen de postcode
als een aardige indicator voor iemands sociaal-economische positie. 1~1og duidelijker
liggen de zaken natuurlijk als iemand in afzondering wordt gehouden in een gesticht, of
verkeert op zeer specifieke lokaties, zoals bijvoorbeeld op het podium bij een modeshow
of tussen de dcelpalen bij een vcetbalwedstrijd. Ook tijden helpen mensen te positioneren.
Als er op zondagmorgen wordt aangebeld is het waarschijnlijk een Jehova-getuige, en is
het om drie uur 's middags op een doordeweekse dag dan is het waarschijnlijk weer de
postbode die een poststuk niet door de te kleine brievenbus kan krijgen. Kortom, al de
verschillende soorten van tijdruimteliàkheid die hiervoor .zijn onderscheiden, alsmede
processen van afzonderin~ en lokalisering werken door én zijn médéwórmge~lvën~aan..- ~ ~~
praktiiken, omdat ze helpen actoren te identificeren en verwachtingen te formuleren ten-. ... - - ~W. -....- -.-..,- ... ,., . -----
a3tl~ien van hun~edrag.

I.eeftijd, geslacht, etnische achtergrond en de mate waarin men beschikt over
lichamelijke en geestelijke vaardigheden behoren tot de belangrijkste 'identificerende'
criteria in moderne systemen. Welke sociale categorieén op basis van deze criteria worden
geconstrueerd, en welke rolverwachtingen daar vervolgens aan worden gekoppeld is een
empirische, van de sociale context atiiankelijke, vrijwel altijd omstreden en deels
onderhandelbare kwestie. Wanneer eenmaal criteria zijn ontwikkeld voor de categorise-
ring van deze identiteiten, gaan echter de fysieke eigenschappen van het lichaam - de
lichamelijke differentiatie - wel degelijk doorspelen in de vormgeving van sociale
interacties, via deze processen van identificatie en categorisering. De toedeling van
sociale posities vindt dus deels plaats op basis van lichamelijke criteria, via de tcekenning
van daaraan gekoppelde identiteiten. Ook dan mcet de lichamelijke differentiatie zeker
niet als volledig onontkoombaar voor de actor worden voorgesteld. Er mcet een analy-
tisch onderscheid worden gemaakt tussen de criteria voor identificering en de rolvoor-
schriften enerzijds, en de feitelijke tcepassing daarvan anderzijds. Men kan zich ouder of
jonger voordcen dan men 'werkelijk' is of tijdelijk of voorgoed veranderen van geslachte-
lijke identiteit. De vrijetijd - van het carnaval tot het gemaskerd bal, van het personeels-
feest in Middeleeuwse entourage tot het kinderspel, van de dansles tot de disco - is bij
uitstek de sfeer waar 'gespeeld' wordt met identiteiten. De daarmee gepaard gaande
tijdelijke verschuiving of opheffing van de rechten en plichten, waar men mee te maken
heeft als gevolg van de 'normale' identiteit, kan een even zo tijdelijk gevcel van vrijheid
en ontspanning opleveren.

Behalve dat 'grote' natuurlijke verschillen - de lichamelijke differentiatie -
doorwerken in de toedeling van sociale posities, zijn er ook tal van 'kleine', soms uiterst
subtiele lichamelijke of uiterlijke verschillen die hierbij een rol spelen, zoals onder andere
Bourdieu (1986) heeft laten zien. Te denken valt aan zaken als kleding, gebaren, spraak
en stemvolume, omgangsmanieren, enz.. Het belang van dit soort criteria in het toedelen
van sociale posities schuilt vooral in de hieraan gekoppelde veronderstellingen met
betrekking tot de overige praktijken waaraan actoren deelnemen en de door hen ingeno-
men posities daarin. Van iemand die 'goed' gekleed gaat, op de 'juiste' manier met de
taal omgaat, zelfvertrouwen uitstraalt en 'vlot' in de omgang is, wordt eerder aangenomen
dat hij in 'afwezige' praktijken een 'goede' positie inneemt dan van iemand die al deze
eigenschappen niet bezit, hetgeen deze persoon in een relatief goede 'uitgangspositie'
plaatst om te worden tcegelaten in de onderhavige praktijk enlof er een goede positie in te
kunnen nemen.
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Sociale identiteit en levensstijl

Een belangrijk aspect van de modernisering is geweest dat mensen vaker 'vreemden' voor
elkaar werden, elkaar niet meer van geboorte af aan kenden en in steeds meer interacties
in één oogopslag iemands identiteit mcesten vaststellen, teneinde te weten hce zo'n
persoon tegemcet te treden. Daarbij is in eerste instantie een grote nadruk gelegd op
uiterlijke kenmerken, zoals door middel van strenge kledingvoorschriften voor leden van
verschillende standen. In tcenemende mate is het accent echter verlegd naar 'administra-
tieve' en bij derden controleerbare criteria, zoals inkomen, huwelijkse staat, vergunnin-
gen, diploma's en bewijzen van inschrijving en goed gedrag. Deze 'administratieve'
identiteiten zijn over het algemeen niet in plaats gekomen van oudere en andere vormen
van identificatie, maar erbij gekomen. Voor het individu is het gevolg geweest een grcei
aan identiteiten, en daarmee van al dan niet conflicterende rolverwachtingen.

Als gevolg van deze steeds verdergaande uitbreiding en uitsplitsing van identiteiten
wordt het steeds mceilijker te spreken van 'dè sociale identiteit'. 'Dè sociale identiteit'
was, vanuit de hedendaagse optiek gezien, in feite een cluster van onderling nauw
gerelateerde identiteiten, zoals van de 'kostwinner', die vanzelf ook man en vader was, of
van de 'huisvrouw', dat wil zeggen; vrouw, moeder en eerst verantwoordelijke voor het
huishouden. Het voorkomen van dit soort 'identiteiten-clusters' hing samen met het
bestaan van geclusterde praktijken, waaraan actoren deelnamen die als het ware elkaars
dagelijkse pad van praktijken konden overzien en elkaar over en weer via meerdere
praktijken konden aanspreken op de rechten en plichten verbonden aan hun 'sociale
identiteit'.

Deze clustering van praktijken is ook onderdeel van Cohens pogingen om de in
zijn ogen missende institutionele link tussen actor en structuur te vullen met het concept
van positie-praktijken en het daar ingebouwde idee van relaties tussen specifieke positie-
praktijken. Naast eerder gencemde redenen waarom me dit niet zo'n zinnig concept lijkt,
is ook een reden dat voor dit aspect van positionering - namelijk dat positionering in de
ene praktijk vaak samenhangt met positionering in andere praktijken - reeds een aantal
begrippen bestaan, zoals sociale en systeemintegratie en sociale relaties, oftewel elk soort
band tussen actoren enlof grcepen van actoren, waarmee op conceptueel niveau de
vormgeving van sociale systemen kan worden beschreven. Wat ontbrak was niet zozeer
een begrip dat de samenhang tussen praktijken op het niveau van sociale systemen nog
eens benadrukte, maar een begrip dat die samenhang op het niveau van het individu
aangaf, tegen de achtergrond van de hiervoor beschreven uitbreiding en uitsplitsing van
sociale identiteiten. Een dergelijk begrip levert Giddens pas in Moderniry and Self-Identiry
met zijn omschrijvingen van levensstijl en levensverhaal. 'A lifestyle can be defined as a
more or less integrated set of practices which an individual embraces, not only because
such practices fulfil utilitarian needs, but because they give material form to a particular
narrative of self-identity' (1991a, 81). Het levensverhaal ('narrative of the self) is 'the
story or stories by means of which self-identity is reflexively understood, both by the
individual concerned and by others' (a.w., 243). Dit zijn duidelijk geen omschrijvingen
die direct veel oplossen, gegeven het vrijwel ontbreken van enige substantiële inhoud.
Maar zij zetten ons wel op een, zij het mceilijk begaanbaar spoor. De integratie van
praktijken, die door levensstijlen wordt georganiseerd, wordt mede afhankelijk gemaakt
van de vraag wie men wil zijn, van de vraag welke sociale identiteit men zelf wil
uitdragen in de wereld.
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Tegelijkertijd echter onderkent Giddens de implicaties voor levensstijlen van de eerdere
nadruk op de regionalisering van activiteiten. 'Partly because of the existence of multiple
milieux of action, lifestyle choices and activities very often tend to be segmental for the
individual: modes of action followed in one context may be more or less substantially at
variance with those adopted in others. I shall call these segments lifesryle sectors. A
lifestyle sector concerns a time-space 'slice' of an individual's overall activities, within
which a reasonably consistent and ordered set of practices is adopted and enacted' (a.w.,
83). De totaliserende tendens in het levensstijlbegrip - als zouden àlle praktijken op het
dagelijkse en levenspad min of ineer bewust onderdeel mceten uitmaken van het eigen
levensverhaal en een bepaalde zelf-identiteit mceten weergeven - wordt dus onmiddellijk
gerelativeerd door te stellen dat levensstijlkeuzen gesegmenteerd kunnen zijn langs de
lijnen van 'levensstijlsectoren'.

Deze relativering rcept wel de vraag op wat Giddens precies bedcelt met de
aanduiding 'a more or less integrated set of practices' in de omschrijving van levensstijl.
In een later hoofdstuk dat de veelzeggende titel 'Beprcevingen van het zelfdraagt, wordt
duidelijk dat Giddens er van uit gaat dat een coherent levensverhaal psychologisch gezien
noodzakelijk is om een gevcel van ontologische zekerheid in stand te houden. Fkn van de
beprcevingen waarmee actoren in de context van de moderniteit dan ook te maken hebben
is het bewaren van een zekere coherentie in het levensverhaal, terwijl ze in hun dagelijkse
leven te maken krijgen met steeds verder uiteenlopende contexten van interactie. Maar,
'.. it would not be correct to see contextual diversity as simply and inevitably promoting
the fragmentation of the self, let alone its disintegration into multiple "selves". It can just
as well, at least in many circumstances, promote an integration of self. (..) A person may
make use of diversity in order to create a distinctive self-identity which positively
incorporates elements from different settings into an integrated narrative. Thus a
cosmopolitan person is one precisely who draws strength from being at home in a variety
of contexts' (a.w., 190). De moderne mens mcet leren schipperen tussen 'rigide traditio-
nalisme' en ongevceligheid voor de relativiteit van de context enerzijds, en 'automatisch
conformisme' (Fromm) en kameleontisch gedrag anderzijds. In het laatste geval kan de
'ware zelfworden verdrongen door een 'vals zelfof een 'pseudo zelf, waarbij men zijn
eigen identiteit heeft overgeleverd aan anderen (a.w., 191).

Ik ben niet overtuigd van het bestaan van 'ware zelven', maar ik kan een heel eind
komen met het idee van een coherent levensverhaal dat noodzakelijk is voor het in stand
houden van een gevcel van ontologische zekerheid. Tenminste, wanneer we dit welhaast
tautologisch mogen begrijpen als het verhaal waarin en waarmee actoren hun zelf-
identiteit presenteren, en dat actoren voldcende ontologische zekerheid biedt om te
overleven in de feitelijke contexten van interactie waarmee zij te maken hebben. Wàt dus
een 'coherent levensverhaal' is, is niet op voorhand vast te stellen, maar blijkt pas
achteraf, wanneer mensen die dat levensverhaal voor zichzelf relevant achten, op een
redelijk zelfstandige manier vorm kunnen geven aan hun levenspad. Een 'meervoudige' of
'gefragmenteerde persoonlijkheid' wordt bijvoorbeeld eerst dan pathologisch, wanneer
deze 'meervoudige persoonlijkheid' bij het individu leidt tot een 'incoherent levensver-
haal' - zichzelf dus als meerdere personen ervaart die (historisch gezien) absoluut niets
met elkaar te maken hebben - en deze incoherentie in de verschillende contexten van
interactie versterkt wordt weerspiegeld. Het woord 'integratie' in de omschrijving die
Giddens geeft van levensstijl wil ik dan ook begrijpen zoals dit woord is bedceld in de
term systeemintegratie. Levensstijlen refereren aan een bepaalde vorm van systeeminte-
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gratie: aan de wisselwerking tussen de sociale praktijken die met elkaar het dagelijkse en
levenspad van individuen opmaken. De 'samenhang' is de samenhang van de biografie.

De ongelijk verdeelde beperkingen waarmee actoren te maken hebben om aan hun
levensstijl vorm te geven, mogen hierbij niet uit het oog worden verloren. Levensstijlen
weerspiegelen niet alleen de preferenties van individuen voor bepaalde praktijken, maar
ook de condities waaronder individuen die preferenties (hebben) kunnen ontwikkelen.

Handelingsvrijheid en de constructie van de zelf-identiteit

Het begrip levensstijl is al met al geen gemakkelijk begrip. Toch, met voorncemde
kanttekeningen, kan het worden gebruikt om aan te geven dat praktijken een bepaalde
samenhang vertonen. Dat wil zeggen, dat bepaalde praktijken in wisselwerking met elkaar
staan, doordat ze deel uitmaken van het dagelijkse en levenspad van actoren, en waarbij
die samenhang niet alleen voortvlceit uit de omstandigheàen dan wel traditionele verhou-
dingen, maar ook keuzes van die actor~n . weerspiegelt, die zij min . of ..meecylamnen

~ beredeneren in termen van de ontwikkeling van hun eigen levensverhaal. Met deze laatste
É tcevcegingen, waarbij het reflexieve karakter van het levenspad wordt benadrukt, worden

levensstijlen bestempeld als moderne fenomenen.
In de moderniteit krijgen actoren in tcenemende mate te maken met keuzemomen-

ten in de opbouw en uitbouw van de zelf-identiteit en, in wisselwerking daarmee, met
mogelijkheden om het dagelijks pad vorm te geven met praktijken die die zelf-identiteit
ondersteunen en die een bepaalde levensstijl uitdragen. De vormgeving van het eigen
leven wordt iets om bewust over na te denken, met anderen over te praten en zich over te
laten adviseren. Het levenspad wordt onderwerp van levensplanning82.

Levensplanning heeft betrekking op het geheel van het dagelijkse leven. Een
belangrijke voorwaarde voor dergelijke planning is dat er alternatieve levensstijlopties
bestaan, waaruit men kan kiezen (Giddens, 1991a, 80 e.v.). Deze benadering ligt in het
verlengde van het handelingstheoretisch uitgangspunt van de menselijke handelingsvrij-
heid, het idee dat formeel gesproken actoren ook altijd 'iets anders hadden kunnen dcen'.
In substantieel opzicht kunnen er evenwel grote verschillen zijn voor wat betreft het aantal
beschikbare opties, die zich onderling ook nog eens kunnen onderscheiden naar de mate
van aantrekkelijkheid. In de moderne tijd neemt voor het overgrote deel van de bevol-
king, in ieder geval in de Westerse verzorgingsstaten, het aantal aantrekkelijke opties
enorm tce. Zowel ten aanzien van het werk als de vormgeving van primaire relaties zijn
individuele keuzes een steeds grotere rol gaan spelen. In hceveel films is de centrale
thematiek niet een variant op 'I want you'; een situatie waarin de keuze van twee gelieven
voor elkaar botst met lokale tradities en verwachtingen ten aanzien van de partnerkeuze ?
Toch zijn het de sfeer van de vrijetijd en consumptie die bovenal met het spelen met

s2. Uit een brief van Lifeplan. 7lte Lrfesryle Advisors, waarin geprobeerd wordt afgestudeerden van de
London School af Economics voor de diensten van dit buresu te interesseren: 'We graduated with plans,
ideals sod dreams but as the "real world" asserted its pressures we settled into a life of more limited
óorizons. We have become successful in our chosen fields . .. but something is still missing. ( ..) Lifeplan
sets out to re-introduce you to yourself and the values you once had which time and a busy schedule have
made you forget. But this is not a hard, driving programme of relentless goal-setting and achievement.
Instead, we analyse your lifestyle in its entirety, taking an honest look at the person you are and the way
you'd really like things to be' (Lifeplan, Brighton, 1991).
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identiteiten en het ontwikkelen van een eigen levensstijl in verband worden gebracht. Hier
immers is de hceveelheid aantrekkelijke opties het grootst.

Het gevcel van vrijheid dat kan voortvlceien uit het spel met identiteiten is te
begrijpen vanuit het feit dat de geprefereerde levensstijl praktijken integreert, waarin men
posities kan innemen waarvan men de daaraan gekoppelde rechten en plichten als
zodanig, of in hun toepassing, aantrekkelijk vindt of tenminste als minder belastend
ervaart dan die gekoppeld aan alternatieve levensstijlopties. Naarmate men van jongs af
aan meer mogelijkheden heeft gehad om aldus met identiteiten te spelen, heeft men als
gevolg daarvan ook andere ervaringen opgedaan dan diegenen, die met minder speelruim-
te zijn opgegrceid en mogelijk ook nu nog beperkter zijn in hun mogelijkheden. De
resultante van die ervaringen - iemands zelf-identiteit - kan aldus worden geconceptuali-
seerd als een weliswaar persoonsgebonden en vooral bij volwassenen relatief stabiel
'gegeven', maar desalniettemin een sociaal produkt, ontstaan in de in tcenemende mate
reflexieve wisselwerking tussen een over bepaalde handelingsvrijheden beschikkende actor
en verschillende handelingsruimtes latende sociale omstandigheden. In die wisselwerking
spelen spel of spel-achtige activiteiten een cruciale rol, door de tijdruimtelijk opschorting
van de 'normale' beperkingen aan het handelen, waarmee mogelijkheden worden
gecreëerd nieuwe handelingsgebieden, met de daarbij behorende identiteiten en posities, te
verkennen. Mogelijk dat we ook in deze richting mceten zceken voor de oplossing van
een aantal vragen die ik heb gesteld bij de betekenis die Bourdieu tcekent aan vrijetijd,
waar het gaat om de opbouw van cultureel kapitaal. Misschien gaat het daarbij niet om
vrijetijd zonder meer, maar veeleer het verschil in mogelijkheden van kinderen om
spelenderwijs verschillende handelingsgebieden te verkennen, en aldus vertrouwd te raken
met en vaardigheden op te dcen in een groter scala van posities en identiteiten.
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13 NATUURLIJKE OMSTANDIGHEDEN

Bij de bespreking van Híigerstrands tijdgeografie in The Constitution of Society legt
Giddens de nadruk op de betekenis van de 'tijdgeografische realiteit' als (ongelijk
verdeelde) hulpbron voor de vormgeving van de praktijken die het dagelijkse leven
opspannen (1984, 110 e.v.). Dit is essentieel voor etn goed begrip van de betekenis van
de tijdruimtelijke differentiatie voor de structuratie van sociale praktijken. Zoals hiervoor
al werd opgemerkt wordt de tijdruimtelijke differentiatie bemiddeld door de structurele
condities voor die sociale praktijken. De nabijheid van water leidt niet vanzelf tot de
activiteit vissen. Behalve deze tijdruimtelijke situatie impliceert een dergelijke praktijk
ook een bepaalde set van hulpbronnen (boten, netten, duikgerei, enz.) en een bepaalde
cultuur, waarbinnen vissen een zinvolle activiteit vormt. Omgekeerd blijft het echter
mceilijk vissen zonder water. De aanwezigheid of nabijheid van een rivier, meer of zee is
dus een noodzakelijke conditie voor de activiteit vissen, al leidt die uit zichzelf niet tot
een dergelijke activiteit. Zo beschreven klinkt dit nogal triviaal. Iets minder banaal wordt
het wellicht, als men zich realiseert dat het hier om dezelfde thematiek gaat als de vraag
of inen vandalisme kan bestrijden door middel van architectonische of stedebouwkundige
ingrepen, of dat men deelname aan recreatieve activiteiten in het buitengebied kan
bevorderen door het aanleggen van fiets- en wandelpaden.

Heeft nu het voorkomen van andere entiteiten dan het menselijk bestaande wellicht
ook betekenis voor de condities voor de (re-)produktie van sociale praktijken, anders dan
door het scheppen van een tijdruimtelijke context voor het 'uitstrekken' van sociale
systemen ? Het antwoord luidt: ja. Om hetzelfde voorbeeld aan te houden: de praktijk
vissen veronderstelt niet alleen de aanwezigheid van water, maar ook het bestaan van
vissen. Deze vissen leven in een 'objectwereld', die wel in tcenemende mate afhankelijk
wordt van de menselijke levensvorm, maar grotendeels nog steeds voortbestaat onafhanke-
lijk daarvan. Deze 'objectwereld' is constitutief voor het sociale leven voorzover ze wordt
ingezet als hulpbron of object van zingeving. Maar daarnaast bestaat die objectwereld ook
'voor zichzelf. Er vinden ecologische processen plaats buiten menselijk toedcen,
bedceling enlof weten om, die desalniettemin kunnen leiden tot veranderende condities
voor de structuratie van sociale praktijken. Want of de vissen nu verdwijnen door het
optreden van natuurlijke ziektes of door mensen veroorzaakte algengrcei als gevolg van
eutrofiéring van het water, in beide gevallen heeft dit gevolgen voor de vispraktijk.

De (re-)produktie van de natuurlijke omgeving - land, water, lucht, grondstoffen,
plantaardige en dierlijke reproduktie - is in principe denkbaar zonder menselijke aanwe-
zigheid, of, anders gezegd, is tot op zekere hoogte een gegeven, en niet een produkt van
menselijk handelen. Daar mcet dan onmiddellijk aan worden tcegevcegd dat de (aardse)
natuurlijke condities in tcenemende mate wèl zijn en worden beïnvloed door het dcen en
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laten van mensen, oftewel intern referentieel worden. Deels bedceld, deels onbedceld zijn
de natuurlijke omstandigheden geworden tot een gecreéerde omgeving, een omgeving die
ondenkbaaz zou zijn zonder menselijk ingrijpen. '.. what we see is the emergence of an
internally referential system of knowledge and power. It is in these terms that we should
understand the phrase "end of nature". There has taken place a marked acceleration and
deepening of human control of nature, directly involved with the globalisation of social
and economic activity. T'he "end of nature" means that the natural world has become in
lazge pazt a"created environment", consisting of humanly structured systems whose
motive power and dynamics derive from socially organised knowledge-claims rather than
from influences exogeneous to human activity' (Giddens, 1991a, 144).

Bij de natuurlijke differentiatie mcet niet alleen worden gedacht aan het onder-
scheid tussen de menselijke soort en andere natuurlijke (materiële en biologische)
entiteiten, maar ook aan de 'interne' differentiatie van de menselijke soort zelf als gevolg
van de lichamelijkheid van de mens. Die lichamelijkheid creëert specifieke mogelijkheden
en beperkingen voor het handelen, zoals de biologische noodzaak tot eten en drinken en
de mogelijkheid voor talige communicatie, die in zijn precisie en genuanceerdheid
ongekend is in de rest van het dierenrijk. Ook de (re-)produktie van lichamen wordt nu in
hoge mate door mensen gecontroleerd en richting gegeven.

Dat in de vrijetijdstudies het lichaam en de natuur relatief weinig aandacht hebben
gekregen is eigenlijk merkwaardig. Immers, veel vormen van vrijetijdbesteding draaien
om het eigen lichaam enlof de ervaring van de natuurlijke omgeving. Denk aan zwem-
men, zonnen, body-building, zeilen, naturisme, flaneren, wilgen knotten, dansen,
wandelen, vrijwilligerswerk voor Greenpeace of Natuurmonumenten, diepzeeduiken, sex,
jacht, bezceken van beauty-farms, safari, enz.. Het lijkt er op dat het fysieke van de
vrijetijdbesteding is opgelost in beleidsmatige categorieën als 'sport', 'openluchtrecreatie'
en 'vrijwilligerswerk'. 'Deelname' aan deze activiteiten werd en wordt vooral 'verklaazd'
uit de 'sociologische basisvariabelen' zoals leeftijd, geslacht en inkomen. Het onderzcek
maakt deel uit van een politiek gericht op 'gelijkheid van kansen', waarbij vooral
structurele beperkingen voor 'participatie' werden en worden onderzocht en aangepakt via
wet- en regelgeving.

Daazmee weerspiegelen de vrijetijdstudies de hoofdstroom in de sociale weten-
schappen, meer in het bijzonder de sociologie. In die hoofdstroom hebben de natuurlijke
omstandigheden geen belangrijke plaats, zoals ook op sociaal-theoretisch vlak lichaam en
natuur relatief onderbelichte onderwerpen zijn gebleven. 'Biologisme' was een bedreiging
voor de nau de omschrijving van een eigenstandig object strevende sociale wetenschap-
pen en bij de grondleggers van de sociologie figureerde de natuur dan ook overwegend als
onproblematische hulpbron. Pas de laatste twee decennia lijkt de aandacht voor het
lichaam en het milieu enigszins te grceien, alhcewel deze thema's, net als vrijetijd, nog
steeds een mazginale positie innemen ten opzichte van thema's als arbeid, gezin en
onderwijs (zie Turner, 1984).

Voorzover de ontwikkeling van de structuratietheorie vooral een poging is
antwoorden te formuleren op al lang slepende conceptuele kwesties in de sociale weten-
schappen, ligt diepgaande discussie van het thema natuur niet direct voor de hand. De
aloude discussie tussen de sociologie en de geografie heeft vooral betrekking op de
ruimtelijkheid van de sociale en natuurlijke omgeving, en minder op de betekenis van de
natuur zelf. De sociobiologie heeft ons volgens Giddens vooral geleerd dat veel diersoor-
ten 'socialer' zijn dan oorspronkelijk werd gedacht, maar dat de genetische eigenschappen
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van de mens veel meer dcen dan het handelen conditioneren, is vooralsnog speculatie
(1989a, 35-36). Daarnaast is er discussie over de relatie natuur-cultuur waar het gaat om
het aangeleerd dan wel aangeboren zijn van menselijke eigenschappen. Dit debat speelde
en speelt onder andere bij de thema's onderwijs en criminaliteit. Het misbruik dat er in
het verleden is gemaakt van het categoriseren van mensen op basis van 'natuurlijke'
eigenschappen, heeft deze discussie gedeeltelijk in de taboesfeer dcen belanden en voor
velen in ieder geval buiten het rijtje van kernproblemen in de sociale wetenschappen.
Niettemin zouden vooral psychologen terecht kunnen opmerken dat het 'nature - nurture'
debat onderbelicht blijft.

A1 met al zijn de belangrijkste aandachtspunten voor wat betreft de natuurlijke
condities voor de (re-)produktie van sociale praktijken de discussie over 'materiële
beperkingen' (èn mogelijkheden) voor het handelen en de lichamelijkheid van actoren,
waarbij wordt ingegaan op de biologische behceften en psychische motivaties of drijfve-
ren. Het is vooral in Giddens' meer sociologisch georiënteerde analyse van de moderni-
teit, waarin minder een accent ligt op het kritisch evalueren van de (conceptuele) erfenis
van de sociale wetenschappen, en meer op het op substantieel niveau proberen te
doorgronden wat de kernproblemen zijn waar mensen heden ten dage in hun samenleven
mee worden geconfronteerd, dat de implicaties van de natuurlijke condities van het
sociale leven aandacht krijgen.

Lichaam, motivatie, bewustzqn

Biologisch gezien zijn mensen de wezens die het best zijn uitgerust om hun biologische
status te ontstijgen. De verhouding van hun lichaamsomvang ten opzichte van de
omgeving en de omvang van hun hersenen, hun zintuigen en ledematen, hun vermogen
een breed scala van geluiden voort te brengen en op te vangen, kortom, hun specifieke
lichamelijke eigenschappen zijn gunstige condities gebleken voor de ontwikkeling van een
sociaal leven, dat qua complexiteit, omvang en diepgang zijns gelijke niet kent in het rijk
der dieren. De tijd die kinderen nodig hebben teneinde de meest basale vaardigheden te
leren om te kunnen overleven, is zelfs vergeleken met apen, de meest verwante levende
wezens, erg lang en wordt in feite steeds langer waar het gaat om zelfstandig mee te
kunnen komen in de moderniserende samenleving. Het kunnen leren is wel een van de
meest bijzondere eigenschappen van mensen, dat hen in staat stelt hun gedrag te sturen en
bij te sturen op basis van een evaluatie van eigen en andermans gedrag. Dit leervermo-
gen, en het vermogen het geleerde tce te passen, heeft in tcenemende mate de condities
voor het handelen - inclusief dat leren - zichtbaar gemaakt en tcegankelijk gemaakt voor
menselijk ingrijpen. Met, naast allerlei bedcelde, ook vaak onbedcelde gevolgen, zowel
voor de menselijke soort als andere biologische soorten.

Net als andere natuurlijke condities voor het handelen worden ook delen van het
lichaam aangepast aan de wensen van actoren. De identiteitstcekenning op basis van
lichamelijke criteria is voor actoren, die over de daartce geëigende middelen kunnen
beschikken, makkelijker te manipuleren geworden. Toch blijft hun lichaam mensen binden
aan een bestaan als biologische entiteit. Het zal hen, in ieder geval op de korte termijn,
verhinderen volledig te ontsnappen aan de daarmee gepaard gaande beperkingen, zoals die
voortvlceien uit de behcefte aan eten en drinken, de noodzaak tot het in stand houden van
een bepaalde lichaamstemperatuur, de vatbaarheid voor ziekten en de begrensde leef-tijd.
Als conditie voor het handelen levert het lichaam echter niet alleen beperkingen op, maar
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ook mogelijkheden. Via het lichaam ervaren we genot, plezier en voldaanheid; naast
inspanning is er ook ontspanning.

De lichamelijkheid van actoren 'snijdt' de andere condities voor het handelen in de
feitelijkheid van sociale systemen, als 'drager' van de verschillende soorten kennis, als
hulpbron voor de uitcefening van macht, bij de inzet van sancties in interacties, en in de
ecologische, materiéle en biologische relaties met de rest van de natuurlijke condities. Zo
is het lichaam aangrijpingspunt voor sancties, doordat het wordt geslagen, afgezonderd of
belachelijk gemaakt, maar ook doordat het wordt gestreeld of wordt voorzien van drank
en eten. Of dient het als hulpbron bij allerlei activiteiten, door het te versieren, op te
maken, op een bepaalde wijze te kleden, door het bepaalde bewegingen te laten maken of
zelfs door er simpelweg te zijn, bijvoorbeeld in de vormgeving van een 'massapubliek'.
Net als de andere condities is ook de lichamelijkheid van actoren gedifferentieerd. Niet
iedereen bezit dezelfde lichamelijke eigenschappen en dus worden mensen geconfronteerd
met verschillende lichamelijke condities voor de vormgeving van hun dagelijks bestaan,
waar ze meer of minder gemakkelijk aan kunnen ontstijgen, afhankelijk van de aard van
desbetreffende eigenschappen en de middelen en kennis waar ze overigens over kunnen
beschikken.

Het is een punt dat vaak over het hoofd wordt gezien, maaz volgens het C.B.S.
kampt ongeveer één op de negen Nederlanders met ernstige lichamelijke gebreken.
Wanneer ook minder ernstige gebreken in de beschouwing worden betrokken, ondervindt
ongeveer een derde van de bevolking lichamelijke beperkingen (CBSINIMAWO, 1990).
Op grond van hun ernstige lichamelijke gebreken (blindheid, doofheid, niet kunnen lopen,
enz.) worden mensen gepositioneerd als 'gehandicapte'. Alleen al vanwege het grote
aantal gehandicapten en de interne differentiatie qua gebreken heeft dit begrip echter een
beperkte betekenis. Gehandicapten hebben een aantal gedeelde belangen, met name wat
betreft hun inkomenspositie. Maar verder geldt ook voor mensen met een lichamelijke
stoornis dat ze onderling net zo veel kunnen verschillen als mensen die die stoornis niet
hebben, bijvoorbeeld wat betreft leeftijd, geslacht, huishoudenssituatie, opleiding, enz. De
aanwezigheid van lichamelijke stoornissen bij zovele mensen vcegt dus een extra dimensie
tce aan de differentiatie in condities voor sociale praktijken, en vervangt niet andere
differentiérende condities door die van het gehandicapt zijn.

Ditzelfde geldt natuurlijk voor geestelijke stoornissen. Om niet al te veel in
herhaling te vervallen ga ik hier niet verder op in, maar richt mijn aandacht voor de rest
van deze paragraaf op het algemene gegeven van het 'gelaagde' bewustzijn, waarmee het
menselijk leven zich in belangrijk opzicht onderscheidt van andere vormen van leven.

Het gelaagde bewustzijn

De notie van 'individu' of 'persoon' is allesbehalve onproblematisch. Ook in de structura-
tietheorie wordt 'het subject gedécentreerd' en wordt getracht onbekommerd subjectivisme
en voluntarisme te vermijden. Maar dit mcet er niet tce leiden dat het subject 'verdwijnt';
dat de wil, kennis en vaardigheden van mensen er niet meer tce dcen en dat hun
verantwoordelijkheden voor wat ze dcen 'oplossen' in 'structuren' of 'discoursen' waar ze
geen vat op hebben ( Giddens in Munters (red.), 1991, 74-77). De menselijke subjectiviteit
en individualiteit mcet daarentegen worden geanalyseerd als belangrijk element van wat
wel centraal staat in de structuratietheorie: praktijken. Aldus gesitueerd in de theorie, kan
gezegd worden dat 'a human individual is an agent who, in a chronic and routine way,
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reflexively monitors the course of her or his action in the durée of day-to-day life. For
the most part this happens on the level of practical consciousness, but unconscious
elements are also involved, and agents are ordinarily at any time able discursively to give
n~sons for what they do' (Giddens, 1990b, 301).

Voor wat betreft het onderscheid tussen het discursieve en het praktische bewust-
zijn steunt Giddens vooral op Wittgensteins latere filosofische werk; diens beschouwingen
over 'levensvormen' en het inzicht dat 'language is intrinsically involved with "that which
has to be done": the constitution of language as "meaningful" is inseparable from the
constitution of forms of social life as continuing practices'. Het praktisch bewustujn
betreft 'het weten hce verder te handelen', en het is in die zin dat 'every social actor
knows a great deal about the conditions of reproduction of the society of which he or she
is a member' (Giddens, 1979a, 4-5), naast het feit dat iedereen tot op zekere hoogte in
staat is de condities van reproduktie onder woorden te brengen en daarmee te objective-
ren. Het begrip discursiviteit mcet ruim worden geïnterpreteerd. Behalve dàt iets onder
woorden kan worden gebracht, dàt iets kan worden 'gerationaliseerd', houdt het ook in
hae iets onder woorden wordt gebracht - ironisch, lachend, mokkend, spottend, enz.

Er is een vlceiende overgang van het discursieve bewustzijn naar het praktische
bewustzijn, dat kennis omvat die (nog) niet verwoord is, mau in principe wel door de
actor verwoord kan worden, en waarvan de actor in ieder geval zoveel 'weet' heeft dat zij
hem kan tcepassen. Actoren 'weten' hce ze een gesprek mceten beginnen en eindigen,
hce gebruik te maken van telefoon, verkeersstelsel en supermarkten, hce het vcetbalspel
gespeeld mcet worden en hce ze de beelden op de televisie mceten interpreteren, maar
metstentijds zouden ze het allesbehalve makkelijk vinden om deze kennis precies onder
woorden te brengen. Inhoudelijk heeft de praktische kennis niet alleen betrekking op het
hce van de dagelijkse activiteiten, maar ook op de positionering van personen en
activiteiten in de verschillende onderscheiden contexten: men vcelt zich 'vertrouwd' met
de situatie, hetgeen tegelijkertijd een uiting is van vertrouwen in de continuïteit van die
situatie in de context van allerlei afwezige situaties. Die praktische vertrouwdheid met de
gang van zaken in een bepaalde situatie, bijvoorbeeld op een golfbaan, maakt de aandacht
en energie vrij om zich bezig te houden met de hoofdzaak: kennismaking met een nieuwe
zakenrelatie. Doordat de overgangen tussen praktisch en discursief bewustzijn vlceiend
zijn, is het mogelijk dat actoren overgaan tot gedragsverandering of, zowel letterlijk als
figuurlijk, tot een andere 'houding', wanneer ze op een of andere wijze iets leren over de
inhoud van het praktisch bewustzijn of wanneer ze zich het bestaan van bepaalde
gewoontes realiseren en niet meer 'als vanzelfsprekend' ervaren.

Eén van de voordelen van de introductie van het idee van praktische kennis is een
oplossing voor het probleem dat functies de neiging hebben 'achter de rug van de actor
om' te werken. Voorzover bepaalde handelingen functioneel zijn voor de instandhouding
van een bepaalde praktijk, kunnen we dat nu herinterpreteren als de (praktische) erva-
ringskennis van actoren dat bepaalde verrichtingen leiden tot bepaalde gewenste uitkom-
sten, waaronder continuïteit en rust - de beperking van de breedte van potentiéle hande-
lingsopties - teneinde zich te kunnen concentreren op bepaalde voorliggende opties.

In het onbewuste lokaliseert Giddens (verdrongen) behceften of drijfveren, die hij
in feite rekent tot de niet-onderkende condities voor het handelen. Confrontatie met deze
drijfveren gaat in de meeste gevallen gepaard met emotionele stoornissen. Belangen die
mensen hebben omschrijft Giddens als 'die uitkomsten of gebeurtenissen die de vervulling
van de behceften van de actor bevorderen. Er bestaan geen belangen zonder behceften:
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maar aangezien men zich niet noodzakelijk bewust hceft te zijn van de eigen handelings-
motieven, is men zich evenmin altijd bewust van wat in een bepaalde situatie het eigen
belang is' (Giddens, 1979b, 92).

In het verlengde van zijn opvatting dat het weinig zin heeft handelen te beschou-
wen als een optelsom van 'intenties', 'dcelstellingen' enlof 'keuzes', heeft het volgens
Giddens ook geen zin om aan elke handeling een bepaald 'motief~ koppelen. Motivatie
is een element van het procesmatige karakter van het handelen en kan het beste worden
beschouwd als een 'drijf-veer' voor 'projecten', die een groot aantal handelingen
omvatten. Als handelingsconditie is het niet uitsluitend een effect van de werking van
psychologische mechanismen in de actor zelf, maar wordt eveneens bemiddeld door de
overige contexten waarin het handelen zich afspeelt (zie verder Giddens, 1984, 6 en 45-
50).

In de structuratietheoretische optiek is motivatie dus altijd intrinsiek, omdat
behceften die tot handelen aanzetten nergens anders gelokaliseerd kunnen zijn dan in de
lichamelijkheid van de mens. Maar uit deze constatering volgt geenszins dat motivatie iets
'moois' is, iets dat bij uitstek geassocieerd mcet worden met vrijheid, spontaniteit, morele
bevrediging of activiteiten om 'zichzelfswille' ondernomen. Voorzover behceften
biologische wortels hebben, onderscheid de oriëntatie van actoren op hun belangen hen
niet van dieren die instinctief uit zijn op de vervulling van hun behceften. Voorzover
mensen zich wel onderscheiden van dieren, is het juist in de socialisatie van de vervulling
van behceften en spreken we over de handelingscondities waaronder mensen zijn
gesocialiseerd in de omgang met hun innerlijke drijfveren.

Het begrip extrinsieke motivatie wordt meestal gebruikt voor wat in de structura-
tietheorie wordt aangeduid als de rationalisering van gedrag. Het gaat hierbij om de
redenen die actoren aanvceren, wanneer ze ter verantwoording worden gercepen voor hun
handelen. Het gaat hier derhalve niet of niet noodzakelijk om hetgeen hen feitelijk heeft
aangezet tot bepaald gedrag, maar om de rechtvaardiging die ze geven van hun gedrag.
Dit gebeurt meestentijds wanneer iemand inbreuk maakt op de voortgaande stroom der
gebeurtenissen door te vragen: 'waarom dce je dat ?'. Bij de mogelijke antwoorden horen
antwoorden die verwijzen naar de angst voor negatieve sancties of het verlangen naar
positieve sancties. Maar men kan ook verwijzen naar 'gewoontes', 'voorkeuren' of
'smaak'. Belangrijk is te onderkennen dat bij de rationalisatie van gedrag, de actor
speelruimte heeft bij het geven van haar redenen; dat ze haar eigen motieven niet
helemaal hceft te kunnen overzien (zie hiervoor); dat ze anderen kan willen misleiden,
enz. De redenen die actoren geven voor hun gedrag zijn wel degelijk een aanwijzing voor
het waarom van het gedrag - en mits eerlijk gegeven, vaak hele goede aanwijzingen -
mau nooit het laatste woord, omdat de rechtvaardiging van het gedrag altijd een
gesitueerde activiteit is. De betekenis van de opgegeven redenen wordt pas volledig
duidelijk wanneer ze worden geplaatst in de context waarin ze zijn gegeven.

Het actor - structuur dualisme dat ligt onder het onderscheid tussen intrinsieke en
extrinsieke motivatie, en dat zo'n grote rol speelt in de studie van de vrijetijd waar het
gaat om het uiteenleggen van vrijetijd en niet-vrijetijd, kan alzo worden opgeheven door
een onderscheid te maken tussen verschillende aspecten van het handelen, rekenschap te
geven van de gelaagdheid van het bewustzijn en het serieus nemen van de lichamelijkheid
van de mens. Wat dit laatste betreft nog dit: het menselijk lichaam heeft een inherent
'tijdig' bestaan, en in dat 'tijdige' bestaan leren mensen omgaan met hun behceften. In
dat leerproces kunnen wat ooit 'externe' redenen waren om iets te dcen worden 'geïncor-
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poreerd' of 'geïnternaliseerd', op een zodanige wijze dat die voormalige 'externe redenen'
nu een wezenlijk onderdeel uitmaken van de 'zelf-identiteit'. Aldus is het wel mogelijk
dat intrinsiek gemotiveerd gedrag bevredigend is, maar dat betreft dan aangeleerd gedrag
en heeft formeel gesproken niets van dcen met vrijheid, noch met ethisch nastrevens-
waardig gedrag. Dat laatste hangt immers af van de inhoud van de bevrediging opleveren-
de intrinsiek gemotiveerde activiteiten, en het eerste hangt af van de alternatieve hande-
lingsopties waarover men beschikt. Naast al het andere dat ik dus over het onderscheid
tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie heb gezegd, kan ik daar nu nog aan tcevcegen
dat het in de meeste gevallen wel eens kon gaan om een tijdverschil waarbij voorheen
'externe redenen' na verloop van tijd intrinsiek motiverend gaan werken, door processen
van socialisatie, veranderende overtuiging of gedwongen aanpassing.

Handelingsvrijheid en ontologische zekerheid

De mechanismen voor de instandhouding van de 'praktische vertrouwdheid' met de
omringende wereld - de ontologische zekerheid - krijgen een ander karakter in de
moderniteit. Tradities worden vervangen door routines en we stellen, en mceten stellen,
een steeds groter vertrouwen in expert systemen - in sociale systemen waarin expertise
wordt opgebouwd en overgedragen volgens bepaalde procedures onafhankelijk van
concrete personen (Giddens, 1991a, 18) - naast of in plaats van in andere personen.
Tradities eren het verleden en de ervaringen van voorouders en zijn vooral van belang in
orale culturen. Tradities kunnen wel veranderen, maar die veranderingen kunnen slecht of
niet worden 'gemeten' omdat er (nog) geen tijdruimtelijke 'meetpunten' bestaan ten
opzichte waarvan die veranderingen kunnen worden waargenomen. 'To understand
tradition, as distinct from other modes of organising action and experience, demands
cutting into time-space in ways which are only possible with the invention of writing'
(Giddens, 1990a, 37). Routinisering van gedrag daarentegen heeft geen intrinsieke relaties
met het verleden; het zijn gewoontes die uiteindelijk gebaseerd zijn op de kennis die
mensen ontwikkeld hebben in hun omgang met elkaar en met hun omgeving en die in
principe alleen blijven voortbestaan, zolang die kennis geldig is (a.w., 38). 'In conditions
of modernity, the future is always open, not just in terms of the ordinary contingency of
things, but in terms of the reflexivity of knowledge in relation to which social practices
are organised. This counterfactual, future-oriented character of modernity is largely
structured by trust vested in abstract systems - which by its very nature is filtered by the
trustworthiness of established expertise' (a.w., 84).

Niemand kan op alle gebieden van het moderne leven expert, laat staan 'auto-
noom' zijn; er zijn altijd gebieden waarop men leek is en waar men afhankelijk blijft van
de expertise en handelingen van anderen; waar men er maar op mcet vertrouwen dat
anderen het beste met ons voor hebben. Deze moderne vertrouwensrelaties mceten de
basis vormen voor de ervaring van ontologische zekerheid in moderne omstandigheden,
voor onze grotendeels onbewust blijvende 'aanname' van de continuiteit van het dagelijkse
bestaan. Daar waar deze vertrouwensrelaties ontbreken en de risico's van het moderne
leven als 'levensbedreigend' ervaren gaan worden, kunnen allerlei stoornissen gaan
optreden in het normale handelingsverloop. Hier stuiten we dan ook op een specifieke
grens aan de menselijke handelingsvrijheid en keuzemogelijkheden. Namelijk daar waar
de actor, om wat voor reden dan ook, het vertrouwen in de continuïteit van de omgeving
verliest of zelfs niet in staat blijkt een dergelijk vertrouwen op te bouwen. Bijvoorbeeld
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tijdens de adolescentie, wanneer de betekenis van de primaire verzorger, vaak de moeder,
minder wordt; tijdens een eerste vakantie, wanneer men zich mcet zien te redden in een
totaal vreemde omgeving83 of na een diepingrijpende maatschappelijke omwenteling,
waarbij oude gebruiken en relaties mceten worden aangepast aan nieuwe maatschappelijke
verhoudingen.

De risico's van het moderne leven

Voorzover actoren biologische wezens zijn, zijn ze gevcelig voor (veranderende)
natuurlijke processen, die (vooralsnog) niet onderwerp zijn van (gerichte) menselijke
interventie. Met andere woorden, mensen kunnen slechts in beperkte mate anticiperen op,
en zich nooit volledig onttrekken aan, veranderingen in de natuurlijke omstandigheden als
gevolg van aardschokken en vulkaanuitbazstingen, de weersgesteldheid over een periode
langer dan de komende 10 dagen, het brceikaseffect of de opkomst en verspreiding van
'nieuwe' ziektes zoals AIDS. De natuurlijke omstandigheden, en de wijze waarop
veranderingen daarin doorwerken op de lichamelijkheid van actoren, vormen daarmee - in
ieder geval deels - oncontroleerbaze en onvoorspelbare bronnen van verandering van de
voorwaazden voor de reproduktie van het dagelijkse bestaan.

Aldus vormt de natuur een bron van onzekerheid. In de moderniteit echter
verandert de aazd van die onzekerheid. Oudere interpretatiekaders waar het gaat om het
duiden van natuurverschijnselen zijn weggevallen als gevolg van de opkomst van de
'rationele' natuurwetenschap, met haar belofte te vertellen hce de wereld werkelijk in
elkaar zit. Maar nu animisme, godsdienst en andersoortige premoderne betekenisstelsels
bijgezet zijn in de kast van 'bijgeloven', wordt evenwel steeds duidelijker dat 'de
natuurwetenschap' geen garanties biedt voor zekerheid. 'Although its originators looked
for certainties to replace preestablished dogmas, modernity effectively involves the
institutionalisation of doubt' (Giddens, 1990a, 176). Het uitgangspunt in de natuurweten-
schap is in feite dat iets vaststaat zolang het tegendeel niet is bewezen (a.w., 39). De
effecten van dit uitgangspunt worden merkbaaz in het dagelijkse leven. Medicijnen,
elektroshocks, verpakkingsmaterialen, voedingsmiddelen, apparaten - allerlei produkten
die voortvlceiden uit de resultaten van wetenschappelijk onderzcek en die jazenlang als
'goed voor de mens' aan de man zijn gebracht - blijken nu door diezelfde wetenschap
bewezen schadelijke effecten te kennen. Wat daarbij komt is dat door toedcen van de
mens veranderingen in natuurlijke processen optreden, waarvan nauwelijks te zeggen valt
wat ze voor de mens gaan betekenen, juist omdat het nieuwe, tot nu tce in de natuur
onbekende processen betreft. Donderslagen en vulkaanuitbarstingen zijn bedreigende
natuurverschijnselen, die op onverwachte momenten zich voordcen, maar het zijn
verschijnselen die wat betreft hun gevolgen op een gegeven moment 'bekend' en tot op
zekere 'vertrouwd' zijn. Maar welke dreiging gaat uit van de vele tientallen kernreactoren
die over de gehele wereld staan opgesteld en nu langzamerhand aan het eind van hun
'levensduur' zijn ? Wat was 'Tsjernobyl' en hceveel van dat soort ongelukken - of erger -
staan ons nog te wachten ? Wat betekent dat gepraat over het 'brceikaseffect' ?

p. Veelzeggend was de slogan waarmee Center Pares (toen nog Sporthuis Centrum) jarenlang adverteer-
de: 'Sporthuis Centrum, voor alle zekerheid !'. In dezelfde sfeer kan men ook verschillende activiteiten van
de ANWB plaatsen ( Alarmcentrale, Reis- en Kredietbrief).
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De premoderne mens leefde als het ware 'in continuïteit' met de natuur, terwijl de
moderne mens de natuur als een aparte entiteit, gescheiden van de mens, is gaan
beschouwen en beschikbaar achtte voor ongebreidelde exploitatie. De natuur werd
hulpbron en de natuurlijke omgeving langzamerhand vervangen door eEn gecreëerde
omgeving. Daarbij mcet niet uitsluitend aan de gebouwde stadsomgeving worden gedacht,
maar aan alle lokaties waar de dagelijkse praktijken zich in af spelen, oftewel de manier
waarop we routinematig de (natuurlijke) omgeving in ons handelen betrekken (Giddens,
1985, 312-313). Zeker in een land als Nederland is duidelijk dat voorzover er nog een
natuurlijke omgeving bestaat, deze resultaat is van menselijk ingrijpen om deze omgeving
als zodanig te bewaren. Misschien komt het idee van de 'gecreëerde omgeving', de
veranderde relatie tot de natuurlijke omgeving, nog het beste tot uitdrukking in het feit dat
we nu spreken van 'natuurbouw' en het 'herstellen van de natuurlijke waarden', zoals bij
het terugfokken naar reeds uitgestorven paarderassen of de geplande terugkeer van de
'cerbossen' in de uiterwaarden van de grote rivieren.

Naarmate de moderniteit verder radicaliseert, wordt de wereld zelf een gecreëerde
omgeving, waarin zich al dan niet door menselijk handelen veroorzaakte ecologische
processen kunnen voordcen, die niet ophouden bij de grenzen van de natie-staat, maar die
hele werelddelen kunnen treffen - zo niet de aarde als geheel. Denk bijvoorbeeld aan de
gevolgen van een eventuele 'nucleaire winter' als gevolg van een uit de hand gelopen
gewelddadig conflict, de klimatologische effecten van de oliebranden in Kceweit of het
platbranden van het tropisch regenwoud in Brazilië. Dit zijn voorbeelden van (mogelijke)
veranderingen in de natuurlijke omstandigheden, die op zichzelf weer een element vormen
van de voor de moderniteit typerende verhouding tussen het 'lokale' en het 'mondiale',
tussen individuen en ontwikkelingen die zich afspelen op wereldniveau. De moderniteit
blijkt mondialiserend te zijn geweest - moderne vormen van tijdruimte distantiëring maken
het instandhouden van steeds intensievere relaties op wereldschaal mogelijk, waarmee
actoren op steeds grotere schaal in steeds meer omvattende relaties van autonomie en
afhankelijkheid zijn opgenomen. En daarmee wordt het voor actoren ook mceilijker zich
te onttrekken, zo ze dat zouden willen, aan de kansen en bedreigingen die zich zowel in
de natuurlijke als de structurele verhoudingen - wereldwijd - voordcen.

De voortdurende demografische en economische grcei gaat gepaard met vervuiling
van het milieu en uitputting van grondstoffen. Deze negatieve effecten worden langs
economische, technologische en politieke weg bestreden. De kans bestaat dat de strijd om
het behoud van de natuurlijke levensomstandigheden gepaard zal gaan met wereldwijde
conflicten, bijvoorbeeld tussen 'Noord' en 'Zuid'. Hce dan ook, op dit moment zien we
dat velen menen dat technologische innovaties en milieuheffingen zeker op de korte
termijn niet genceg zullen zijn en dat ingrijpende gedragsveranderingen gewenst zijn. De
milieubeweging wil dat de vrijheid 'om te gaan en staan waar en hce men wil' beperkt
gaat worden; de tcenemende beperkingen en regulering van de (auto-)mobiliteit lijken wat
dat betreft slechts een voorbode. Het ziet er niet naar uit dat de vrijetijd zal ontkomen aan
de gevolgen van de verslechterende natuurlijke omstandigheden voor het menselijk leven;
integendeel, het kon wel eens bij uitstek de plaats zijn waar de zekerheden van de
moderne mens - lees in dit geval vooral de Westerse mens - verregaand ondergraven
worden en zij opgercepen zal worden het gebruik van vrijheden verregaand aan te passen.
Om diezelfde reden echter kan hier ook een belangrijke bron van verzet tegen op
gedragsverandering gerichte milieu-maatregelen worden verwacht, wanneer die inderdaad
als een inperking van 'verworven vrijheden' worden ervaren.
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DE MODULARISERING
VAN HET DAGELIJKSE LEVEN



14 VRIJETIJD EN MODERNITEIT

Het is best mogelijk dat in de Oudheid mensen schaakten, dansten of muziek maakten,
maar uit dat soort gegevens alleen kan niet worden afgeleid dat vrijetijd al bestaat sinds

de Oudheid. Als sociaal produkt veronderstelt het bestaan van vrijetijd dat er historisch
gezien tenminste bepaalde structurele condities tot stand zijn gekomen, waaronder de
vrijetijd in sociale praktijken kan worden geproduceerd en gereproduceerd. Er mcet
communicatie mogelijk zijn over vrijetijd - men mcet een dergelijk begrip (her-)kennen,
weten wat het inhoudt, wanneer en bij wie het zich kan voordcen, enz. Men mcet over
middelen en organisatievormen beschikken om het al handelend te kunnen vormgeven. En
er dient een legitieme orde te zijn, waarbinnen aan bepaalde grcepen binnen bepaalde
tijdgrenzen een vrijheid van controle en tijdaanspraken vanwege de verschaffer van de
middelen van levensonderhoud wordt tcegestaan. Het voorkomen van bepaalde activiteiten
is dus nooit genceg om het bestaan van vrijetijd aan te tonen. Ook slaven of gevangenen
kunnen schaken, dansen en muziekmaken, en daar zelfs veel plezier aan beleven, zonder
dat er sprake is van vrijetijd of vrijetijdbesteding.

Het gaat niet om elkaar wederzijds uitsluitende situaties. Historisch gezien zijn de
bedcelde structurele condities niet altijd gelijktijdig even ver ontwikkeld geweest, of niet
voor alle maatschappelijke grceperingen even ver ontwikkeld geweest. Het vrijetijdkarak-

ter van praktijken is daarmee eerder iets van een glijdende schaal, iets waar alleen een
beter idee over kan ontstaan wanneer men zich nader verdiept in de precieze stand van
zaken met beuekking tot de gencemde condities van de praktijken die men wil onderzce-
ken.

In dit derde deel ga ik nader in op de structurele condities voor vrijetijd als
'massa-verschijnsel', als een verschijnsel dat onder het grootste deel van de bevolking
bekend is, dat hoog wordt gewaardeerd, en dat bij de besteding ervan zeer verstrekkende
maatschappelijke gevolgen heeft, bijvoorbeeld in termen van de omzet en werkgelegen-
heid die het oplevert, effecten op de volksgezondheid en het natuurlijk milieu en opgedane
levenservaringen. Het vertrekpunt van dit deel is dat vrijetijd - als 'massa-verschijnsel' -
een integraal onderdeel is van de moderniteit. In dit inleidende hoofdstuk zal kort worden
aangegeven wat in Giddens' maatschappijtheorie wordt begrepen onder de term moderni-
teit, en welke als de belangrijkste bronnen van dynamiek in de moderniteit worden
aangemerkt.

Moderniteit

Water kookt bij 100 graden Celsius. Maar de was droogt ook bij lagere temperaturen en
met mijn centrale verwarming, die niet hoger komt dan een graad of 20, kan ik de
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luchtvochtigheid in mijn huis behoorlijk omlaag krijgen. Wat gebeurt er precies op
moleculair niveau bij de overgang van water naar damp ? In hceverre hebben we het over
hetzelfde als we spreken over water en waterdamp ? Uit mijn natuurkundelessen herinner
ik mij dat we niet alleen naar de temperatuur van water mcesten kijken, maar ook naar de
druk. En dat water als vlceistof en water als damp wel uit dezelfde moleculen bestaat,
maar dat deze moleculen in verschillende 'fasen' kunnen verkeren (vaste stof, vlceistof,
gas). Deze verschillen in fase hebben te maken met de bewegingen van de moleculen en
hun positionering ten opzichte van elkaar. Anders gezegd, die verschillen in fase zijn
verschillen in de tijdruimtelijke constellatie van de moleculen.

De vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal op - wellicht klopt ook mijn herinne-
ring aan de natuurkundeles niet helemaal - maar ze geeft toch een aardig betld van de
verschillen en overeenkomsten in de organisatie van het dagelijkse leven in de premoder-
ne en moderne tijd. Met de opkomst van de moderniteit is het dagelijkse leven in een
andere fase, een andere tijdruimtelijke constellatie terechtgekomen. In de wereldgeschie-
denis was de temperatuur al vaker opgelopen, maar een stijging tot kookhoogte vond pas
werkelijk plaats in het Europa van de zeventiende eeuw, waarna de stoom van de
moderniteit in een mum van tijd de aardruimte vervulde.

De opkomst van de moderniteit betekent een 'discontinue' ontwikkeling van de
wereldgeschiedenis; een historisch unieke wijze van vorm geven aan sociale relaties. Die
discontinuïteit heeft niet in de eerste plaats betrekking op het precieze overgangsstadium
van premodern naar modern. Ook het exacte kookpunt zegt ons nog niet genceg over het
overgangstraject van water naar stoom. Dit is immers verder afhankelijk van de hceveel-
heid water die aan de kook wordt gebracht, de vorm van verhitting, de druk, enz. De
discontinuïteit heeft vooral betrekking op de veranderde wijze waarop sociale relaties zijn
geordend, vergelijkbaar met de verschillen in eigenschappen van water in de kwaliteit van
vlceistof en gas.

De maatschappij-analytisch geconstateerde discontinuïteit tussen de moderniteit en
het premoderne betekent dan ook niet dat op het niveau van het dagelijkse leven zaken
van de ene op de andere dag geheel verschillend georganiseerd zouden mceten zijn. In de
historische tijd is het onmogelijk een nauwkeurig tijdstip aan te geven, waarop die breuk
zich voordcet. We kunnen alleen nu, van een afstand een breed terrein overziende,
vaststellen dat zich een omwenteling heeft voorgedaan, als een grotendeels onbedcelde
uitkomst van een zeer groot aantal historische voorvallen en deel-ontwikkelingen. Zoals
hetgeen een schilderij afbeeldt pas duidelijk wordt als men op enige afstand van het dcek
gaat staan.

Postmoderniteit of late moderniteit

De moderniteit kenmerkt zich door een specifieke set van institutionele veranderingen, die
zich voordcen met een in het premoderne ongekende dynamiek. Veranderingen die
inherent mondiaal van karakter zijn maar tegelijkertijd ook intensief; doorwerkend tot in
de kleinste details van het dagelijkse leven. Veranderingen die bovendien in tcenemende
mate onderwerp zijn van dcelbewuste sturing, zonder daar overigens àltijd het resultaat
van te zijn, gegeven de werking van de onbedcelde gevolgen van het handelen. De
bijbehorende 'ervaring van de moderniteit' is die van het rijden op een moloch of het
sturen door een maalstroom. Het is opwindend en snel, oude verbanden verbrekend en
nieuwe gebieden openend. Maar tegelijkertijd is het gevaar groot dat de rit uitloopt op een
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nachtmeme. Giddens gebruikt het beeld van de Jagannath, een symbool van Krishna, dat
op een enorme processiewagen werd rondgereden door de stad en waaronder gelovigen
zich zouden hebben laten verbrijzelen. 'The ride is by no means wholly unpleasant or
unrewarding; it can often be exhilarating and charged with hopeful anticipation. But, so
long as the institutions of modernity endure, we shall never be able to control completely
either the path or the pace of the journey. In turn, we shall never be able to feel entirely
secure, because the terrain across which it runs is fraught with risks of high consequence.
Feelings of ontological security and existential anxiety will coexist in ambivalence
(Giddens, 1990a, 139). De maalstroom is het beeld dat Berman gebruikt. 'To be modern
is to find ourselves in an environment that promises us adventure, power, joy, growth,
transformation of ourselves and the world - and, at the same time, that threatens to
destroy everything we have, everything we know, everything we are. Modern environ-
ments and experiences cut across all boundaries of geography and ethnicity, of class and
nationality, of religion and ideology: in this sense, modernity can be said to unite all
mankind. But it is a paradoxical unity, a unity of disunity: it pours us all into a mael-
strom of perpetual disintegration and renewal, of struggle and contradiction, of ambiguity
and anguish. To be modern is to be part of a universe in which, as Marx said, "all that is
solid melts into air"' (Berman, 1985, 15).

In The Conseguences of Moderniry (1990a) staat Giddens een institutionele analyse
van de moderniteit voor, waarmee hij tegenwicht wil bieden voor de meer gangbare
filosofische en cultuurtheoretische invalshceken. In tegenstelling tot wat auteurs zoals
Lyotard stellen, namelijk dat we heden ten dage de overgang naar de postmodemiteit of
het postmodernisme meemaken, meent Giddens dat er sprake is van radicalisering van de
moderniteit. Hij prefereert de termen 'late', 'hoge' of 'geradicaliseerde' moderniteit dan
ook boven de term 'postmodemiteit'. De ontwikkelingen waarnaar wordt verwezen als
men spreekt over de postmodemiteit, betreffen afwel een bepaalde fase in de esthetische
reflectie op de moderniteit ('postmodernisme'), afwel een aantal ontwikkelingen, met
name op het bredere culturele en epistemologische vlak, die vanaf het begin waren
ingebakken in het modernistische project, maar eerst nu, als resultaat van dat project, in
hun volle omvang duidelijk worden. Zo is bijvoorbeeld de zich steeds sneller verspreiden-
de twijfel over de mogelijkheid wetenschappelijke kennis op enigerlei wijze te funderen,
het gevolg van het tcekennen van het wetenschappelijk primaat aan de Rede en het
loslaten van tradities, dogma's en andere niet beredeneerbare kennisbronnen. Nu blijkt dat
de kennis die de Rede oplevert slechts zolang geldig blijft, totdat nieuwe inzichten zijn
verworven en dat zintuiglijke waarneming eigenlijk maar in betrekkelijke mate een
betrouwbare informatiebron is, is dat enerzijds een logísch gevolg van het ontketenen van
de wetenschappelijke nieuwsgierigheid en het bevorderen dat alle uitspraken en waarne-
mingen op hun waarheidsgehalte worden bevraagd, maar wordt daarmee anderzijds steeds
duidelijker dat we ons handelen baseren op telkenmale 'voorlopige' kennis. En 'how can
we justify a commitment to reason in the name of reason ?' (a.w., 49). Voor Giddens is
de breuk tussen de moderniteit en wat nu naar voren wordt gebracht als de postmoderni-
teit niet groot genceg. In lijn met zijn opvatting dat de menselijke geschiedenis wordt
gekenmerkt door discontinuïteiten, is het vanuit het heden nauwelijks aan te geven hce de
maatschappij-ordening in de postmoderniteit eruit zou mceten zien. Als minimumeis geldt
echter dat er tenminste sprake is van een andere ordening van alle instituties, en niet
alleen op het culturele vlak.
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Kenmerken en dynamiek van de moderniteit

Het ontstaan van de moderniteit wordt gemeenlijk in het postfeodale Europa van de
zeventiende eeuw gelokaliseerd. De moderne manier van leven heeft zich in de drie
volgende eeuwen, maar met name in de twintigste eeuw, min of ineer over de gehele
wereld verspreid~`. Kenmerkend voor de moderniteit zijn het tot ontplooiing komen van
een kapitalistische wereldeconomie; nationalisme, polyarchie en het stelsel van natie-
staten, gepaard gaande met de monopolisering van geweld, de 'industrialisering' van de
interstatelijke oorlogvcering en sterk tcegenomen 'surveillance' methodeneS; industriali-
sering en rationalisering van de omgang met de natuur en de maatschappij, gepaard
gaande met secularisatie en snelle ontwikkelingen in technologie, (wetenschappelijke)
kennis en organisatievermogen (zie o.a. Weber, 1984 en Giddens, 1985, 1990a, 1991a).
De moderniteit vormt de meest wijde context, geconstitueerd door en mogelijkheden
gevend voor de ontwikkeling van de moderne vrijetijd en vrijetijdbesteding.

De belangrijkste bronnen van dynamiek die Giddens onderscheidt (1990a, 16 e.v.)
zijn allereerst de scheiding van tijd en ruimte en de mogelijkheden voor 'recombinatie'
ervan in vormen die een precieze indeling en 'zonering' van het sociale leven in tijd en
ruimte mogelijk maken. Ten tweede het 'losweken' van sociale relaties uit lokale
contexten van interactie en de mogelijkheden deze te vorm te geven over steeds grotere
spannen van tijd en ruimte. En ten derde de reflexieve ordening van sociale relaties op
basis van de continue inbreng van (steeds weer vernieuwde) kennis.

Vr~jetijd: een modern fenomeen ?

Het moderne karakter van de vrijetijd hangt samen met de vraag of de eerder gencemde
structurele condities voor de produktie en reproduktie van vrijetijd zich, in hun onderlinge
samenhang, historisch inderdaad voor het eerst manifesteren in de moderne context.
Verder hangt het er van af in hceverre in die condities de dynamiek van het moderne is te
traceren en~of de vormgeving van de vrijetijd dynamiserende gevolgen heeft voor die
condities, ingevolge de dualiteit van structuren. Hei verbindende en richtinggevende
concept dat ik hierbij gebruik is de modularisering van het dagelijkse leven. Daarmee is
bedceld dat op het niveau van het dagelijkse leven (het dagelijkse pad, de aaneenschake-
ling van praktijken in de geleefde tijd) de onderlinge uitwisselbaarheid van vormen van
tijdbesteding tceneemt, doordat enerzijds vormen van tijdbesteding een 'module-achtig'
karakter aannemen en op steeds grotere schaal worden aangeboden, en tegelijkertijd ook
de mogelijkheden voor individuele actoren om beredeneerd te kunnen kiezen uit dit
grootschaliger aanbod, tcenemen.

~. '"Modernity" can be understood as roughly equivalent to "the industrialized world", so long as it be
recognised that industrialism is not its only institutional dimension' (Giddens, 1991a, 15).

~. 'Surveillance refers to the supervisory control of subject populations, whether this control takes the
form of 'visible" supervision in Foucault's sense, or the use of information to coordinate social activities.
This dirnension (of modernity, HvdP) can in turn be separated from control of the means of violence in the
context of the "industrialisation of war". Modernity ushers in an era of "total war", in which the potential
destructive power of weaponry, signalled above all by the existence of nuclear armaments, becomes
imrnense' (Giddens, 1991a, 15).
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Teneinde te kunnen praten over uitwisselbare vormen van tijdbesteding of uitwisselbare
tijdbestedingseenheden dient er eerst een standaardbesef van tijd en tijdduren te ontstaan.
Tijd dient beschikbaar te komen in een abstracte vorm, vrij van bindingen aan een
specifieke context, voordat het 'uitwisselbaar' en 'recombineerbaar' wordt in andere
contexten. Verder is nodig dat 'afnemers' van die eenheden een vrijheid van keuze en
afweging hebben, en gespitst zijn op een reflexief gebruik van die eenheden in de
vormgeving van hun dagelijkse en levenspad. Tenslotte dient er een 'aanbod' te zijn van
meervoudige atternatieve tijdbestedingsmogelijkheden. Deze zaken vormen de onderwer-
pen voor de volgende hoofdstuklcen.

175



15 DE MODERNE OMGANG MET TIJD
(EN RUIlVITE)

De hoge mate van systeemintegratie die kenmerkend is voor de moderniteit is ondenkbaar
zonder de wijze waarop de tijdruimtelijke aspecten van het handelen zijn geobjectiveerd.
Het onderling op elkaar afstemmen van activiteiten over steeds grotere afstanden in tijd en
ruimte veronderstelt de mogelijkheid tot gedeelde kennis van de precieze geleding van tijd
en ruimte, terwijl het beschikbaar komen van middelen daartce op zijn beurt weer
bevorderlijk is voor verdergaande systeemintegratie. De objectivering en geleding van tijd
en ruimte, zodanig dat ze manipuleerbaar worden in de organisatie van het handelen en
sociale systemen, is ook zelf een bepaalde, tijdruimtelijk te situeren ontwikkeling. Een
ontwikkeling, waarbij op analytisch niveau onderscheid gemaakt mcet worden tussen de
discursieve penetratie van actoren in de tijdruimtelijke voorwaarden of contexten waarin
hun handelen zich afspeelt, en de ontwikkeling in de tijdruimtelijke voorwaarden zelf.

Wat dit laatste betreft: het bestaan van sociale systemen, zoals hiervoor omschre-
ven, veronderstelt logischerwijs het bestaan van tijd en ruimte als dimensies, waardoor de
ordening van het menselijk handelen vorm kan krijgen. Wanneer dus de tijdruimtelijke
voorwaarden voor het sociale leven veranderen, veranderen daarmee ook de mogelijkhe-
den en beperkingen voor de vormgeving van sociale systemen. De uitvinding van de
telefoon bijvoorbeeld, heeft directe uitwisseling mogelijk gemaakt tussen in ruimte
verafgelegen plaatsen, waarmee dus geheel nieuwe vormen van systeemintegratie zijn
ontstaan.

Wat betreft het eerste: kennis van deze dimensies ligt, in de vorm van geheugen-
sporen, opgeslagen in het praktisch bewustzijn en is daarmee tot op zekere hoogte
tcegankelijk voor verwoording op het niveau van het discursief bewustzijn. Empirisch
bestaan er echter grote verschillen in kennis tussen praktijken, samenhangend met de
wijze waarop die praktijken zijn en worden georganiseerd. Van belang is daarbij te
onderkennen dat de hier bedcelde kennis constitutief is voor praktijken, en dat één en
dezelfde actor, in verschillende praktijken, als mede vormgever van die praktijken, dus
bijvoorbeeld verschillende vormen van 'tijdkennis' kan gebruiken en tijd op verschillende
manieren kan ervaren. Men kan gedurende de kerkdienst 'deelachtig zijn aan de Eeuwig-
heid', maar op het kantoor mceten tijdschrijven en continu worden geconfronteerd met de
eenmaligheid van elk uur.

Voor de sociale analyse betekent bovenstaande ten eerste dat men zich rekenschap
mcet geven van de verschillen in tijdruimtelijke organisatie van verschillende praktijken.
En ten tweede - omdat praktijken altijd liggen ingebed in een netwerk van andere
praktijken, elk met hun eigen vorm van tijdruimtelijke organisatie - dat men zich
rekenschap mcet geven van de ontwikkeling in de relaties tussen de verschillende vormen
van tijdruimtelijke organisatie, in termen van afhankelijkheid en onafhankelijkheid. In de
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loop van de geschiedenis is bijvoorbeeld de betekenis van de temporele organisatie van
het godsdienstig leven voor de maatschappelijke ordening afgenomen ten opzichte van de
temporele organisatie van de voortbrenging van materiële goederen. Deze laatste is heden
ten dage overheersend, zij het niet totaal geworden, hetgeen zich onder andere uit in de
voortdurende bijzondere positie van de zondag in de tijdordening van het dagelijkse leven
in het Westen.

Romein behandelt de moderniteit in ideaaltypische zin als een afwijking van wat
hij heeft gencemd het 'Algemeen Menselijk Patroon'. Eén van de meest opvallende
kenmerken van die afwijking is volgens hem - naast een andere houding ten opzichte van
de natuur en het leven, het denken, de autoriteit en de arbeid - een andere houding ten
opzichte van tijd (Romein, 1971, 417-445 en 491-510). En Giddens verwijst nau de
bekende historicus Mumford die heeft opgemerkt dat 'it is the clock, rather than the
steam-engine that should be regarded as the epitome of capitalist industrialism' (Giddens,
1981, 133). De veranderingen in de omgang met tijd zijn dus cruciaal voor eEn goed
begrip van de moderniteit, naast het evidente belang ervan voor de studie van de vrijetijd.
Om deze redenen gaat het in dit hoofdstuk dan ook vooral om de omgang met tijd, en
blijven de veranderingen in de omgang met ruimte op de achtergrond.

Als we spreken over een 'mtxlern tijdbesef, dan spreken we, vanuit een sociaal-
analytisch standpunt, van een specifieke constellatie van vormen van 'tijdkennis', die
samenhangt met de voor de moderniteit typerende constellatie van sociale praktijken of
systemen. In die constellatie domineren de tijdruimtelijke organisatie van het stelsel van
natie-staten en van de industrieel-kapitalistische produktie. De opkomst en tcenemende
betekenis van deze vormen van tijdruimtelijke organisatie is vrij goed gedocumenteerd,
alhcewel het probleem bij veel van die literatuur is dat af niet is onderkend dat men
spreekt van een dominante vorm van tijdruimtelijke organisatie, af, indien men dit wel
onderkende, men er vanuit lijkt te gaan dat dominantie na verloop van tijd overname
impliceert. Het is ook nu nog maar zeer de vraag of verschillende grcepen of grceperin-
gen in de Nederlandse samenleving, zoals bijvoorbeeld huisvrouwen met opgrceiende
kinderen, werklozen, bceren, free-lancers, zieken, kantoorklerken, bejaarden, nonnen of
etnische minderheden, allemaal hun dagelijkse leven inrichten met behulp van dezelfde
tijdkennis. Niettemin kunnen ook deze grcepen zich niet onttrekken aan de dominantie
van het moderne tijdbesef~.

~. Rekening houden met verschillen in dominantie vergemakkelijkt het begrijpen van de dynamiek in het
ontstaan van het modeme tijdbesef, en maakt ook het naast elkaar bestaan van verschillende vormen van
tijdbesef inzichtelijker. Wat er bijvoorbeeld in de modenne, zeg post-Einsteiniaanse, natuurwetenschappen
over tijd wordt gedacht, is sociaal-analytisch slechts in beperkte mate interessant, hcewel deze denkbeelden
relatief uitgebreid beschreven en becommentarieerd mogen zijn. De gemiddelde burger kent ze niet en past
ze dus niet bewust tce in de vormgeving aan zijn of haar dagelijkse leven. In óoeverre deze denkbeelden via
het nivesu van het praktisch bewustzijn doorwerken in de constitutie van sociale praktijken wordt dan de
interessante vraag, waarop het antwoord gezocht mcet worden bij de beinvloeding van andere praktijken
door óet natuurwetenschappelijk debat over tijd. Ik zou aan dit debat, en zijn eventuele 'materialisering' in
de ontwikkeling van de technologie, vooralsnog geen dominante status willen toekennen in het tijdbesef van
de modeme tnens.

Naarmate men verder teruggaat in het verleden worden affleeldingen en geschriften belangrijker als
bronnen van kennis over het heersende tijdbesef, maar wordt tegelijkertijd de vraag of deze bronnen
werkelijk het dominante tijdbesef weergeven, moeilijker te beantwoorden. Ik heb dan ook syropathie voor
het standpunt van Thrift, wanneer hij in de inleiding tot een artikel over 'de historische geografie van het
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De manier van omgaan met tijd, die dominant is in de moderniteit wordt gekenmerkt door
abstractie en lineariteit, en daarmee samenhangend, door een besef van schaarste~.

De opkomst van het moderne tqdbesef

In de zesde eeuw vcerde Benedictus van Nursia de naar hem verncemde Regel in, als een
zeer nauwgezette handleiding voor het verloop van het dagelijkse leven in het pas
gestichte klooster van Monte Cassino, nabij Rome88. Een essentieel onderdeel van de
Regel vormde het 'horarium', het prototype van onze hedendaagse roosters en tijdsche-
ma's. In het horarium werden exact de tijdstippen aangegeven waarop de drie hoofdactivi-
teiten van het monnikenleven - bidden, werken, studeren~lezen - dienden plaats te vinden.
Ook werd tot in detail aangegeven wanneer activiteiten als eten, slapen en toiletgang
moesten worden uitgevcerd. Benedictus smeedde bestaande liturgit~n en kerkelijke
gebruiken aaneen, vulde ze aan en bracht er vernieuwingen in aana9

tijdbewustzijn' in de periode 1100-1300 opmerkt: 'I will want to nwve away from those works that posit a
single medieval world view of time, often culled from the literary, historical and religious sources of the
period. Such studies are quite common, but they are also suspect, not only because of their attempt to create
a unified, unitary and non-conteztual time consciousness but also because, given the sources they use, they
nearly always constitute 'the view from the top'. Hij vervolgt dan: 'This distancing meaas I will have little
to say about issues like 'cyclical' versus 'linear' time or medieval theology and eschatology, important
though these may be. Instead I will be concerned here with more prosaic changes in the material culture of
the period that lead to changes in the ideology of everydaytime practice (and so time consciousness) and
how these changes were sieved through the grills of social rank (who) and location (where)' (1988, 55). Ik
ral in óet hiemavolgende wel aandacht schenken aan enkele van de 'issues' die Thrift laat liggen, omdat ik
me vooral concentreer op het moderne tijdbewustzijn, en mijn inziens deze onderscheidingen daarin juist
wel essentieel zijn wat betreft hun doorwerking in de vormgeving van het dagelijkse leven. Niettemin lijkt
me Thrifts voorzichtigheid op zijn plaats, niet alleen wat betreft de 'identiteit' van het middeleeuwse
tijdbewustejn, cnaar ook wat betreft óet moderne tijdbesef.

n. Voor een beschouwing waarin uitvceriger wordt ingegaan op het ontstaan en de ontwikkeling van de
Westerse tijdrekening en het moderne tijdbesef, zie Van der Pcel (1988a). Zie ook de literatuurverwijzingen
aldaar, in het bijmnder Wendorff (1980).

p. 'De Regel die bijna veertien eeuwen Iang heel het Westersch kloosterleven direct of indirect tot
leidraad dient, is zeer zeker met den Bijbel, het bcek dat op de eenvoudigste manier den rechten weg wijst
naer den verloren paradijs-staat, om nu reeds te leven in de eeuwigheid' ( Van der Meer de Walcheren,
1922, 73).

~. Deze vernieuwingen hadden betrekking op verschillende terreinen, zoals de invcering van de
vetplichting handarbeid te vervullen, en de invcering van de uitgebreide Regel zelf, waarin een aanzet kan
worden gezien tot de opzet van een hièrarchisch-buresucratische organisatie. Weber ( 1984) en Romein
(1971) wijzen op de betekenis van de kerk en de kloosters als doorgever van de Romeinse tradities op het
terrein van het recht en organisatie naar de moderne tijd, waarin beide een hoge vlucht zouden nemen.
'Toen Benedictus van Nursia in 529 zijn beroe~le regel voor het klooster Monte Cassino op schrift stelde,
week hij welbewust van de tot dusver ook in het Westen geldige oosterse monnikstradities af door naast de
drie geloften van armoede, celibaat en gehoottaamheid de broeders ook enige handenarbeid tot plicht te
stellen. Zowel de behcefte san een regel als het op schrift stellen daarvan getuigen vsn Romeinse zin voor
orde. Getuigt echter zijn hervorming ook al van een principieel andere houding tegenover de atbeid ?
Waarschijnlijk lijkt het niet. Het arbeidsgebod voor de 'zwarte monniken' 7sl eer middel geweest r;jn ter
vermijding van ezcessen in de ascese (Romeins normbeset!); midde) ook ter mcerdere afsluiting van de
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Met dat alles had hij een alternatief ontworpen voor tcentertijd bestaande vormen van
tcewijding aan God. In plaats van de individuele onderwerping, rechtstreeks aan God,
zoals gepraktiseerd door kluizenaars en heremieten, introduceerde hij de onderwerping
aan de Regel en de Abt, die in het klooster de rol en de post van Christus kreeg toebe-
deeld. Voorzover er, met name in het Westen, al kloosters bestonden, was er geen zo
strak en ordelijk opgezet als het Benedictijner klooster~. Onderwerping aan de Regel
werd de praktische of zichtbare invulling van de onderwerping aan God, hetgeen ook
begrijpelijk maakt dat punctualiteit in de naleving van de Regel en het horarium als zo
belangrijk werden gezien (Zerubavel, 1981, 35-36). De onderwerping aan de Regel was
ook een zich vrijmaken voor God. Benedictus 'wijst naar den plicht, naar de volstrekte
wegcijfering van eigen wil, naar het strenge geregelde leven, dat enkel en alleen ons de
vrijheid van de kinderen Gods kan geven' (Van der Meer de Walcheren, 1922, 77)91. De
routines van het kloosterleven, gebaseerd op de Regel en het horarium, perkten de
handelingsmogelijkheden van de monniken danig in, maar het bevrijdde hen van de last
continu te mceten nadenken over wat nu te dcen, hce lang te werken, hce lang te bidden
en in het algemeen hce een juist leven te leiden in het aangezicht van God (Zerubavel,
1981, 51). Heel het leven stond in dienst van God~, mau op het niveau van de activitei-
ten was er geregelde afwisseling tussen werken, bidden, studeren en verzorgende
activiteiten die de monniken vrijwaarde van een leven van bijvoorbeeld continu werken of
continu bidden, zoals kluizenaars of heremieten.

Dat de Regel streng mcest zijn, en belangrijker nog, streng mcest worden
tcegepast, had ook andere praktische redenen, zoals het vermijden van jalcezie als gevolg
van het ongelijk tcepassen van de regels. Waar het me echter hier vooral om gaat is dat

wereld, omdat nu het klooster 'selfsupporting' werd ( Romeins organisatietalent!). Hce dit zij, in elk geval
komt al in de elfde eeuw een aparte grcep van fra~res conversi het tot nu tce nood7akelijke werk de
eigenlijke priester-kloosterlingen uit handen nemen' ( Romein in het essay 'Het arbeidsbegrip in Oost en
West', a.w., 454-455).

~. Het woord monnik wordt teruggeleid tot het Griekse 'monos', hetgeen 'alleen' betekent. De eerste
monniken waren om hun geloof vervolgden, die zich terug trokken in onbegaanbare gebieden zoals
woestijnen. De eerste kloosterregels die het samenwonen regelden zijn waarschijnlijk opgesteld in de vierde
eeuw na Christus.

91. Interessant in dit verband is het volgende verhaal dat, ook al is het waarschijnlijk apocrief, in 1922 is
opgetekend, dus ruim voordat Eliss en Foucault spraken over civilisering, 'Selbstzwang' respectievelijk
disciplinering: Een zekere Martinus vestigde zich als kluizenaar in de omgeving van het klooster van Monte
Cassino. 'Hij wilde ontberen, zich tuchtigen, bcete dcen. Hij bceide zijn vcet met een lange ijzeren ketting
vast aan den inwendigen rotswand van zijn woon-grot. ( ..) Er ging een roep van heiligheid door heel de
streek over dit harde bcete-leven. Ook Benedictus hoorde ervan. Hij zond één zijner monniken naar den
henmiet om hem te zeggen :( ..) "Indien gij een dienaar van God zijt, laat dan niet een ketting van ijzer u
kluisteren, maar de keten van Christus". En Martinus die een waarachtig Christen was, begreep den zin dier
woorden, gehoorzaamde, en na zijn vcet ontkluisterd te hebben, kwam hij toch nooit buiten de ruimte die
hij, gebceid, betreden had' (Van der Meer de Walcheren, 1922, 78).

~. 'Nieuw is de zorgwldige regeling van het liturgisch gebed, het opus Dei; want dit is ook de
hoofdtaak der Benedictijnen: Gods lof te zingen, hem te verheerlijken en te beminnen en te aanbidden op
aarde, zooals de Engelen en Heiligen doen in den hemel. Hce gemakkelijk zullen zij gereed zijn om mce te
zingen in de hemelsche koren, want de dood is nauwelijks een onderbreking van hun werk!' (Van der Meer
de Walcheren, 1922, 75).
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inzicht in de betekenis en werking van de Regel eigenlijk vanzelf insloot dat men dit
inzicht in het dagelijkse leven 'vergat', dat wil zeggen, opgenomen mcest zijn in het
praktisch bewustzijn, om effectief te kunnen zijn. Het inzicht bestaat er immers juist uit,
dat het routiniseren van bepaalde activiteiten tijd en energie vrijmaakt voor andere
activiteiten en het aanpakken van nieuwe, mogelijk meer complexe zaken. Anders gezegd,
het feit dat t~n actor zeer wel onder woorden kan brengen dat tijdschema's tot op zekere
hoogte 'onderdrukkend' zijn, sluit niet uit dat ze in dagelijkse praktijken worden gehan-
teerd of 'gepraktiseerd', bijvoorbeeld omdat men ervaart dat dit gepaard gaat met het
vrijkomen van energie en tijd voor andere zaken. Overigens hceft een dergelijke ervaring
niet terug te gaan op eigen ervaring of overtuiging, ze kan ook door anderen of door
omstandigheden worden afgedwongen.

De abstracte tijdmeting van de klok

De opkomst van het abstracte tijdbesef is af te leiden uit de verbreiding van het gebruik
van kalenders, maar vooral van klokken. Aardige voorbeelden van het naast elkaar
bestaan van concrete en abstracte tijdaanduidingen zijn te vinden in de beschrijvingen van
Le Roy Ladurie van het leven in het veertiende-eeuwse dorp Montaillou. Er is daarin
sprake van duidelijke scheidslijnen in het gebruik van tijd- (en plaats-)aanduidingen tussen
gt~stelijken en klerken enerzijds en de dorpsbewoners anderzijds. De laatsten relateren
hun belevenissen grotendeels aan historische of natuurlijke gebeurtenissen zoals 'de tijd
wanneer de iepen uitlopen', 'na de knollenoogst' of 'in de tijd dat de ketters in Carcas-
sonne werden opgepakt'. De eersten gebruiken veelvuldig abstractere aanduidingen als 'op
3 april 1319' (L.e Roy Ladurie 1981, zie ook Le Goff 1987).

De voorbeelden van tijdaanduidingen van de hier aangehaalde dorpsbewoners
maken ook duidelijk wat de beperkingen zijn van concrete tijdaanduidingen. Tijdaandui-
dingen hebben alleen zin, wanneer ze stcelen op gedeelde kennis". Voor iemand die niet
weet wat iepen zijn, of leeft in een gebied waar geen iepen voorkomen, of leeft in een
klimatologisch ander gebied, waar iepen eerder of later uitlopen, is de aanduiding 'de tijd
wanneer de iepen uitlopen' onduidelijk tot nietszeggend. Hetzelfde geldt voor de andere
aanduidingen. Tcenemende systeemintegratie gaat dan ook gepaard - zowel in de
voorwaardelijke zin, als in haar gevolgen - met veranderingen in de gedeelde kennis. In
dit geval is het gepaard gegaan met het ontstaan van vormen van tijdaanduiding die
gekend werden, konden worden of mcesten worden door grote grcepen van mensen. Net
als met de opkomst en ontwikkeling van het schrift is er een verband met de opkomst en
ontwikkeling van de verschillende rijken in het Nabije Oosten en Europa (Giddens, 1981;
1985). De desintegratie van het Romeinse Rijk, bijvoorbeeld, ging gepaard met de
desintegratie van de tijdmeting, waar pas een einde aan kwam bij de Europese reintegratie
in de late Middeleeuwen. De geschiedenis van de tijdmeting weerspiegelt de verschuiven-
de machtsverhoudingen. Het waren priesters, pausen en belangrijke wereldlijke heersers
zoals Julius Caesar die de Westerse kalender, die nu feitelijk als wereldstandaard geldt,
hebben vormgegeven (Wendorff, 1980; Zerubavel, 1985).

~. Hetzelfde geldt voor ruimtelijke aanduidingen. Vergelijk bijvoorbeeld termen als 'morgen' (de
hceveelheid land die in aen ~rgen bewerkt kon worden), 'duim' en 'voet', met de abstracte en gestandaar-
diseerde eenheidsmaat 'meter'.
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De steeds abstracter wordende tijdaanduidingen, gesymboliseerd door de kloktijd,
weerspiegelen ook de tcenemende invloed van de anonieme markt in het opkomende
handelskapitalisme. De historische ontwikkeling, waarbij tijdaanduidingen waren afgeleid
van de daden van koningen en van plaatselijk waarneembaze natuurlijke verschijnselen, is,
via de afleidingen van steeds mceilijker, maar op grotere schaal meetbare natuurlijke
verschijnselen zoals de omloop van de maan en de zon, nu aangeland bij de hoogst
abstracte tijdmeting op basis van trillingen in atomen.

Lineariteit: leven van een begin naareen eind

Behalve door abstractie, wordt het moderne tijdbesef ook gekenmerkt door lineariteit. In
de joodse godsdienst kreeg de tijd een begin ('In den beginne was het Woord'), onder
andere leidend tot de telling der jaren sinds dat begin. De Romeinen hanteerden als het
begin van hun jaartelling de stichting van de stad Rome. In het Christendom werd het
idee van de vergankelijkheid, het idee dat elk moment tot op zekere hoogte eenmalig is en
niet meer terugkomt, verder aangezet. De introductie van de gewoonte om de jaren te
tellen vanaf Christus geboorte was in het jaar 525~.

In de late Middeleeuwen werd met steeds meer nadruk gesproken van 'Het einde
der tijden' en de 'Verlossing'. Tijd werd een belangrijker onderwerp van reflexie en
debat, naarmate de clerus meer en meer te maken kreeg met de opkomende burgerij, met
name dat gedeelte dat belangen had in de handel. 'Becefenaren van de natuurwetenschap
en andere geleerden hadden onder invloed van astronomie en astrologie de neiging de
nadruk te leggen op de cyclische opvatting. De lineaire opvatting werd bevorderd door de
handelsklasse en de opkomst van een geldeconomie. Want zo lang macht geconcentreerd
was in landbezit, werd de tijd als in overvloed aanwezig gevceld en werd hij verbonden
met de onveranderlijke cyclus van de bodem. Maar met de geldcirculatie viel de nadruk
op beweeglijkheid. Het levenstempo werd versneld, en de tijd werd nu beschouwd als iets
waardevols dat werd gevceld als onafgebroken wegglijdend; na de veertiende eeuw
slcegen de openbaze klokken in de Italiaanse steden alle vierentwintig uren van de dag'
(Whitrow, 1974, 16).

Zo impliceerde de opkomst van het moderne tijdbesef dus ook de introductie van
het idee dat tijd iets eindigs is in het dagelijkse leven van steeds grotere grcepen der
bevolking. Grcepen, wier activiteiten op de één of andere manier tot in deze eeuw
overwegend buiten de geldeconomie bleven (bceren, bepaalde grcepen van ambachtslui,
huisvrouwen) konden echter geheel of gedeeltelijke premoderne tijdopvattingen blijven
hanteren. Het is vaak op de scheidslijnen van die veelal tegenstrijdige vormen van
tijdkennis en daazop gebaseerde vormen van temporele organisatie en gebruik van de tijd,
dat de strijd om de (vrije-)tijd zich ontspon.

De verspilbaarheid van tijd

De moderne zingeving aan tijd kent nog een derde element, een element dat haaz pas,
tezamen met de voomcemde elementen, echt modern maakt. Dit derde element is het idee

~. De gewoonte om voor de jaren voor zijn geboorte van daaraf terug te tellen werd eerst in de
zeventiende eeuw ingevcerd.
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dat tijd kan worden opgevat als een schaazs goed. De zingeving aan tijd als beperkt
beschikbaar goed heeft deels als achtergrond het ervaringsfeit dat het verloop van tijd veel
goederen, zoals bijvoorbeeld etenswazen, in gebruikswaarde dcet verminderen, of dat de
handelaaz, die als eerste een bepaalde schaarste aan goederen weet op te heffen, de
grootste winsten kan maken. Dergelijke ervaringen zijn echter niet uitsluitend gebonden
aan de moderniteit, maaz dcen mensen ook in andere omstandigheden op.

De achtergrond van de creatie van tijd als verspilbaar goed wordt al specifieker,
wanneer we onze aandacht richten op de omgang met tijd in de Christelijke Kerk. In de
Benedictijner kloosterorde, en later ook in andere kloosterordes, leefde men in dienst van
God, en dus in Gods 'heilige tijd'. Verspilling van die heilige tijd werd in de kloosters al
vanaf de vrcege Middeleeuwen gezien als een zwaze zonde. Op dezelfde gronden werd
ook het heffen van rente op schulden tot in de late Middeleeuwen door de Christelijke
Kerk afgewezen, iets wat trouwens in de Isiam nog steeds voorkomt.

Dat het leven eindig is, is een welbekende open deur, en dat de heilige tijd niet
verspild mag worden is een morele opdracht waaraan men kan voldcen door bijvoorbeeld
de Benedictijner Regel te volgen. Zelfs het idee dat men een beter leven in het hierna-
maals, of een beter volgend leven via reïncarnatie, hier en nu mcet verdienen is niet
voldcende om tijd als een schaars goed te bezien, noch het idee dat uit iemands huidige
welvazen Gods welgevallen kan worden afgelezen. A1 deze denkbeelden spelen een rol,
maar pas als er ook alternatieve mogelijkheden om de tijd te besteden beschikbaar komen,
en deze alternatieve mogelijkheden onderwerp worden van afweging met het oog op het
'rendement' van die bezigheden, is er werkelijk sprake van een begrip van tijd als schaars
en verspilbaaz goed.

Commodificatie van tijd

Tot aan de opkomst van het kapitalisme, met name het indus[rieel-kapitalísme, was de
produktie voor het overgrote deel ruimtelijk gebonden, ofwel aan de grond (vrij of
feodaal bezit), ofwel aan plaatselijke gildebepalingen. Voorzover er sprake was van een
vrije 'arbeidsmazkt' betrof dit werk in de handel, zeevaart, het militaire bedrijf en
dergelijke.

Na 1800 werden echter in Europa gildebepalingen en horigheidsrelaties afgeschaft.
Ontwikkelingen in de sfeer van de landbouw, zoals de privatisering van voorheen
gemeenschappelijke gronden en de introductie van machines zorgden voor een grote en
grotendeels gedwongen uitstoot van werkkrachten. Ontwikkelingen in de sfeer van
transport en de steeds snellere veranderingen in het produktieproces, met alle gevolgen
voor de werkgelegenheid van dien, bevorderden de mobiliteit van deze werkkrachten.
Verder drcegen ook de sterke bevolkingsgrcei, bedelverboden en arbeidsdwang, en
concurrentie van ambachtelijke produkten door goedkope koloniale of industriéle
importgoederen, bij aan het ontstaan van een groot reservoir van werklieden, die 'vrij'
wazen hun diensten aan te bieden aan de hoogst biedende werkgever. Bekend is dat de
praktische waarde van die vrijheid beperkt was". Er was zo'n groot aanbod, dat men

~. Zie onder andere Romein in zijn beschouwingen over de veranderingen in het arbeidsbegrip,
samenhangend met de Europese afwijking van het 'Algemeen Menselijk Patroon'. 'Naast het meer graduele
ondetscheid tussen 'Bedarfsdeckung' en 'Erwerbswirtschaft' is het meest principiêle verschil ten opzichte
van de arbeid hierin gelegen, dat voortaan de vervaardiger van het produkt: de arbeider, niet meer dezelfde
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gedwongen was zeer slechte azbeidsvoorwaarden te accepteren op straffe van werkloos-
heid en dus pure armoede (zie o.a. Thompson, 1967; Romein, 1971; Lis, Soly en Van
Damme, 1985; Van den Eerenbeemt, 1977).

De vrijmaking van arbeidskrachten uit feodale verhoudingen en gildebepalingen
was een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van de 'vrije' markt, net zo goed als
het opheffen van allerlei restricties op de handel zoals tolheffingen, marktrechten e.d.
Minstens zo belangrijk voor de ontwikkeling van met name het industrieel-kapitalisme
was echter de mogelijkheid om de ruilwaarde van grondstoffen, land, transportmogelijk-
heden, kapitaalgoederen, consumptiegoederen èn arbeid in ttkn en dezelfde eenheid te
kunnen uitdrukken, en zo onderling uitwisselbaar te maken. Die eenheid was natuurlijk de
geuniformeerde geldeenheid van de langzaam tot stand komende natie-staten.

Om arbeid in geld uit te kunnen drukken werd de inzet van arbeidskracht in veel
gevallen losgekoppeld van de feitelijke opbrengst van die azbeidskracht, gestandaardiseerd
en uitgedrukt in de abstracte tijdeenheid. Aldus kreeg het lineair-abstracte tijdbesef en de
daarop gebaseerde tijdrekening een bemiddelende rol toebedeeld bij de inzet van de
arbeidskracht en de werking van de 'vrije' mazkt, doordat de geobjectiveerde tijdmeting
tijd als uitwisselbaar voorstelde en als zodanig verhandelbaar maakte. De term commodi-
ficatie van de tijd die Giddens gebruikt om dit proces te duiden kan nu begrepen worden
als een elliptische omschrijving van het proces van de tot-waar-wording van de azbeid,
bemiddeld door het arbeidscontract waarin de ruilwaarde van de aangeboden arbeidskracht
wordt uitgedrukt als het produkt van de functiewaardering maal het aantal gewerkte uren
(zie o.a. Giddens, 1981, 8-9, 130-133; 1987, 148-153).

Tijd, en dan vooral de dimensie tijdduur (het aantal gewerkte uren), krijgt zo het
'dubbele bestaan' dat alle zaken kenmerkt die zowel een 'gebruikswaarde' als een
'ruilwaarde' hebben; die zijn opgenomen in sociale relaties en een onderlinge waardever-
houding hebben tcebedeeld gekregen. Enerzijds blijft tijd, als geleefde tijd, een inherent
onderdeel van de vormgeving van al het handelen en de coórdinatie van het eigen
handelen met dat van anderen. Anderzijds krijgt tijd, in zijn geobjectiveerde, abstracte
vorm het karakter van verhandelbare vormloze duur (zie o.a. Sharratt, 1986, 355 en
Thompson, 1967). En terwijl deze abstracte tijd, net als papiergeld, in zich zelf nauwe-
lijks of geen gebruikswaarde heeft, krijgt het bovendien, net als dat geld, vanwege zijn
cruciale en universele betekenis in de maatschappelijke ruil- en uitwisselingsprocessen een
realiteitsgehalte dat, vooral voor mensen die in hoge mate in deze processen zijn geinvol-
veerd, hoger lijkt te zijn dan dat van de feitelijke geleefde tijd (Giddens, 1981, 131).
Voor Marx vormt dit een centraal punt in de analyse van het kapitalisme; in het verschil
tussen de gebruikswaarde van de reële arbeid(-stijd) en de ruilwaarde van de abstracte
arbeid(-stijd) lag volgens hem de bron van de 'meer-waarde', die in het kapitalisme
tcevalt aan de kapitaalverschaffer en niet aan degene die de eigenlijke producent daazvan
is, de azbeider. Het tcekennen van een hoog realiteitsgehalte aan de abstracte tijd en

is als de betitter der produktiemiddelen: de ondernemer. (..) Zo kreeg arbeid weliswaar voor beide klassen

ee,n avontuurlijk karakter, maar terwijl óet voor de enkele ondememers een stimulerend avontuur werd, ook
dan nog wanneer zij erbij verloren, betekent het voor de massa der werknemers een noodlot, ook dao nog

ats tij werk hadden. Want ook dan mcesten zij, als regel, blijven wat zij waren. Het ene avontuur bood

uitLCht naar omhoog èn naar omlaag, bij het andere was alleen maar de kans op het laatste' (Romein, 1971,
460).

183



abstracte arbeid is uiteindelijk dan uok in lijn met de belangen van diegenen die welvazen
bij het voortbestaan van de huidige maatschappelijke verhoudingen (Sharratt, 1986).

Het arbeidscontract

De inzet van de vrije arbeid in het kapitalisme heeft de vorm van een arbeidscontract, zo
het niet feitelijk door een dergelijk contract is geregeld. In principe bepaalt een dergelijk
contract in ieder geval waar en hcelang een bepaald type arbeid wordt geleverd, en tegen
welke vergoeding. Nu bestonden arbeidscontracten ook wel voor de moderne tijd, en
conflicten over de inhoud van de verplichtingen tussen de 'contractanten', ook met
betrekking tot de hceveelheid tijd die mcest worden gewerkt, waren ook niet nieuw~.
Waarom neemt het arbeidscontract en meer in het bijzonder de controle over tijd dan zo'n
cruciale plaats in in de ontwikkeling van het modern-industriële kapitalisme ?~ Ik heb
niet de pretentie deze vraag volledig te (kunnen) beantwoorden, en beperk me tot het
bespreken van enkele zaken die ik van belang acht in verband met het onderwerp van
deze studie.

In de eerste plaats betekende de opkomst van de industriële produktie een tcename
van min of ineer seizcensonafhankelijke produktieprocessen, waarin met dood en vrijwel
homogeen materiaal werd omgegaan en waarbij machines een steeds belangrijker rol
gingen spelen. De produktie en verwerking van staal bijvoorbeeld, kan men zich denken
in continue aan- en afvcerstromen, mits ook de transformatie van kolen en ertsen in staal
continu plaatsvindt. Daarbij zijn niet de machines, maar is de arbeidsinzet, nodig om die
machines draaiende te houden, de zwakke schakel98. Het is in deze context niet zo
vreemd dat de bedrijfsleiding zich richtte op de beperking van de rol van de arbeid in het
produktieproces, en voorzover dat om wat voor reden ook niet lukte, op de homogenise-
ring van de arbeidsinzet, enerzijds via arbeidsdeling en anderzijds via disciplinering. Het

~. Zie o.a. Thrift (1988) over arbeidscontracten en modeme vormen van tijdbewustzijn in het Engeland
van de twaalfde en dertiende~ eauw.

~. Zie o.a. Giddens (1979a, 1981) en Starkey (1989) voor een groot aantal verwijzingen naar de
cruciale rol van de controle over tijd voor de ontwikkeling van het kapitalisme. De laatste merkt bijvoor-
beeld op dat Weber de rationalisering van tijd als de fundamentele karakteristiek van de Geest van het
Kapitalisme isoleert. 'Time is the primary scarce resource, the use of which has to be mazimised. It is used
as a commodity, to be traded like any other. Time is a key element of industrial control'. Ook bij Marx
geldt dat 'the regulation, and exploitation, of labour time is central to the economic development of the
capitalist system. The logic of capitalist development entails the mazimisation of productivity in time either
by the lenghtening of the working day or, when this becomes impossible, by the intensification of the
mazimally available time. Time becomes everything, "man is nothing; he is, at most, the carcase of time" -
this, Marx proclaims, is the central fact of modern industry' (Starkey, a.w., 376-377).

~. Over de disciplinering van arbeiders tot verlengstuk van de machine, en het verzet van arbeiders
hiertegen, is het nodige geschreven. Zie o.a. de 'klassieke' bijdragen hierover van Thompson (1967) en
Braverman (1974). In de jaren tachtig verschijnt er veel literatuur waarin op het thema van de arbeidsdisci-
plinering wordt vaortgeborduurd. Zie bijdragen aan o.a. de volgende bundels: Huck (red.) (1982); Giddens
en MacKenzie (red.) (1982); Te Elfder Ure 33 en 33 Annex (1983); Cross (red.) (1988); en Joyce (red.)
1989.
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uiteindelijk dcel was dat de arbeider zich identificeerde met de onveranderlijke gelijkma-
tigheid der machinerie~.

In de tweede plaats impliceerde de opkomst van de industriële produktie kapitaal-
intensivering en concentratie van de produktie. Het in voorraden, machines en fabrieken
vastgelegde kapitaal rendeerde beter, naarmate er langer en intensiever mee werd
gewerkt. Naarmate er meer kapitaal in de produktie werd vastgelegd, nam ook om deze
reden de druk tot verlenging en homogenisering van de azbeidsinzet tce, hetgeen
begrijpelijkerwijs een tcenemend verzet opriep van de kant van de arbeiders die hun
arbeidstaak venwaard zagen worden.

Ten derde ging de concentratie van de produktie in fabrieken gepaard met een
steeds stringenter wordende affiakening op het dagelijkse pad van de arbeiders tussen
arbeidsplaats en de overige levensdomeinen, zoals de huishouding en de politieke en
ontspannende activiteiten in publieke ruimten. Arbeid kreeg daarmee ruimtelijk duidelijker
een eigen plaats; het werd als activiteit ruimtelijk afgezonderd van andere activiteiten.

In de fabrieken waar complexere produktieprocessen werden geïntroduceerd
ontstond aldus behcefte aan een betrouwbaar, gelijkmatig werkend azbeidsleger. Teneinde
een optimaal rendement uit de machines te halen mcesten de arbeiders zich hiermee gaan
identificeren. De motivatie hiertce kon uiteindelijk niet meer met geweld worden
bewerkstelligd, noch met een bercep op de azbeidsmoraal alleen. Van doorslaggevend
belang lijkt uiteindelijk te zijn geweest het (gedeeltelijk) tcegeven aan de eisen van de
opkomende vakbeweging door verbetering van de arbeidsvoorwaarden, de verhoging van
de lonen en de verkorting van de werktijd.

Deze ontwikkeling is verder bevorderd doordat met name fabrikanten van en
handelaren in consumptiegoederen begonnen te onderkennen dat arbeiders niet alleen
goederen produceerden, maaz ook consumeerden, indien ze maar genceg loon kregen. De
autofabrikant Henry Ford is een van de grootste propagandisten geweest van deze
opvatting. De Verenigde Staten konden 'geen ogenblik blijven bestaan van de koopkracht
dergenen wier inkomen onafhankelijk is van hetgeen zij verdienen met hun werk. Dit land
wordt in stand gehouden door werk. Loonen zijn het onvermijdelijk gevolg van werk. Het
gevolg van loonen echter is het voortduren van den arbeid. Verminder de loonen en ge
vermindert het werk, omdat ge de vraag verzwakt waarvan het werk afhankelijk is'
(Ford, 1927, 193). Ford zag niets in standaardlonen; het beste loon was het hoogste dat
de werkgever zonder verlies betalen kon, en daarmee creëerde deze werkgever zijn meest
betrouwbare klantenkring. 'Er is geen welvaart als de werkman, die een gewoon ge-
bruiksartikel helpt maken, niet in staat is dat artikel te koopen' (idem, 197). Hij zei
verder uit te zijn op de produktie van een goed en goedkoop produkt. Dat kon volgens
hem door optimaal gebruik te maken van machines in het produktieproces. Men kon zo
met minder arbeiders tce, maar deze mcesten dan wel goed zijn, en dus ook goed betaald
worden. Bovendien was Ford gebleken dat de prestaties het hoogst wazen bij een
achturige werkdag, die hij dan ook op verschillende plaatsen invcerde. De vraag bij dit
alles is natuurlijk wel wat een werkgever beschouwt als 'zonder verlies', en in hceverre
deze ideeën ook daadwerkelijk in de Ford fabrieken gestalte kregen. Op zijn minst mcet
echter worden gezegd dat Ford met zijn opmerkingen de verbetering van de arbeidsvoor-
waarden van een economische rationalisatie voonag, waardoor ondernemers en politici

~. L'udtke, in Huck (red.) (1982, 98).
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die niet wensten te buigen voor de sociale motieven en druk van de vakbonden toch een
reden konden hebben om iets aan de arbeidsvoorwaarden te dcen.

Het zal duidelijk zijn dat de mechanisering, kapitaalintensivering en afzondering
van de arbeid onevenwichtig gespreid over tijd en ruimte plaatsvonden, verschillende
categorieén van de bevolking op verschillende wijzen beinvloedden en elk onderscheiden
vormen van verzet opriepen. Zo zagen ambachtslieden hun vaardigheden overgenomen
worden door machines en hun produkten weggeconcurreerd worden door goedkopere
massaproduktie. Maar wanneer en hce dit precies gebeurde verschilde per 'bedrijfstak' en
per plaats, zoals het ook relevant was of de concurrentie van buiten kwam of intern tot
ontwikkeling kwam, wanneer bijvoorbeeld sommige ambachtslieden wel nieuwe produk-
tiewijzen overnamen of konden overnemen, en andere niet.

De functiewaardering die een rol speelt in de commodificatie van de arbeidskracht
en, vermenigvuldigd met de arbeidsduur de hoogte van het loon bepaalt, komt ideaalty-
pisch tot stand op de arbeidsmarkt. Daar manifesteert zich een bepaalde vraag naar een
bepaald type arbeid, waarvan de omvang correleert met de mogelijkheden dit type arbeid
op een winstgevende manier in te zetten. Het arbeidsaanbod is gebaseerd op de spreiding
onder de aanbieders van specifieke kennis en vaardigheden. In de tijd correleert dit
aanbod idealiter met de geboden arbeidsvoorwaarden en is mede afhankelijk van de
voorhanden alternatieven om met gelijke inspanningen betere arbeidsvoorwaarden te
bedingen. In werkelijkheid wordt deze ideaaltypische flexibiliteit in de arbeidsmarkt
slechts ten dele gerealiseerd, maar dat neemt niet weg dat de hiergencemde afwegingen
zorgen voor de dynamiek op de arbeidsmarkt.

De zeggenschap over het gebruik en de indeling van de tijd

Uit historisch onderzcek blijkt dat, ondanks hun beperkte alternatieven, grote grcepen ar-
beiders zich niet vcetstoots hebben neergelegd bij de (tijd-)discipline en de gevolgen van
de commodificering van tijd inherent aan het industrieel-kapitalistische produktieproces
(zie o.a. Bailey, 1978; 1989). Uiteindelijk waren ze vrij om in de oogsttijd op het land te
gaan werken of, wanneer ze genceg geld hadden verdiend, op te stappen, het geld op te
maken en daarna proberen terug te komen, of elders werk te zceken. Hier botsten twee
levenswijzen en daarmee samenhangende belangen; die van de vaak nog in een agrarische
achtergrond wortelende, 'natuurlijke' ritmes gewend zijnde arbeiders en die van de
utilitaristisch denkende en op regelmaat en maximalisering van winsten ingestelde burge-
rij. Op de arbeidsvlcer van de fabrieken en kantoren bleken deze levenswijzen en
belangen onverenigbaar. Dronkenschap, 'maandag viering', het weglopen uit de fabriek
wanneer er kermis was of het eigen stukje land geoogst mcest worden; het was allemaal
niet te rijmen met de eisen die de moderne produktie en het winststreven stelde en stuitte
ook in moreel opzicht de op spaarzaamheid en 'rationeel' gebruik van de tijd gespitste
burgerij tegen de borst (zie Thompson, 1967).

De overgang van de feodale werkverhoudingen naar de kapitalistische arbeidsver-
houdingen, en daarmee het ontstaan van de vrijetijd, is dan ook geen vanzelfsprekend en
onproblematisch gevolg van 'technologische innovaties'. Ook in het industrieel-kapitalis-
me is onvrije arbeid lange tijd gewoon geweest. Diegenen die zelf niet in hun levens-
onderhoud konden voorzien werden verondersteld 'zedelijk' tekort te schieten, hetgeen
zich zou uiten in traagheid, domheid, luiheid en ledigheid (Van der Piceg en Zinkstok,
1986, 144 e.v.). Dit zijn typisch eigenschappen die haaks staan op de belangen en
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kapitalistische geestesgesteldheid van de burgerij. Want hcewel een groot aanbod van
arbeidskrachten een drukkend effect heeft op de lonen, mceten die azbeidskrachten zich
daarvoor wel 'aanbieden' op de arbeidsmazkt en beschikken over de gewenste kwalifica-
ties. Anders dan in de Middeleeuwen, tcen het geven van aalmcezen nog als een goede
daad werd gezien, zonder dat daar verdere voorwaarden aan verbonden waren voor de-
gene die de aalmoes kreeg, paste het niet in de kapitalistische geestesgesteldheid een
dergelijke situatie zonder meer te accepteren. Bedelverboden, voorwaarden bij de
steunverlening en allerlei vormen van arbeidsdwang in de begintijd van het kapitalisme en
later ook volksontwikkeling, beschavingsarbeid en onderwijs waren evenzovele hazde en
minder hazde dwangmiddelen in de disciplinering van de moderne werknemer (zie o.a.
Thompson, 1967; Van den Eerenbeemt, 1977 en Lis, Soly en Van Damme, 1985).

De kapitaalintensivering en concentratie van de produktie ging gepaard met een
steeds grotere zeggenschap van de kapitaalverschaffer over de inrichting van het produk-
tieproces. De thuisproduktie in vrceger tijden hield ideaaltypisch in dat men grondstoffen
kocht van een handelaar, die bewerkte met eigen gereedschappen, en de produkten weer
aan de handelaar verkocht. Bij de aan de landbouw gerelateerde produktie kon het ook
zijn dat men zelf voor de grondstoffen zorgde. In beide gevallen was men eigenaaz van de
produkten die werden verkocht, en lag de verantwoordelijkheid voor het tot stand komen
van die produkten bij de 'maker' ervan. Deze 'maker' had dus de uiteindelijke zeggen-
schap over de inrichting van het produktieproces, en de afstemming (in de tijd) van de
thuisproduktie op andere, al dan niet produktieve activiteiten, zoals de bewerking van een
stuk grond, het verzorgen van dieren, religieuze en ontspannende activiteiten. Deze
houding ten opzichte van de produkten van het eigen werk leeft voort in het stukwerk en
het stukloon, free-lance werk en 'vrije bercepen''~.

Vooral in de kapitaalintensieve takken van de produktie probeerde het management
de gedachte ingang te laten vinden, dat de arbeider slechts zijn of haar arbeidskracht
verkocht, en dat de grondstoffen, de produkten en de plaats waar die produkten werden
gemaakt, eigendom wazen van degene die het benodigde kapitaal had verschaft (Behagg,
1988). Zo ontstond een relatie tussen de kapitaalverschafferlbedrijfsleiding enerzijds en de
'loonarbeider' anderzijds. Een relatie, die zich steeds verder concentreerde op de
uitwisseling tussen de 'werk-gever' en de 'werk-nemer', tot uitdrukking komend in het
belangrijker worden van het azbeidscontract, waarin de afspraken over de precieze aard
van die uitwisseling werden vastgelegd.

Naarmate de bedrijfsleiding een groter belang ging hechten aan de homogenisering
van de arbeid, verdwenen pauzes en allerlei ontspannende elementen uit het werk. In de
afgesloten ruimtes van de fabrieken werd de arbeidsdiscipline geïntensiveerd en de
arbeiders de verantwoordelijkheid en zeggenschap over de produktie ontnomen. Daarmee
werd het voor de arbeiders urgenter paal en perk te stellen aan de arbeidstijden, teneinde
in ieder geval een gedeelte van de dag te kunnen reserveren voor eigen activiteiten, vrij

'~. 1k heb de indruk dat het onderscheid tussen 'ondememersarbeid' en 'loonarbeid', samenhangend met
de verschillende eigendomsrelaties ten opzichte van de produktiemiddelen en vervaardigde produkten, nogal
eens over het hoofd gezien wordt, in ieder geval in discussies over het 'arbeidsethos' en (arbeids-)vrijetijd.
Webers 'Geest van het kapitalisme' bijvoorbeeld, is bovenal een ondernemersgaest, waarvan Weber de
opkomst onder de berittende burgerij inzichtelijk probeert te maken. Het is echter maar zeer de vraag of
Webers these ongekwalificeerd te hulp gercepen kan worden bij een speurtocht naar de arbeidsmoraal van
de negentiende-eeuwse 'kapitalistische arbeider', zoals Van der Plceg en Zinkstok (1986) lijken te doen.
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van de aanspraken van de werkgever. Verkorting van de arbeidstijden werd door de
arbeiders ook gewenst omdat men hoopte hiermee werkloosheid te kunnen bestrijden en te
kunnen profiteren van (tijdelijke) produktiegrcei door het maken van overuren. De wens
een duidelijke scheidslijn aan te brengen tussen de arbeidstijd en de 'eigen tijd', nu de
arbeiders hun zeggenschap over het produktieproces grotendeels hadden verloren, komt
helder en duidelijk naar voren in wat volgens Bailey de belangrijkste slogan was van de
Engelse vakbeweging in de vorige eeuw: 'The master's right in the master's time and the
workman's right in his own time' (Bailey, 1978, 180-182).

De commodificatie van de tijd heeft zich niet beperkt tot de sfeer van de kapitaal-
intensieve, industriële produktie, maar heeft zich in de loop der tijd verder verspreid over
andere vormen van produktie, de commerciële dienstverlening en dcet zich nu ook steeds
nadrukkelijker voor in de sfeer van de niet-commerciële dienstverlening, waar ook de
laatste professies, zoals het (hoog-)leraarschap en de medische bercepen, worden geperst
in de veertigurige werkweek (Starkey, 1989).

A1 met al zijn zo het moderne tijdbesef en modeme vormen van tijdordening, vanuit de
kloosters, via andere totale instituties zoals werkinrichtingen, gevangenissen en ziekenhui-
zen, uitgebreid naar instituties zoals het leger en de loonarbeid. Die verbreiding lijkt
gedragen door een mengeling van morele motieven, geweld en economische belangen, en
vindt nog steeds plaats in levensgebieden buiten de sfeer van de arbeid en de totale
instituties (de vrijetijd, de primaire levenssfeer), alsook in geografische zin in de Derde
Wereld.

In de rcerige tijden na de Eerste Wereldoorlog is vrijwel overal in West-Europa de
achturige werkdag en de veertig- of vijfenveertigurige werkweek ingevcerd. Hiermee
kwam voor het grootste deel van de athankelijke arbeiders, na decennialange strijd om
arbeidstijdverkorting, eindelijk een zodanige hceveelheid dagelijkse vrijetijd beschikbaar,
dat de reorganisatie van het dagelijkse leven hierin zijn voorlopige eindpunt of voltooiing
vond. Later zou de uitbreiding van de hceveelheid beschikbare vrijetijd zich vooral op
jaarbasis en op 'levensbasis' voordcen, onder andere door uitbreiding van het aantal
vakantie- en feestdagen, langer schoolbezcek (over het algemeen gepaard gaand met een
geringer dagelijks tijdbeslag dan arbeid) en (vervrcegde) pensionering. Dat we nu de
vrijetijd die hier ontstaat modern ncemen, heeft te maken met de specifieke zeggenschaps-
verhoudingen waarin deze vrijetijd vorm krijgt. Voor het eerst in de geschiedenis krijgt
'de massa' - zij het in een aantal gevallen in eerste instantie alleen het mannelijk deel
ervan - als vrije burger de beschikking over een omvangrijke tijdspanne, waarin hij
gevrijwaard is van aanspraken op zijn dcen en laten vanwege zijn broodheer, hetgeen
onder andere tot uitdrukking komt in de verandering van de status van de laatste van
'heer' of 'patroon' tot 'werkgever'. De moderne vrijetijd houdt dus meer in dan 'niet
werken'; het houdt ook in dat men 'niet-werkende' vrije burger is, dat wil zeggen,
ingezetene van een min of ineer democratische rechtsstaat, waar men bepaalde vrijheden
heeft die niet meer kunnen worden ingeperkt door degene waarvan men economisch
afhankelijk is. Vrijheden die de schakende slaaf formeel nooit bezat.

Alhcewel niet algemeen, is het stramien van de achturige werkdag en de veertig-
urige werkweek wel dominant geworden in de dagelijkse tijdordening van de moderne
tijd; het is de 'normale' situatie geworden, waarop ook allerlei andere tijdregelingen,
zoals in het vervcer, de commerciële en niet-commerciële dienstverlening, de energie-
voorziening, enz., zijn afgestemd. Deze onderlinge afstemming van de tijdregelingen in
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de diverse maatschappelijke systemen zorgt enerzijds voor een relatief stabiele omgeving
voor elk te onderscheiden systeem, waardoor binnen dat systeem planning en uitbouw van
activiteiten mogelijk is. Anderzijds worden hierdoor natuurlijk ook ontwikkelingsmoge-
lijkheden ingeperkt. Dit zijn twee zijden van één en dezelfde medaille. In de loop van de
tijd is met dit alles de onderlinge afstemming van de tijdregelingen in de verschillende
systemen er niet eenvoudiger op geworden. En uit maatschappelijke debatten over onder
andere de arbeidstijdverkorting, de Winkelsluitingswet, flexibilisering van arbeidstijden,
vakantiespreiding, creatief verlof en file-bestrijding blijkt steeds vaker enerzijds dat
onderkend wordt dat er bij deze zaken sprake is van een probleem met betrekking tot de
ordening van de tijd en anderzijds dat wordt geprobeerd de tcenemende maatschappelijke
complexiteit te reguleren via de ordening van de tijd.

Virtuele realiteit

In de moderniteit delen actoren over de gehele wereld een uitgebreid arsenaal van
instrumenten en abstracte begrippen om het sociale leven tijdruimtelijk te organiseren en
activiteiten over grote afstanden in tijd en ruimte op elkaar af te stemmen. Met behulp
van dit instrumentarium en de bijbehorende kennis heeft men activiteiten kunnen losweken
uit hun historische contexten, en nieuwe activiteiten ontwikkeld in contexten van gecreëer-
de en makkelijk verplaatsbare omgevingen. Er is eigenlijk geen reden om aan te nemen
dat deze ontwikkeling zich ook in de tcekomst niet zal voortzetten. Integendeel. Met
name het aanbod van nieuwe activiteiten in speciaal daarvoor gecreëerde omgevingen is in
principe een onuitputtelijke bron van verandering in aanbod van tijdbestedingsmogelijkhe-
den, zolang althans de menselijk fantasie nieuwe 'werelden' blijft voortbrengen, die
actoren vervolgens in steeds verdergaande vorm kunnen en willen meebeleven en ervaren.

Eerder is opgemerkt dat structuren een virtueel karakter hebben; structuren
bestaan, maar zijn alleen kenbaar in hun werking, in de wijzen waarop het handelen vorm
krijgt. Zo bezien speelt al het handelen zich af in een virtuele realiteit, dat wil zeggen, in
een context die wordt geïmpliceerd of opgercepen door het handelen zelf. Het spel-
element in het dagelijkse leven houdt het oprcepen van (virtuele) werkelijkheden in, die
buiten de 'normale' orde van het dagelijkse leven vallen. Wanneer kinderen 'cowboytje en
indiaantje' of 'doktertje' spelen, treden ze buiten de orde van de bij hun sociale posities
passende activiteiten; wanneer volwassenen vcetballen, zijn ze binnengetreden in de eigen
wereld van het vcetbalspel, waar aparte regels gelden die bijvoorbeeld een niet dagelijkse
realiteit van positietoedeling impliceren.

Bij wat nu her en der als virtuele realiteit wordt ontdekt, wordt eerst en vooral
gedacht aan simulatoren, waarmee in een artificiële (een gecreëerde) omgeving 'werkelij-
ke' situaties worden nagebootst. Een bekend voorbeeld zijn de simulatoren die het leger
gebruikt om tankbemanningen en piloten te trainen. Het grote voordeel van de simulator
is dat de nabootsing van een bepaalde werkelijkheid op een gecontroleerde wijze gebeurt
en niet die gehele werkelijkheid betreft. Er wordt geen brandstof verbruikt, geen ozonlaag
vernield, en bij een mislukte actie volgt geen feitelijke vernietiging van piloot en kostbaar
vliegtuig. Dit terwijl de piloot in de nagebootste situatie zich toch cefent in het gebruik
van het vliegtuig, en ervaringen opdcet die hij in reële situaties kan gebruiken. Deze
vormen van virtuele realiteit duiken ook steeds meer op in de vrijetijdbesteding, bijvoor-
beeld in de vorm van videospelletjes waarbij men kan 'interacteren' met een geprogram-
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meerde machine, of machines waarin men een 'vrije val' kan meemaken door zich te
werpen in een sterke opgaande luchtstroom.

We mceten ons echter niet laten afleiden door het woord 'nabootsen'. Zowel in de
vluchtsimulator als in de straaljager impliceert het handelen een bepaalde, grotendeels met
elkaar overlappende virtuele realiteit van regels en hulpbronnen die nodig zijn om te
begrijpen wat dat handelen voorstelt, waar het op gericht is en wat de mogelijke gevolgen
ervan kunnen zijn. Alleen wordt in de vluchtsimulator een relatief groter gedeelte van de
handeling geïmpliccerd, oftewel een kleiner gedeelte van de handeling geactualiseerd in
'materieel' te traceren of zintuiglijk waar te nemen bewegingen van lichamen en objecten.
Anders gezegd, de 'nabootsing' heeft betrekking op een verandering in de 'materialiteit'
van een bepaalde praktijk, op een nieuwe vorm van situering van het handelen, waarmee
in dit geval min of ineer dezelfde virtuele realiteit wordt opgercepen als in de oorspronke-
lijke praktijk.

Verder is het goed in het oog te houden dat de 'werkelijkheid' van de vlucht met
een straaljager, die wordt nagebootst in een vluchtsimulator, een realiteit is die zelf nog
pas enkele decennia bestaat. De mens kan niet alleen 'werkelijkheden' in nagebootste
situaties 'dematerialiseren', maar is ook steeds beter in staat om gedachten en gedroomde
werkelijkheden te 'materialiseren', om werkelijkheden die oorspronkelijk alleen op
symbolisch niveau, dat wil zeggen door spreken, schrijven of tekenen werden géímpli-
ceerd, in een breder handelingsrepertoire te betrekken. De vluchtsimulator en het
sprookjeskasteel van de Schone Slaapster vcegen betekenisvolle ervaringen tce aan
hetgeen we kunnen doen, op het moment dat we ze zien en kunnen aanraken, we erin
kunnen en onze tijd eraan besteden. Wat men beleeft of kan beleven kent dus een
wijkende horizon door de menselijke mogelijkheden werelden die werden geàacht en
besproken te transformeren in werelden die ook kunnen worden aangeraakt, gevceld,
ondergaan en gespeeld in door de mens daartce gecreëerde omgevingen.

Het belang van de virtuele realiteit in dit verband schuilt in de dynamiek van het
aanbod van tijdbestedingsmogelijkheden. Gedachtenwerelden die uitkristalliseren in geheel
of gedeeltelijk tijdruimtelijke gesitueerde en gematerialiseerde contexten, kunnen
onderdeel gaan uitmaken van de vormgeving van het dagelijkse en levenspad. Maar ook
kunnen bestaande werkelijkheden in gedematerialiseerde vorm op grotere schaal tceganke-
lijk worden gemaakt voor een groter aantal mensen. Het aardige is bovendien dat de
grenzen van de virtuele realiteit anders liggen dan in de realiteit van het dagelijkse leven.
A1 spelende is het namelijk mogelijk in de virtuele realiteit los te komen, niet alleen van
de bestaande structurele condities, maar ook van de tijdruimtelijke en natuurlijke
condities. Zo kan in de virtuele realiteit bijvoorbeeld de zwaartekracht worden opgeheven
of kunnen de ruimtelijke verhoudingen zodanig zijn geproportioneerd, dat men zich een
dwerg of een reus vcelt.

Op deze manier ontstaat er een steeds breder aanbod van tijdbestedingsmogelijkhe-
den, waaruit mensen met name in hun vrijetijd een keuze kunnen maken, gegeven de dan
geldende grotere zeggenschap over en flexibiliteit in de besteding van de tijd. Beide zijn
ook weliswaar niet noodzakelijke, maar wel gunstige condities voor spel. De betekenis
van de vrijetijd is verder daaruit af te lezen dat het aanbod van virtuele realiteiten zich
niet zozeer oriénteert op het 'rijk der noodzaak', op zaken die betrekking hebben op de
zorg voor het levensonderhoud, maar veeleer op pogingen om dit rijk te ontsnappen. In
de gematerialiseerde droomwerelden en gedematerialiseerde werkelijkheden kan men een
heroïsch leven leiden, de identiteit van anderen lenen, onbekende plaatsen en tijden
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bezceken en uitvinden 'hce ver men kan gaan'. In de vorm van televisieprogramma's,
videospelletjes, simulatoren, kermisattracties, thema- en pretparken, georganiseerde
'moord-weekeinden', Middeleeuwse feesten, hologrammen, IMAX-theaters met bewegen-
de stcelen, enz., kunnen meer en meer 'werelden' of virtuele realiteiten worden geïmpli-
ceerd in wat actoren dcen, en daarmee 'ge-leefd' onderdeel worden van hun eigen
levensverhaal.

De materialisering van voorheen louter symbolisch geïmpliceerde realiteiten gaat
vaak gepaard met een 'kapitalisering' van die realiteiten. Het commentaar en verzet dat
deze ontwikkelingen in sommige kringen lijken op te roepen wijst er echter op dat het
wellicht beter is te spreken van een overgang van cultureel naar economisch kapitaal. De
tcegang tot de gedachten- en droomwerelden, die voorheen voorbehouden was aan
degenen die de symbolische regels kenden, wordt verbreed tot degenen die de tcegang
kunnen betalen, bijvoorbeeld voor een 'Middeleeuws feest', een 'dorp uit de Vikingentijd'
of een 'Fata Morgana'. Die verbreding van de tcegang zal vooral plaatsvinden wanneer
dat een winstgevende activiteit lijkt te zijn, en leidt tot vermeerdering van het geïnvesteer-
de economisch kapitaal. Mensen die hebben geïnvesteerd in het leren van de symbolische
regels voor de tcegang tot deze werelden, worden geconfronteerd met een dalende waarde
van dit culturele kapitaal, althans voorzover die waarde samenhing met het exclusiviteits-
karakter van de aldus veilig gestelde tcegang. Op zich hceft immers de commerciële
exploitatie van de verhalen die Sjahrazad duizend en één nacht vertelde aan koning
Sjahriaz om haar dood te ontlopen, bijvoorbeeld door de materialisering van deze
Oosterse sprookjeswereld in een daartce gecreëerde omgeving, niets af te dcen aan het
plezier van iemand die deze wereld wenst te betreden door het lezen van die verhalen.

Ook de wel gehoorde opmerking dat 'op deze manier er niets over blijft voor de
(lánderlijke~menselijke) fantasie' lijkt vooralsnog mceilijk te staven. Weliswaar kan
worden opgemerkt dat tegenwoordig in een hoog tempo vrijwel alle fantastische droom-
werelden die de mensheid heeft voortgebracht in verregaande mate materialiseren, maar
tegelijkertijd is er waarschijnlijk ook nog nooit een tijdvak geweest, waarin zoveel nieuwe
fantasiewerelden tot stand zijn gekomen als het huidige. De werelden van Asterix,
Sesamstraat, Disney, Batman, de stam van de holenbeer, Twin Peaks, Nijntje, en
ontelbaze anderen zijn allemaal van deze eeuw. In feite is er nog nooit zo'n grote 'mazkt'
geweest voor fantasie, droomwerelden en mythevorming als nu, alleen gaat het veel
sneller als vrceger om meer dan symbolisch geïmpliceerde realiteiten.

Tot slot zij erop gewezen dat in de dematerialisering van werkelijkheden mogelijk-
heden aanwezig zijn voor de ontwikkeling van milieuvriendelijker vormen van vrijetijdbe-
steding. Men kan immers aldus het spectrum van ervaringen dat mensen kunnen opdcen,
uitbreiden, zonder dat dit gepaard gaat met een evenredig beslag op kwetsbare landschap-
pen en schaarse middelen.
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16 INDIVIDUALISERING, LEVENSSTIJL
EN VRIJETIJDPOLITIEK

Het bestaan van keuzemogelíjkheden in de besteding van de tijd betekent enerzijds dat
actoren meerdere handelingsopties hebben, en anderzijds dat zich op hun dagelijkse pad
'een aanbod' van meerdere vormen van tijdbesteding voordcet. Op dit laatste zal in het
volgende hoofdstuk worden ingegaan.

Aan het ontstaan van meerdere handelingsopties voor actoren kunnen op zijn minst
een drietal aspecten worden onderscheiden. Ten eerste het proces van individualisering, in
het bijzonder het ontstaan van meervoudige handelingsopties op individueel niveau. Ten
tweede de lichamelijk-biografische differentiatie in de geprefereerde handelingsopties. En
ten derde het reflexieve karakter van de inrichting van het dagelijkse en levenspad, de
vormgeving van levensstijlen en de betekenis van levensplanning. Hieraan kunnen zowel
individuele als boven-individuele of politieke aspecten worden onderscheiden.

Individualisering

De grondleggers van de sociologie analyseerden individualisering als een maatschappelijk
proces, een proces dat alleen tot ontwikkeling kon komen onder bepaalde tijdruimtelijke
omstandigheden. Ze brachten individualisering in verband met de arbeidsdeling en
urbanisering, kenmerkend voor de industrialisering van West-Europa in de vorige eeuw.
Het meest duidelijke voorbeeld van een dergelijke analyse is waarschijnlijk de dissertatie
van Durkheim, De la division du travail social, uit 1893. Deze benadering staat haaks op
de populaire opvatting dat individualisering inhoudt dat mensen 'individualistischer' zijn
geworden en een soort natuurverschijnsel is; een aandcening waar blijkbaar tcevallig
grote delen van de bevolking in de Westerse wereld min of ineer tegelijkertijd last van
hebben. Een benadering van individualisering als maatschappelijk proces impliceert
enerzijds dat het zichtbaar mcet zijn in (veranderingen in) het handelen van individuen.
Anderzijds, dat individualisering waarneembaar is in (veranderingen in) de tijdruimtelijk
gesitueerde economische, politieke en culturele verhoudingen - de structurele contexten -
waarin dat handelen gestalte krijgt. Individualisering is een aspect van de maatschappelij-
ke ordening van het handelen van individuen. Het gaat om díe maatschappelijke orde-
ningsmechanismen, díe regels en middelen, die het handelen een individueel karakter
geven en individuen als zodanig herkenbaar maken.

Het zal duidelijk zijn men zich met deze invalshcek tevens heeft losgemaakt van
een zodanige opvatting van 'sociale' of 'maatschappelijke orde', dat deze bedreigd zou
kunnen worden door een proces van individualisering. Een dergelijke opvatting stcelt op
een gereïficeerd beeld van sociale orde, waarbij het 'sociale' meestal ook nog eens wordt
gereduceerd tot het 'morele'. De sociale orde is in werkelijkheid een continu proces van

192



produktie en reproduktie van maatschappelijke verhoudingen; een proces van sociale
ordening of structurering. Verder vindt sociale ordening niet alleen plaats op basis van de
werking van 'normen en waardenstelsels', in de positionering van individuen ten opzichte
van elkaar, maar ook op basis van meeromvattende zingevingsprocessen en de uitcefening
van economische en politieke macht. Tenslotte, als er van individualisering al een
bedreiging uitgaat naar de sociale orde, dan betreft het een bedreiging van een specifieke
vorm van sociale ordening, bijvoorbeeld in plattelandsgemeenten, waar in vrceger tijden
de clerus en de notabelen het grotendeels voor het zeggen hadden.

De verfijning van verschillen in handelingscondities

Het onderscheidenlijk worden van individuen gebeurt in een proces van wisselwerking
tussen de lichamelijk-biografische kenmerken van actoren en de steeds verder differenti-
erende handelingscondities, waarbij de dynamiek in die wisselwerking vooral bij dat
laatste mcet worden gezocht, als gevolg van processen van tijdruimte distantiëring. De
handelingscondities zijn in de loop der tijd zodanig verfijnd voor wat betreft de onder-
scheidingen die ze aanbrengen op individueel niveau, dat het cumulatief effect van het
bestaan van die verfijnde tijdruimtelijke, structurele en natuurlijke condities is, dat ze
voor actoren 'unieke' condities scheppen om hun handelen vorm te geven. Via de dualiteit
van structuren houden op hun beurt actoren in hun dagelijkse leven een unieke set van
praktijken in stand, waarmee ze zich als 'individu', als unieke (- uniek gesitueerde)
actor, manifesteren.

Differentiatie op basis van lichaamskenmerken heeft een biologisch ankerpunt, dat
in de meeste gevallen voor het individu niet of nauwelijks is te verlaten. Dit dcet hem of
haar in bepaalde situaties op individueel niveau onderscheidenlijk zijn. Zoals de dwerg
tussen mensen van 'normale' lengte, de vrouw in een mannelijke fabriekswereld of de
roodharige Hollander tussen de zwartharige Japanners. Het valt echter niet aannemelijk te
maken dat het proces van individualisering in de vorige eeuw op gang is gekomen of is
geintensiveerd als gevolg van groter geworden biologische verschillen. Het ligt meer voor
de hand dat de dynamiek mcet worden gezocht in de tcegenomen integratie tussen, en
interne differentiatie van sociale systemen. Voorzover tcenemende integratie gepaard ging
met een tcenemende mobiliteit van actoren, betekende dit logischerwijs een tcegenomen
verschijnen van 'vreemde lichamen' in verschillende contexten, zoals bijvoorbeeld
arbeiders- en vrouwenlichamen in parlementen, of zwarte lichamen in tot dan tce blanke
contexten. Wat betreft de effecten van de verhoogde interne differentiatie van sociale
systemen kan men bijvoorbeeld denken aan de ontwikkelingen binnen de gezondheids-
zorg, waarin meer en meer onderscheidingen zijn aangebracht in de definiëring van de
lichamelijke en geestelijke gesteldheid van mensen. Hce oud zijn onderscheidingen als die
tussen suiker-, hart- of de diverse kankerpatiënten, en de daarbij passende verschillende
'medische identiteiten' ? Zolang zieken niet verder werden onderscheiden naar ziekte,
vond op basis van dat criterium geen verdere differentiatie plaats. Pas tcen wel gebeurde,
was er aanleiding ze verschillend te benaderen en te behandelen, en ze bijvoorbeeld in
aparte ruimten af te zonderen, daarmee ook gedifferentieerd handelen van de zieken
bevorderend.

Tce- of afnemende differentiatie refereert aan het tce- of afnemen van het aantal
alternatieve mogelijkheden in een bepaald veld van mogelijkheden. Hadden er slechts
vrouwen bestaan, dan had het geen zin gehad te spreken van een sekse-verschil. Arbeids-
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deling houdt een tcenemende uitsplitsing van taken in, een specialisatie voor wat betreft
het werk dat mcet worden gedaan, en daarmee een tcenemend verschil in wat mensen
feitelijk dcen in hun arbeidstijd. Echter, niet alle veranderingen in differentiërende
handelingscondities hebben betrekking op inhoudelijke veranderingen enlof verfijning in
de criteria waarop wordt gedifferentieerd. Er kan ook sprake zijn van de introductie van
nieuwe of het afschaffen van bestaande criteria, waarmee niet de interne differentiatie van
een bepaald veld, maar het aantal velden waarop wordt gedifferentieerd, tce- of afneemt.
Vergelijk de veranderingen in kleurstellingen, lengtematen, e.d. die mede bepalen of
bepaalde kleding 'in de mode' is of niet, met het tot voorwerp van modieuze verandering
maken van voorheen 'tijdloze' zaken, zoals keukengerei of schoolmateriaal voor kinderen.
Wordt het procesmatige karakter van differentiatie benadrukt, zoals gebeurt wanneer men
spreekt over tce- of a.fnemende differentiatie, dan dient dus grote zorg besteed te worden
aan de afi~akening van het 'veld-niveau' waarin sprake is van veranderingen in de mate
van differentiatie.

Het is meestentijds de opkomst van nieuwe velden van differentiatie waar aan
wordt gerefereerd, wanneer men in het publieke en wetenschappelijke debat spreekt van
individualisering. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de opkomst van het individue-
le, private eigendom; het protest van leden van de 'kudde der gelovigen', die zich niet
meer wilden laten leiden door van hogerhand aangestelde herders, maar hun eigen
verantwoordelijkheid ten opzichte van God wilden dragen; aan de omvorming van het
voorheen ongeschoolde werkvolk tot geschoolde arbeiders, tcebedeeld met een eigen,
welomschreven taalc in de produktie; en het openbreken van het patriarchale gezin, onder
andere door het tcekennen van eigen, individuele rechten en plichten aan de verschillende
leden van het gezin. Wat in a1 deze gevallen gebeurt is dat de nieuwe differentiaties de
veronderstelde eenheid van bestaande sociale grcepen doorbreken. Meer in het bijzonder
ging en gaat het hier om het doorbreken van de fictie van eenswillendheid, die in feite
was en is gebaseerd op ongelijke machtsverhoudingen in de betreffende grcep en de
overeenstemming - op dit punt - van de 'dragers' van die eenswillendheid, zoals vorsten
en mannelijke gezinshoofden. Ook hier zou overigens de vraag gesteld mceten worden of
deze nieuwe vormen van onderscheiding op het individuele niveau niet het zicht wegne-
men op het verdwijnen van oudere vormen van onderscheiding in individuen.

Staat individualisering in een aantal gevallen op gespannen vcet met de veronder-
stelde eenheid van grcepen, zoals hiervoor omschreven; het kan zeer wel samengaan met
homologie van (delen van) levenslopen. Het klinkt enigszins tegenstrijdig, maar toch
betekende in veel gevallen het doorbreken van de veronderstelde eenheid van grcepen de
introductie van de - minstens formele - gelijkheid en soms zelfs 'standaardisering' van de
samenstellende delen ervan. Het zichtbaar en onderscheidenlijk maken van individuen is
niet los te zien van het gelijktijdig creëren van 'de categorie' of 'het veld' van individuen,
bijvoorbeeld via de invcering van kies-, belasting- en bevolkingsregisters en de afschaf-
fing van standsgebonden kledingvoorschriften. De typische feodale vorst nam wel een
onderscheiden positie in, zowel structureel als tijdruimtelijk, maar niet in een veld van
overige individuen.

Omdat de vormgeving van het dagelijkse pad verschillende dimensies kent, kan de
homologie van dimensies ook meerdere andere actoren betreffen. Men kan met de ene
actor overeenkomen in taal en huidskleur, met de ander in een kosmopolitische uitstraling
en met de derde in economische positie. Deze vormen van homologie, die dus betrekking
hebben op verschillende elementen uit het dagelijkse leven, en die zich in een aantal

194



gevallen op zeer grote schaal kunnen voordcen, zijn goed verenigbaar met het optreden
van individualisering. De herkenbaarheid van een individu neemt waarschijnlijk alleen
maar tce wanneer hij of zij met betrekking tot de verschillende dimensies van het
dagelijkse pad, andere homologieën vertoont dan de andere actoren in de fysiek nabije
omgeving.

D~erentiatie in zeggenschapsverhoudingen ten aanzien van het gebruik van de tijd

Eerder is geconcludeerd dat het vrijetijdkarakter van praktijken eerst en vooral samen-
hangt met de zeggenschapsverhoudingen ten aanzien van de tijdindeling, waarbij de
belangrijkste of primaire rol wordt gespeeld door de zeggenschapsverhoudingen ten
aanzien van de tijdindeling die samenhangen met de wijze waarop men in het levenson-
derhoud voorziet of wordt voorzien. Individualisering manifesteert zich hier dus allereerst
door de tcenemende differentiatie in bronnen van levensonderhoud - c.q. het beschikbaar
komen van alternatieve bronnen van levensonderhoud - en de daarmee samenhangende
onderscheiden zeggenschapsverhoudingen ten aanzien van het gebruik van de tijd.

In de negentiende eeuw zorgden de snelle opkomst van nieuwe industriële
processen en de begeleídende vormen van commerciële dienstverlening voor een uitbrei-
ding van soorten en niveaus van bercepen. Daarmee gepaard ging een grotere differentia-
tie in werkplaats, opleidingseisen, inkomen, loopbaanperspectief en tijdindeling. Intussen
heeft de arbeidsdeling zich tot in de huidige tijd doorgezet. In de primaire en secundaire
sector zijn er steeds minder mensen die hetzelfde werk dcen. Daartegenover staat dat er
vele nieuwe bercepen zijn ontstaan in de commerciële en niet-commerciële dienstverle-
ning en recentelijk in de sfeer van advieswerk en informatisering. Daarnaast kwamen er
ook geheel nieuwe bronnen van levensonderhoud tot ontwikkeling, met name in de sfeer
van de sociale zekerheid. De uitbouw van het sociale zekerheidsstelsel heeft geleid tot een
uitsplitsing van 'de armen' in werklozen, arbeidsongeschikten, zieken, geestelijk gehandi-
capten, 65-plussers, bijstandsmoeders e.d. Elk van deze categorieën, die ook nog eens
verschillende onderverdelingen kennen, wordt geconfronteerd met een specifieke set van
rechten en plichten voor wat betreft de indeling en besteding van de tijd, en daarmee dus
de vormgeving van de vrijetijd.

Tal van nieuwe bronnen van levensonderhoud (naast de gencemde kan bijvoor-
beeld ook nog worden gedacht aan de studiefinanciering en alimentatie), kwamen
bovendien op grote schaal beschikbaar voor grcepen die tot dan tce geen of beperkte
tcegang hadden tot die bronnen. De belangrijkste ontwikkelingen in dit opzicht zijn de
tcenemende arbeidsparticipatie van vrouwen en de 'huishoudensverdunning'.

Individualisering dcet zich niet alleen voor bij de toedeling van de primaire
vrijetijd, maar evenzeer bij toedeling van rechten en plichten - ook ten aanzien van de
tijdindeling - binnen die primaire vrijetijd; dus ten aanzien van wat ik de secundaire
vrijetijd heb gencemd. Van belang zijn hier onder meer de veranderingen die zich in de
huishoudensvorming hebben voorgedaan. De grcei van één- en tweepersoonshuishoudens
betekent dat een tcenemend aantal mensen geen verantwoording meer hceft af te leggen
aan andere leden van een huishouding, voor wat betreft het gebruik van de vrijetijd.
Tegelijkertijd betekent het ook dat meer mensen wel een eigen verantwoordelijkheid
hebben gekregen voor de instandhouding van een huishouden, een verantwoordelijkheid

195



die zich dan vooral ten opzichte van niet-leden van dat huishouden laat gevcelen'o'. Het
gaat hier om relaties met allerlei 'tceleverende' bedrijven als leveranciers van gas, water,
elektriciteit, telefoon, e.d.; verantwoordelijkheden in verband met huur enlof afbetaling
en onderhoud van het huis; tuinonderhoud; enz.. Het punt wat hier aan de orde is, is dat
met de huishoudensverdunning er sprake is van een relatieve tcename van het aantal
individuen dat verantwoordelijk is voor een huishouden, waarbij de grcei zich vooral
voordcet bij personen voor wie dat huishouden geen primaire rol speelt bij de voorziening
in het levensonderhoud. Dus bij personen voor wie de bestiering van het huishouden
plaatsvindt in de primaire vrijetijd. De differentiërende betekenis hiervan schuilt allereerst
in de opkomst van de nieuwe huishoudenstypes zelf, voorts in de individuele aanspreek-
baarheid voor de instandhouding van die huishoudens en de individuele mogelijkheden
daaraan vorm te geven. Tenslotte zit hieraan nog een tijdruimtelijke (differentiërende)
kant: elk huishouden neemt min of ineer per definitie een eigen tijdruimtelijke plaats in
ten opzichte van andere huishoudens.

Alhcewel het belangrijkst in termen van het ermee gepaard gaand beslag op de
tijd, zijn huishoudens overigens niet de enige bron van differentiatie voor de secundaire
vrijetijd. Te denken valt verder aan een tweede (aanvullende) bron voor het levensonder-
houd, de opvang van kinderen, bijscholing, bepaalde vormen van mceilijk vermijdbaar
vrijwilligers- of verzorgingswerk, e.d.

De differentiatie in zeggenschapsverhoudingen ten aanzien van de tijdindeling
betekent dat actoren met onderling verschillende regels worden geconfronteerd voor wat
betreft de aard, lokatie en hceveelheid van de beschikbare vrijetijd. Zowel wat betreft de
primaire als de secundaire vrijetijd worden actoren geconfronteerd met verschillende
verantwoordelijkheden, die kunnen leiden tot verschillen in het gebruik van de vrijetijd.
Er is aldus sprake van tcegenomen individuele mogelijkheden èn verantwoordelijkheden
voor de vormgeving van het dagelijkse en levenspad. Daarbij is het zeer wel mogelijk en
zelfs waarschijnlijk dat de zeggenschapsverhoudingen waarin de actor is opgenomen, in
formeel opzicht homoloog zijn met die van andere actoren behorend tot een soortgelijke
sociale categorie. Het punt is dat in de formulering van die zeggenschapsverhoudingen
een steeds grotere nadruk is gelegd op de verantwoordelijkheid van het individu, en dat
de actor in dat opzicht vanuit meerdere sociale contexten als individu wordt aangespro-
ken. Vergelijk in dit opzicht bijvoorbeeld de leden van een gezinsbedrijf of kloosterge-
meenschap met de alleenstaande werknemer in een bureaucratische organisatie.

Vrijetijd en individualisering

Duidelijk zal zijn dat individualisering meer is dan een 'trend' in de vrijetijd. Het
individualiseringsproces is essentieel in de vormgeving van de moderne vrijetijd, al was
het alleen maar omdat individualisering onlosmakelijk verbonden is met processen van
modernisering (Simmel, 1990).

Voor wat betreft de beschikbaarheid van vrijetijd is de differentiatie van bronnen
van levensonderhoud cruciaal. De lange werkdagen van de negentiende eeuw waren alleen

'a'. Het eantal huishoudens is in de periode 1975-1990 tcegenomen van 29 tot 41 per 100 inwoners. Met
uitzondering van huisvrouwen ( die in steeds grotere getale betaald werk zijn gaan verrichten) zijn mensen in
alle andere verzorgingsposities meer tijd aan het huishouden gaan besteden (SCP, 1992, 286-288; tie ook
Van der Pcel, 1988b).
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mogelijk doordat grote grcepen van de bevolking een alternatief ontbeerden; om in hun
levensonderhoud te voorzien waren er vrijwel geen andere mogelijkheden dan de slechte
voorwaarden van de fabrieksarbeid te accepteren. Alternatieven ontstonden pas tcen de
werkloosheid afnam en de vraag naar gespecialiseerde arbeidskrachten tcenam; tcen door
stakingen of het dreigen ermee betere arbeidsvoorwaarden konden worden afgedwongen.
Kortom, tcen de in het produktieproces benodigde arbeid schaarser werd en de aanbieders
van arbeid meerdere opties kregen op de arbeidsmarkt. Dit proces zette verder door tcen
er alternatieve inkomensbronnen beschikbaar kwamen via werknemersverzekeringen en
sociale wetgeving. Daarmee werden loonarbeiders weer minder afhankelijk van werkge-
vers, zij het dat de laatsten altijd erg hun best zijn blijven dcen de afhankelijkheid van een
sociale uitkeringsinstantie nog onaantrekkelijker te maken dan de afhankelijkheid van de
werkgever. Niettemin, het bestaan van de sociale wetgeving levert een alternatief, en
daarmee een opwaartse druk op de arbeidsvoorwaarden, waar in ieder geval de werkzame
loonarbeiders van hebben kunnen profiteren in hun eisen voor kortere werkweken,
vakantiedagen, enz.

Niet alleen de beschikbaarheid van vrijetijd, ook de bestedingsmogelijkheden van
die vrijetijd worden verruimd door het proces van individualisering. Door processen van
tijdruimte distantiëring zijn actoren in steeds verder strekkende en complexere sociale
systemen opgenomen. De actor heeft een plaats (een identiteit) gekregen in een veelheid
van sociale netwerken, en wordt derhalve met een veelheid van rolverwachtingen
geconfronteerd. Maar tegelijkertijd betekent de veelheid van sociale netwerken ook, in
ieder geval voor de meeste actoren in de moderne verzorgingsstaten, dat er alternatieve
mogelijkheden zijn ontstaan om het dagelijkse en levenspad vorm te geven, waarmee de
onafhankelijkheid van die actoren via-à-vis elk van die onderscheiden netwerken in
principe is vergroot.

Dat mensen beschikken over een zekere keuzevrijheid in de vrijetijd houdt dus niet
alleen in dat ze daar gevrijwaard zijn van aanspraken op hun tijdbesteding vanwege de
verstrekker van de middelen voor levensonderhoud. Het houdt ook in dat er verschillende
handelingsopties beschikbaar zijn; dat ze in potentie tcegang hebben tot een veelheid van
sociale praktijken en netwerken, en daarmee tot een veelheid van lokaties, posities en
identiteiten. Dit veronderstelt een hoge mate van differentiatie van handelingscondities
waaronder het individu vorm kan, en mcet, geven aan de eigen levensstijl; een situatie die
zich bij uitstek voordcet in de moderne verzorgingsstaten.

De IichamelUk-biografische differentiatie in geprefereerde handelingsopties

Individualisering veronderstelt dat er een 'categorie' individuen ontstaat, een 'veld' van
entiteiten die kunnen worden geïdentificeerd als individuen. Om entiteiten als individuen
te kunnen identificeren zijn bepaalde uniforme criteria nodig, hetgeen inhoudt dat
individualisering tot op zekere hoogte gepaard gaat met 'homologisering'. Het feit dat
bepaalde elementen uit de levenslopen van individuen homoloog zijn is echter nog niet
hetzelfde als zeggen dat individuen homoloog zijn: dat is pas het geval wanneer alle
elementen uit de levenslopen van individuen homoloog zijn, hetgeen logisch onhoudbaar
is, gegeven de aan het sociale leven inherente differentiatie in tijdruimtelijke, structurele
en natuurlijke~materíële condities.

In de vormgeving van sociale praktijken hebben actoren dus te maken met
differentiërende condities voor hun handelen. Maar in hceverre werkt de inbreng van de
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(belichaamde) actoren in sociale praktijken zelf als een differentiërende factor, leidend tot
uitkomsten waar de inbreng van individuele actoren herkenbaar is ? Leidt de lichamelijk-
heid van actoren, en de daarmee gegeven universele behcefte aan bijvoorbeeld eten en
drinken, tot een gelijkvormige, tot een enkele handelingsoptie beperkte, inbreng van
actoren in de vormgeving van sociale praktijken ? Bij de beantwoording van deze vraag
spelen de volgende aspecten een rol.

Allereerst brengt de lichamelijkheid van actoren met zich mee dat actoren een
uniek, in tijd en ruimte gesitueerd dagelijks en levenspad afleggen. Dit zowel omdat geen
twee lichamen precies dezelfde plaats in tijdruimte kunnen innemen, als vanwege het feit
dat de daarmee gegeven unieke verplaatsingen in ruimte, ook unieke verplaatsingen in tijd
met zich meebrengen, hetgeen de bron is van de individuele levenservaring. De lichame-
lijkheid van mensen impliceert ook dat ze enerzijds een beperkt aantal dingen tegelijker-
tijd kunnen dcen, terwijl ze anderzijds, als gevolg van de veroudering van het lichaam,
beschikken over een eindig tijdbestek. Hun actieradius in tijd zowel als ruimte is op elk
moment beperkt, zij het dat die beperkingen varièren in de historische tijd.

Als gevolg hiervan hangt in tijdruimtelijke zin individualisering samen met een
tcenemende differentiatie van dagelijkse en levenspaden, alsmede met de tcegenomen
mogelijkheden zich (in tijd en) ruimte te verplaatsen. Vergeleken met honderd jaar
geleden heeft de mens zich een enorm aantal nieuwe omgevingen gecreéerd, en daarmee
samenhangend een enorm aantal nieuwe lokaties in de tijd, die (kunnen) worden aange-
daan op het dagelijkse en levenspad. Die proliferatie van nieuwe omgevingen en nieuwe
tijdbestedingen is vooral goed zichtbaar in de vrijetijd: themaparken, vakantie-oorden als
Benidorm en Center Pares, sportvoorzieningen, bioscopen, buurthuizen, moderne
winkelcentra, enz. Een nieuwe omgevingltijdbesteding kan ook inhouden 'plaatselijk
nieuw', doordat er sprake is van 'losweken' van de context waarbinnen een bepaalde
activiteit tot ontwikkeling is gekomen, en het introduceren in andere contexten. Voorbeel-
den daarvan zijn de 'typisch' Italiaanse, Chinese, of Franse restaurants die nu over de
gehele wereld te vinden zijn en zaken als 'subtropische zwembaden' en 'skihellingen', die
de Nederlander nu binnen de landsgrenzen kan vinden. Omgekeerd zijn voor de actor ook
de mogelijkheden zich naar en tussen die plaatsen (en dus vormen van tijdbesteding) te
verplaatsen enorm tcegenomen door de beschikbaarheid van nieuwe vormen van transport
(auto, vliegtuig) en nieuwe transportassen.

In de tweede plaats impliceert de lichamelijkheid van actoren de ontwikkeling van
een bepaalde levensloop of biografie. De biografie wordt opgevat als het resultaat van de
wisselwerking tussen het individuele levenspad tot dan tce, het perspectief op het verdere
verloop ervan en de context waarin dat levenspad vorm krijgt. Naarmate die context meer
alternatieve handelingsopties inhoudt, en de biografie meer en meer uitdrukking wordt
van een keuze uit die handelingsopties, wordt de biografie in tcenemende mate de
uitdrukking of geleefde vorm van een bepaalde levensstijl. De biografische achtergronden
van verschillen in handelingspreferenties hebben slechts in beperkte mate (universele)
biologische wortels. Van de biologische behceften kan men zeggen dat ze bevredigd
mceten worden door 'consumptie' van aan de actor externe entiteiten, zoals eten en
drinken. Daarmee lijkt echter het meeste ook wel gezegd, want wàt mensen eten,
wanneer, hce vaak, met wie, hce tcebereid en in welke hceveelheden is verschillend in
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tijd en ruimte'~. Hetzelfde geldt voor andere 'elementaire behceften' zoals drinken en
onderdak. Of voortplanting een elementaire behcefte is, is de vraag. In ieder geval is er
op individueel niveau geen noodzaak tce, is het tijdruimtelijk op zeer veel verschillende
manieren geregeld, en zijn er grcepen die er zelfs bewust van afzien, zoals in het Westen
leden van de (katholieke) geestelijkheid. Vooral van belang in dit verband is dat er geen
redenen zijn om te vemnderstellen dat biologische behceften individueel gedifferentieerd
zijn. Ook motieven of driften, zoals een 'drift tot overleven', een verlangen naaz
'onzekerheidsreductie' of 'het vermijden van pijn en het zoeken van plezier' ontberen in
aanleg een individueel gedifferentieerd karakter.

Ten derde mcet worden opgemerkt dat een differentiërend biologisch element tot
op zekere hoogte wel aanwezig kan zijn in de verschillen in fysieke en mentale kenmer-
ken, capaciteiten en vaardigheden; iets wat soms niet helemaal is los te zien van de
hiervoor gencemde behceften, motieven en verlangens. In zijn algemeenheid geldt ook
hier weer dat wàt precies een vaardigheid, eigenaardigheid of handicap is, hce die
beoordeeld en ontwikkeld wordt, en wat precies de sociale consequenties ervan zijn,
bijvoorbeeld voor iemands positie in de sociale systemen waaraan hij of zij deelneemt,
varieert in tijd en ruimte. De verwarring ontstaat hier omdat die verschillende beoorde-
lingen al dan niet terecht aanhaken op fysieke en mentale verschillen tussen individuele
actoren. Men kan hierbij zowel denken aan verschillen in ras, geslacht, enz., waarvan ik
hiervoor al heb gezegd dat ze, in ieder geval in de moderniteit, structureel zijn en
doorwerken in de constitutie van biografieën en sociale systemen, maar ook aan verschil-
len in uiterlijk, atletische aanleg, kwaliteit van de stem en genetische aanleg voor ziekten
en mentale stoornissen. Wanneer een mooie stem wordt 'ontdekt' en er wordt werk van
gemaakt, kan dit een beslissend element zijn in iemands biografie, evenals het geboren
worden als de helft van een identieke tweeling of inet een erfelijke bloedziekte.

Ten vierde is er, behalve via de tijdruimtelijke en de biografische differentiatie van
actoren, nog een manier waarop de lichamelijkheid van actoren onderscheidend kan
werken. En wel via het al dan niet bewuste of gestileerde gebruik van het lichaam als
symbool of drager, als expressievorm van een sociale identiteit. Voorzover actoren
acteurs zijn kunnen ze hun lichaam gebruiken om bepaalde handelingsopties te creëren.
Met behulp van kleding, haazdracht, kosmetica, lichaamscefening, houding, stemgebruik
en manier van spreken kunnen actoren bepaalde voor- en afkeuren uitdragen, zich op
individuele wijze presenteren of bekennen tot een bepaalde smaakgrcep. Natuurlijk leent
het ene lichaam zich soms beter voor het uitdrukken van een geprefereerde zelf-identiteit
dan een ander, maar dat neemt niet weg dat het lichaam manipuleerbaar is, en als
hulpbron kan worden ingezet in de vormgeving van een eigen identiteit en levensstijl in
de context van gegeven enlof gezochte sociale relaties.

'~. Vgl Ryan :'Even hunger, that defining line where the human and the extra-human or natural world
intersect as a norm of material necessity, never ezists simply as such, outside certain shapes or forms that it
is given by óuman action. The modem famine is a political event, as much as a natural one, and hunger in
New York City is as much a social metonym, shaped by cultural forces and connected to social policies, as
is an Independence Day Parade. Nevertheless, one could argue, hunger may be culturally produced, but it is
itself a material event of deprivation that is mute and unarticulated. The point of the post-structuralist theory
of culture is not to eliminate that concept of materiality. Rather, it resituates it both historically and
contextually' (1989, 16).
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De individu-specifieke inbreng in sociale praktijken is al met al vooral een kwestie van
biografische differentiatie, waarbij het lichaam meer dient als 'drager' van die differentia-
tie dan als 'bron' van die differentiatie. Als 'drager' heeft het lichaam ten dele het
karakter van een kapstok voor sociale posities die worden tcebedeeld op grond van
lichaamskenmerken, op een wijze die typerend is voor de cultuur of culturen waarin de
actor verkeert en heeft verkeerd. Maar tevens zijn in het lichaam de ervaringen opgesla-
gen opgedaan gedurende het levenspad tot dan tce; de kundigheden en vaardigheden
waarin men zich heeft gecefend; en de kennis en houdingen die men zich heeft eigen
gemaakt. Gelet op één enkele, of zelfs meerdere sociale posities die actoren innemen,
vlceit daaruit nog niet vanzelf een individu-specifieke inbreng in sociale praktijken. Het is
de combinatie van alle sociale posities die men inneemt met de biografie, waarin de
keuzes en effecten van voorgaande vormen van tijdbesteding doorwerken, die zorgt voor
de individu-specifieke inbreng in sociale praktijken.

Levensstij len

Individualisering is een maatschappelijk proces, een kenmerk van de maatschappij waarin
de nieuwe generaties worden geboren. In de moderniteit valt de zekerheid van tradities
weg: datgene wat de voorouders deden is niet automatisch meer goed gedaan. Dat wat is,
is niet meer vanzelfsprekend wat zou mceten zijn. Meer dan ooit vraagt de vormgeving
van het dagelijkse bestaan het maken van keuzes uit de beschikbaar gekomen handelings-
opties. 'Obviously, no culture eliminates choice altogether in day-to-day affairs, and all
traditions aze effectively choices among an indefinite range of possible behaviour patterns.
Yet, by definition, tradition or established habit orders life within relatively set channels.
Modernity confron[s the individual with a complex diversity of choices and, because it is
non-foundational, at the same time offers little help as to which options should be
selected'. Vandaar de opkomst van levensstijlen: 'in conditions of high modernity, we all
not only follow lifestyles, but in an important sense are forced to do so - we have no
choice but to choose' (Giddens, 1991a, 80-81).

Het is niet zo dat levensstijlen, anders dan in tradities geworteld gedrag, inhouden
dat mensen continu 'aan het kiezen zijn'. Levensstijlen bestaan grotendeels uit geroutini-
seerde praktijken en worden in belangrijke mate richting gegeven door de 'automatische
piloot' van het praktisch bewustzijn. Het essentiële verschil is dat routines voortdurend
openstaan voor reflexieve sturing, en aangepast kunnen worden zonder dat daarvoor de
morele blokkades geslecht hceven te worden, die zijn ingebouwd in tradities. Dat men in
de context van de late moderniteit 'gedwongen is te kiezen', blijkt nu hieruit dat wanneer
men een bepaalde handelingswijze voorstaat of volgt, omdat die 'traditie is', dit wordt
opgevat als een keuze voor een 'traditionele levensstijl'. Op het moment dat er meerdere
handelingsopties zijn, en die altematieven ook bekend zijn onder brede lagen van de
bevolking, kan men nauwelijks meer ontkomen aan een verantwoordingsplicht voor de
gekozen handelingsoptie. De vraag wordt dan hce men zich kan verantwoorden voor de
keuzes die men maakt, wanneer de vanzelfsprekende legitimatie van de traditie wegvalt.

In de omschrijving die Giddens geeft van levensstijlen zitten twee grcepen redenen
die een rol spelen bij de keuze uit alternatieve handelingsopties. Ten eerste de wens
'utilitaire behceften' te bevredigen en ten tweede het realiseren van een bepaald levens-
verhaal. De eerste grcep redenen is duidelijk. In het dagelijkse pad zullen altijd een aantal
praktijken zijn opgenomen, die te maken hebben met eten, drinken, instandhouding van
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een gevcel van veiligheid, enz. Zowel direct - bijvoorbeeld in de vorm van maaltijden -
als indirect, in de vorm van activiteiten gericht op het vergaren van een inkomen,
waazvan de maaltijden betaald kunnen worden. Zoals hiervoor al is aangegeven ligt,
vergeleken met vrceger, de wijze waarop men voorziet of wordt voorzien in de basisbe-
hceften minder vast en spelen individu-specifieke afwegingen nu een belangrijker rol in de
vormgeving van de set van activiteiten, de 'projecten', die hierop zijn gericht. Dat neemt
niet weg dat nog steeds veel routinematige vormen van handelen kunnen worden gelegiti-
meerd door te verwijzen naar hun nuttig effect voor wat betreft het vervullen van dit soort
basisbehceften. Maar ze kunnen ook makkelijk worden aangepast, indien de gewenste
effecten door een andere gedragswijze op een meer efficiënte en effectieve manier kunnen
worden verwerkelijkt.

Interessanter is evenwel de tweede grcep van redenen, die te maken heeft met de
verwerkelijking van het levensverhaal, met de keuze voor activiteiten die gericht zijn op
de wijzen waazop men zichzelf begrijpt en begrepen wil worden. De (zelf-)identiteit is
daarbij onderwerp van reflexieve sturing en levensplanning, en deze 'pursuit of desired
identity' (Wearing en Wearing, 1992, 10) wordt gelegitimeerd tegen de achtergrond van
de 'dcelstellingen' van die levensplanning. Die dcelstellingen kunnen niet utilitair zijn,
want anders komen we weer in de voorgaande categorie redenen terecht. In de levensstijl
komt, behalve de keuzes die men maakt met betrekking tot de zorg voor het levensonder-
houd, dus ook tot uitdrukking welke andere dimensies (politieke, culturele, natuurlijke of
tijdruimtelijke) van het sociale leven men bovenal van belang acht. Deze dimensies zijn
allereerst te traceren in de tijd die niet gericht is op de vervulling van 'utilitaire behcef-
ten'; in de primaire vrijetijd'o'. Maar ze kunnen ook in de arbeids-, onderwijs- of
huishoudenstijd voorkomen; in dat geval gaat het dan om bezigheden die om meer dan de
utilitaire opbrengsten ervan worden gewaardeerd. We kennen dat als het fenomeen van de
mensen die zeggen dat 'hun werk hun hobby' is en die geen of nauwelijks een scheiding
ervazen tussen hun werkzaamheden en vrijetijd.

Bij de (planmatige) keuze voor activiteiten die passen binnen het beoogde
levensverhaal spelen meer dimensies een rol dan de 'morele bevrediging' van die
activiteiten. Levensverhalen, of delen ervan, kunnen ook in het teken staan van bevredi-
ging van 'machtshonger' of het verlangen naar esthetische ervaringen. Verder heeft deze
keuze niets van dcen met het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie; ook
het verrichten van handelingen om zichzelfswille is te begrijpen als uitdrukking van een
bepaalde levensstijl en dergelijke handelingen dragen, bedceld of onbedceld, bij aan de
instandhouding van een geprefereerd levensverhaal. Tenslotte zij nogmaals opgemerkt dat
er sprake mcet zijn van handelingsopties, zowel ten aanzien van de vervulling van
utilitaire behceften, als de verwerkelijking van het levensverhaal. Een beleid dat met
dwangmaatregelen poogt de arbeidsparticipatie te verhogen zou hier haaks op kunnen
staan.

Zoals in hoofdstuk 12 is uiteengezet, verwijzen levensstijlen naar een zekere
samenhang in de praktijken die op het dagelijkse en levenspad worden aangedaan. Maar
dit is een samenhang die zich mceilijk laat voorspellen. Levensstijlen reflecteren geen
samenhangen in 'sociologische basisvariabelen', zoals bijvoorbeeld wordt gesuggereerd

'~. Als het de taak is van de studie van de vrijetijd om deze dimensies op te sporen, dan heeft men hier
een structuratietheoretische vertaling van de taak die Berger 7ag voor de sociologie van de vríjetijd (Berger,
1963, 37; zie hoofdstuk 7).
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door eEn typische 'leefstijlterm' als 'yuppie'. De levensstijl is de samenhang die actoren
zelf aanbrengen, als ze vertellen 'wie ze zijn' en wat ze waarom dcen. De 'coherentie' in
dat levensverhaal beweegt zich naar een steeds hoger abstractieniveau en kan inmiddels
zover gaan dat mensen zich dcelbewust presenteren als 'bricoleur' of 'pragmatist', als
mensen die in de verschillende levensdomeinen of levensstijlsectoren zaken telkens
opnieuw op hun eigen merites willen bekijken. Deze mensen willen in hun levensverhaal
geen dominante plaats inruimen voor één bepaalde 'ideologie', 'levensbeschouwing' of
'geloof , maaz eisen voor zichzelf de vrijheid op ten opzichte van dit soort ideeénstelsels
'inconsequent' te kunnen zijn en ten aanzien van verschillende aspecten van het leven
ogenschijnlijk niet corresponderende standpunten in te nemen (Van der Pcel, 1987; 1989).
De coherentie uit het verhaal kan niet van te voren worden afgeleid uit bestaande
verhalen, maaz mcet onderwerp worden gemaakt van empirisch onderzcek, waarbij de
aandacht bovenal gericht mcet zijn op de mate waarin en wijze waarmee actoren met
behulp van dit soort verhalen een gevcel van ontologische zekerheid weten te creëren,
tegen de achtergrond van de laat-moderne wereld waarin ze leven.

Levenspolitiek en vrijetijdpolitiek

In het laatste hoofdstuk van Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late
Modern Age (1991a) gaat Giddens in op de politieke consequenties van zijn analyse van
de late moderniteit. Wat wordt geschetst is de overgang van een modernistische politiek
van emancipatie, draaiend om de thema's rechtvaazdigheid, gelijkheid en participatie naar
een levenspolitiek, die ruwweg gezegd draait om de vraag wat er moet gebeuren wanneer
de emancipatiepolitiek (grotendeels) is geslaagd. 'To give a formal definition: life politics
concerns political issues which flow from processes of self-actualisation in post-traditional
contexts, where globalising influences intrude deeply into the reflexive project of the self,
and conversely where processes of self-realisation influence global strategies' (a.w., 214).
Het is de politiek die volgt waar en wanneer het persoonlijke politiek is geworden en
(zelf-)identiteit voorwerp van reflexie en ingrijpen. Zoals het woord zegt, levenspolitiek
heeft betrekking op de vraag 'hce' we willen leven, voor welke levensstijl we willen
opteren. De opkomst van levenspolitieke kwesties - euthanasie, abortus en geboortenbe-
perking, druggebruik, homo- en transsexualiteit, genetische manipulatie, genetische
erosie, rechten van dieren, natuurbescherming, enz. - maakt duidelijk dat de beperkingen
en mogelijkheden van de natuurlijke omstandigheden minder vaststaand zijn dan in pre-
en vrcegmoderne tijden, en dat deze omstandigheden in tcenemende mate onderwerp zijn
geworden van economische, morele en politieke afweging. De terugdringing van de
natuurlijke beperkingen heeft geleid tot een nieuwe verbreding van de beschikbaze
handelingsopties, zoals (eerder) de emancipatiepolitiek structurele beperkingen voor 'de
massa's' heeft teruggedrongen of terug mcet dringen. In beide gevallen wordt echter
duidelijk dat de vormgeving van levensstijlen niet alleen een kwestie is van individuele
afwegingen onder bepaalde condities, maaz ook van afwegingen van derden, die van
invloed zijn op die condities.

In zijn essay Poging om in waarheid te leven merkt Havel op dat het optreden van
de Tsjechische dissidentenbeweging Chana 77 geen direct gevolg was van een politieke
gebeurtenis. Chana 77 kwam op in het klimaat dat was ontstaan door een proces tegen
leden van een rockgrcep. Tijdens dat proces botsten, ogenschijnlijk, geen politieke
krachten maar verschillende 'levensvisies'. Het proces bracht verschillende grcepen
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bijelkaaz die begonnen te beseffen dat vrijheid ondeelbaar is. 'Iedereen begreep dat een
aanval op de Tsjechische muzikale underground een aanval betekende op iets heel
elementairs en belangrijks, iets dat uiteindelijk iedereen verbond: het was een aanval op
het idee van "leven in de waarheid", op de ware dcelstellingen van het leven. De vrijheid
om rockmuziek te maken werd opgevat als mensenrecht, en was daazom in wezen
hetzelfde als het recht zich bezig te houden met filosofisch en politiek denken, het recht
op schrijven, het recht om verschillende sociale en politieke belangen van de maatschappij
tot uiting te brengen en te verdedigen' (Havel, 1990, 34-35).

Onderdrukkende regimes hebben altijd een punt gemaakt van hce mensen leefden,
maar ook in het hedendaagse 'vrije' Westen zijn volop voorbeelden aan te wijzen van
beperkingen aan de mogelijkheden om te leven zoals men zelf verkiest. In het begin van
de jaren '80 begonnen Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen beperkingen te stellen aan
het roken in hun vliegtuigen. Ik maakte mee dat een Hollandse familie, op weg naar hun
vakantie of tweede huis in Florida, door de stewardess werd gevraagd af te zien van
roken en hun sigazetten te doven. De stewardess werd aangekeken of ze gek was. Dit was
hun vakantie, dáár hadden ze het hele jaar voor gewerkt, ze waren nu vrij om te dcen wat
ze wilden, waar bemceide die stewardess zich mee ! De familie bleef roken, en de
stewardess mcest hulp halen. Een en ander liep bijna op een handgemeen uit, tcen een
andere passagier er zich mee ging bemceien en zei dat ze zijn vakantie bedierven omdat
ze de lucht verpestten met hun gerook. Pas onder zwaze dreigingen van de purser bleek
de familie bereid ergens anders te gaan zitten waar ze wel mochten roken. Verschillende
leden van de familie bleven nog een tijd lang fceteren en vrcegen zich af of ze soms per
ongeluk op het vliegtuig naar Moskou waren gestapt.

In de film In Bed with Madonna is te zien hce optredens van Madonna in Italié
worden afgezegd en ze in Toronto dreigt te worden gearresteerd, omdat ze 'onzedelijk'
gedrag zou vertonen op het podium. Haar video-clip Justify my love werd geweerd van
verschillende televisiekanalen wegens het 'aanstootgevende' karakter ervan'~. Ook hier
botsen op het eerste gezicht geen politieke krachten, maar verschillende levensstijlen. We
zien Madonna echter op een gegeven moment t~n verklaring voorlezen waarin ze haaz
show verdedigt door zich te bercepen op het recht op vrije meningsuiting. Daarbij dwingt
ze niemand naar haar show te komen, dus waaz maakt men zich druk over ?~os

Inderdaad. Waarom zijn mensen niet vrij om te roken als ze dat willen ? Wat is er
tegen betaald sexueel dienstverkeer, wanneer beide partijen daar vrijelijk tce wensen over
te gaan ? Waarom zijn er beperkingen aan het gebruik van snelle boten ? Wat is er tegen
het roken van hasj of het gebruik van XTC-pillen ? Waarom kan men op zondagmorgen
geen grote, openbaze manifestaties bezceken, anders dan kerkdiensten ? Waazom kan men

'a. Onder andere in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk werd
de clip wel een keer vertoond in een 'cultureel' programma Iaat op de avond, als aanleiding om met een

aantal intellectuelen te kunnen discussiéreo of het terecht was dat de clip van het televisiescherm werd
geweerd.

'~. Justijy my love verscheen voor het eerst op de cd 7he immaculcue collection. Op de hoes is te lezen
'This album is dedicated to '?he Pope", my divine inspiration'. 'Immaculate' laat verschillende interpreta-
ties tce, en 'The Pope' staat in het origineel tussen aanhalingstekens en schuin geschreven. Zo men wil kan

men zich afvragen: Is dit het werk van iemand die wil choqueren, is dit gemeend of is hier eea slimme

advocaat aan te pas gekomen ? Daaraan vooraf gaat echter de vraag waarom men hieraan aandacht wil
besteden. Aanstoot geven kan alleen maar als aanstoot wordt genomen.
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's avonds vrijwel nergens boodschappen dcen ? Waarom kan een generaal zich niet in een
homo-bar laten zien, zonder de dreiging van ontslag ? Waarom is elke ambtenaar
verplicht elke maand enkele honderden guldens af te dragen voor haar pensicenvoonie-
ning ? Waarom kan ze met dat geld geen mooi weer spelen, een aangenamer leven leiden
en dau op haar zestigste of vijfenzestigste welbewust een eind aan maken ?

Deze voorbeelden, die mceiteloos kunnen worden uitgebreid, hebben betrekking
op het gebruik van de tijd, en meer in het bijzonder op het gebruik van de vrijetijd. De
voorbeelden geven aan dat de contextualiteit van het handelen - het feit dat al het
handelen plaatsvindt onder bepaalde condities en allerlei bedcelde en onbedcelde gevolgen
heeft - in zeer concrete zin betrekking heeft op de mogelijkheden en beperkingen
waarmee men in het dagelijkse leven te maken heeft. Die mogelijkheden en beperkingen
zijn allesbehalve vanzelfsprekend, maar voor een belangrijk deel het resultaat van
ingrijpen in de loop der gebeurtenissen door dcelgerichte organisaties, bovenal (nationale)
overheden. Bijgevolg geldt dat hce 'vrij' de vrijetijd ook mag zijn, en hcezeer men de
eigen levensstijl bewust of onbewust als a-politiek beleeft, men via die levensstijl toch het
gamma van politiek mogelijke levensstijlen weerspiegelt - of ermee in conflict komt.
Hcewel overwegend impliciet, brengt de besteding van de vrijetijd een politieke houding
tot uitdrukking. Het is een act waaruit blijkt in hceverre men instemt met, of zich verzet
tegen (aspecten van) de wijze waarop de samenleving is ingericht en de machtsverhoudin-
gen die daaraan ten grondslag liggen.

Vrijetijdbeleid en vrijetijdpolitiek

De boodschap dat de gemaakte keuze, bijvoorbeeld om een sigaret te roken, een concert
van The Plastic People of the Universe te bezoeken of een clip van Madonna te zien, in
meer of mindere mate een politieke houding weergeeft en bepaalde onbedcelde gevolgen
heeft, is voor velen vaak net zo slecht te verteren als een feitelijk verbod op die keuze. In
beide gevallen wordt immers afbreuk gedaan aan het eigenbeeld van zelfstandig beslissen-
de actor. 'Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another', zingt
Madonna in Justify my love. Maar er is niets 'natuurlijks' aan het gegeven dat individuen
een behoorlijke vrijheid hebben om hun dagelijkse leven naar eigen believen in te richten.
De vrijetijd is, net als vrijheden als het recht op vergadering en vrije meningsuiting, een
produkt van de sociale verhoudingen zoals die gelden in de moderniteit, en de produktie
daarvan is in tcenemende mate onderwerp van op wetenschappelijke kennis gebaseerde
interventies en politieke sturing. In die zin zijn we allemaal 'arm'; de vormgeving van
onze eigen levensstijl en de ruimte die we hebben om ons leven zo plezierig mogelijk in
te richten zijn altijd af}iankelijk van de reële handelingsruimte die ons wordt geboden of
gelaten door derden.

Het optreden van natie-staten is een belangrijke karakteristiek van de moderniteit,
en in veel gevallen zijn het juist deze natie-staten geweest die een prominente rol hebben
gespeeld in de reflexieve ordening van sociale relaties, op basis van steeds weer ver-
nieuwde, betrouwbaarder en accurater kennis. Dergelijke ordening vindt ook in de
vrijetijd volop plaats, maar de meeste politici wensen dit te negeren of te ontkennen. Ze
denken hun kiezers niet te kunnen uitleggen waarom ze zijn of haar keuzes in de
besteding van de vrijetijd in een bepaalde richting zouden willen beïnvloeden. Men wordt
dus 'vrij' gelaten in de besteding van de vrijetijd, en de dynamiek van het moderne lijkt
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zich voor wat betreft de vrijetijd dan ook grotendeels op het individuele niveau af te
spelen.

Tegelijkertijd echter wordt men door de (nationale) overheid wel gestimuleerd
gezond te leven, te sporten en musea te bezceken en afgeraden vet te eten, veel te drinken
of te gokken. Men wordt gesubsidieerd bij het bezcek van de opera en deelname aan de
activiteiten van een amateur toneelclub, maar belast bij het roken, kermisbezcek en
kamperen. En in een aantal gevallen wordt men geconfronteerd met het bestaan van
wetten, die bepaalde bezigheden tot illegale activiteiten bestempelen of onderwerp maken
van vergaande restricdes. In al deze gevallen is er evenwel geen sprake van een expliciet
'vrijetijdbeleid', maar van 'gezondheidsbeleid', 'openbare orde beleid', 'milieubeleid',
'cultuurbeleid', enz.

Er is ten aanzien van de vrijetijd en tijdbesteding dan ook geen sprake van
reflexieve sturing op collectief niveau, wanneer we daarmee zouden bedcelen het bestaan
van een weloverwogen vrijetijdbeleid. Maar er is wel sprake van een bepaalde politiek ten
aanzien van de vrijetijd. Die 'vrijetijdpolitiek' bestaat er uit om op ideologisch niveau met
'de burger' overeen te komen dat de besteding van de vrijetijd een privé-aangelegenheid
is, en dat het derhalve niet nodig is vrijetijd (integraal) onderwerp te maken van over-
heidsbeleid. Aan de andere kant wordt er niettemin geïntervenieerd op allerlei aspecten
van de vrijetijd, maar daarbij wordt het element van de 'vrije keuze' ten aanzien van de
besteding van de vrijetijd en de vormgeving van levensstijlen ondergeschikt gemaakt aan
het specifieke belang van de bevordering van de gezondheid, culturele ontplooiingsmoge-
lijkheden, voorkomen van verstoring van de openbare orde, enz. Het element van de
'vrije keuze' wordt, vooral waar het gaat om de bevordering van wenselijk geacht gedrag,
in een veel gevallen gerespecteerd door het beleid te richten op het creëren van gunstige
voorwaarden voor dat gedrag. Er gelden wel een aantal verboden, maar geboden komen
weinig voor.

Interventie in de vrijetijd: een model

Op interventie gerichte actoren vinden in de uitkomsten van vrijetijdpraktijken aanleiding
om in de condities van die vrijetijdpraktijken in te grijpen, teneinde de uitkomsten van die
praktijken bij te stellen in de richting zoals die door de interveniërende instantie wordt
gewenst. Fabrikanten, distributeurs en verkopers van sportartikelen zijn geïnteresseerd in
het verbruik van sportartikelen als uitkomst van 'sportpraktijken', en in kennis over de
condities waaronder die sportpraktijken worden vormgegeven. Dat soort kennis geeft
immers evenzovele aanwijzingen over de mogelijkheden het sportgedrag, en daarmee het
verbruik van sportattributen, te beïnvloeden. Naarmate het aanbod een grootschaliger
karakter krijgt, is het waarschijnlijker dat de kennis van de onderhavige sportpraktijken
een discursiever en wetenschappelijker karakter krijgt; dat het kennis betreft die systema-
tisch wordt verzameld, schriftelijk wordt gerapporteerd en onderwerp van discussie is op
basis van zakelijke en controleerbare argumenten. Dat het element van praktische kennis
hier geheel verdwijnt is echter niet waarschijnlijk, en ook onbewuste elementen zullen in
het beleid nooit helemaal verdwijnen; het blijft uiteindelijk mensenwerk.

Ook de verschillende overheden interveniëren op een groot aantal wijzen in de
vrijetijd, teneinde negatief beoordeelde effecten te bestrijden en de totstandkoming van
positief gewaardeerde effecten te bevorderen. Kennis over de totstandkoming van
vrijetijdpraktijken heeft hier een dubbelfunctie. Ten eerste mceten de verschillende
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effecten zichtbaar worden gemaakt en gerelateerd aan de onderliggende vrijetijdpraktijken
en condities, om een politiek debat mogelijk te maken over de wenselijkheid te interveni-
eren. En ten tweede is die kennis nodig om, indien daartce is besloten, dcelmatig te
kunnen ingrijpen. De verschillende overheden tezamen beschikken over het grootste scala
van instrumenten, waazmee het breedste spectrum van condities voor vrijetijdpraktijken
kan worden beinvloed, mits daarvoor een politieke legitimatie aanwezig is. Die legitimatie
krijgt vorm in het publieke en politieke debat, dat in principe open is voor elk azgument
en elke (nieuwe) kennis over de relatie condities - praktijken - gevolgen, alsook elke
r~edenering waarom een bepaald gevolg negatief dan wel positief beoordeeld mcet worden.

In het ideaaltypische geval zijn de uitkomsten van vrijetijdpraktijken onderwerp
van continue evaluatie door overheden, aan de hand van criteria die in het publiek-
politieke debat zijn vastgesteld. Op basis van de uitkomsten van die evaluatie wordt
besloten tot continuering, bijstelling, of beëindiging van het tot dan tce gevcerde beleid,
of, indien beleid nog ontbreekt, tot de invcering van nieuw beleid. Dit beleid is te
beschouwen als de uitkomst van 'beleidspraktijken' en betreft doorgaans de beïnvloeding
van de condities voor de reproduktie van de vrijetijdpraktijken waazop het beleid is
gericht. De overheid houdt zich zoals gezegd liever met de 'voorwaarden tot' vrijetijdbe-
steding bezig, dan dat ze duidelijk zichtbaar en direct ingrijpt in de privé-aangelegenheden
van de burger. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om verandering van de tijdruimtelijke
condities, door aanpassingen in openingstijden van voorzieningen of het geografisch
spreiden van voorzieningen. Of inen maakt bepaalde middelen voor de vrijetijdbesteding
op grotere schaal beschikbaar door prijssubsidies of verbetert de kwaliteit van bepaald
aanbod door te zorgen voor betere opleidingen voor het benodigde personeel. Nieuwe
evaluaties, bijvoorbeeld door middel van vergelijking van omzet- of bezcekcijfers, tce- of
afgenomen congestieproblemen, afvalproduktie, enz. mceten uitwijzen in hceverre het
beleid succesvol is, daarbij onder andere in het oog houdend de niet-beleidsmatig tot stand
gekomen veranderingen in de condities en de mogelijke neveneffecten van het gevcerde
beleid - ten aanzien van de reproduktie van de onderhavige vrijetijdpraktijk, alsook ten
aanzien van andere praktijken. Deze - ik benadruk dit nogmaals - ideaaltypische beleids-
cyclus is schetsmatig weergegeven in figuur 2.

Het model geeft slechts de wisselwerking weer tussen een tweetal praktijken
('vrijetijdbesteding' en 'beleid'). In werkelijkheid ligt elke praktijk echter ingebed in een
netwerk met enorm groot aantal andere praktijken, waarvan de uitkomsten al dan niet
bedceld van invloed zijn op de condities voor de produktie en reproduktie van de
handelingen in die praktijk. Vaak zullen vormen van beïnvloeding tegengesteld gericht
zijn, als gevolg van tegengestelde belangen ten aanzien van wat wordt beschouwd als de
meest wenselijke uitkomst van een bepaalde praktijk. De sigarettenfabrikant zal proberen
de condities voor roken te bevorderen, bijvoorbeeld door op zoveel mogelijk plaatsen
rookwaaz te koop aan te bieden. De nationale overheid, althans het Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, zal waazschijnlijk het tegenovergestelde wensen.
En misschien heeft het Ministerie van Financiën nog weer een ander belang. Hce dit ook
zij, het voorbeeld maakt duidelijk dat in de condities voor vrijetijdpraktijken een bepaalde
machtsverhouding wordt weerspiegeld van interveniërende instanties, die onderscheiden
belangen hebben bij de beïnvloeding van de onderhavige praktijk.

Het model valt goed te rijmen met de verschillende 'p's' die in de mazketinglitera-
tuur van belang worden geacht waaz het gaat om de beinvloeding van het consumentenge-
drag. De 'p' van 'plaats' bijvoorbeeld, verwijst naar de tijdruimtelijke condities voor het
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handelen in de vrijetijd; de 'p' van 'promotie' naar de culturele aspecten van de context -
naar het bestaan van zingevings- en normatieve ordes die een bepaald produkt kenbaar
maken en plaatsen in een bepaalde waarderingsschaal. Een beleidsmatig interessant aspect
van deze constatering is dat de prijs van een bepaald goed, dienst of voorziening - nog
zo'n 'p' - maar één aspect is in de conditionering van het handelen. Anders gezegd, om
de effecten van prijsveranderingen goed te kunnen inschatten, mceten we altijd meer
weten over de andere condities waaronder de onderhavige praktijk wordt geproduceerd en
gereproduceerd. Als voor deelname aan een bepaalde activiteit een bepaald soort kennis
absoluut noodzakelijk is, dan zal waarschijnlijk een prijsdaling voor tcegang tot die
activiteit weinig tot geen effect hebben op het handelen van diegenen die kennis ontberen.
Beleid dat gericht is op participatiebevordering van bepaalde grcepen in bepaalde
activiteiten - en veel beleid in de sfeer van de vrijetijd is hierop gericht - wint aan
dcelmatigheid wanneer er inzicht aanwezig is wèlke conditie voor een bepaalde grcep de
belangrijkste beperkingen oplevert. Dat kan de (te grote) afstand, (gebrek aan) tijd of
voorkennis of (lage) waardering zijn. Anders gezegd, wanneer in de besteding van de
vrijetijd levensstijlen een steeds grotere rol gaan spelen, dan betekent dit dat we zicht
mceten krijgen op de levensverhalen die mensen willen realiseren, en de dimensies die
daarin een belangrijke rol spelen. Dat levensverhaal levert dan de context voor de
waardering van de prijs die voor een bepaalde activiteit mcet worden betaald. Een hoge
prijs kan soms hoog worden gewaardeerd, omdat het past in een levensverhaal waarin een
grote nadruk ligt op het beeld van rijkdom. Maar ook kan het zijn dat in een bepaalde
levensstijl een sterke nadruk ligt op 'mannelijkheid', en dat bepaalde activiteiten, zoals
bijvoorbeeld ballet of kamermuziek, derhalve - of ze nu veel of weinig kosten - altijd
buiten het levensverhaal vallen, omdat ze worden gezien als 'vrouwelijk'.

Figuur 2

(Niet onderkende) Condities -~ (Vrijetijd-)Praktijken -.~ Gevolgen
t t l

~` tijdruimte belichaamde actoren ~` bedceld
~` structuren ~` onbedceld

- macht (middelen, organisatie) ~` discursief bewustzijn
- cultuur (zingeving, normering) ~` praktisch bewustzijn

~ natuurlijke omstandigheden - - - - - - - ~` motivatie
t ~

Condities - Beleid (ontwerp, vaststelling, ---~ Gevolgen
t uitvcering) j

~` tijdruimte ? ~` bedceld
~ structuren actoren (planners, politici) ~` onbedceld
~ natuurlijke omst. - - -~

~ ~` discursief bewustzijn
~ ~ praktisch bewustzijn
i - - . - - ~` motivatie
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Tot slot geeft het model een kader waarin de 'sectorale' en 'facetmatige' aspecten van
beleid ten aanzien van vrijetijd kunnen worden belicht. 'Sectoren' zijn te beschouwen als
bepaalde typen vrijetijdbesteding, zoals openluchtrecreatie of sport, en 'sectorbeleid' is
het beleid gericht op zo'n type vrijetijdbesteding. Het 'facetbeleid' heeft betrekking op de
verschillende condities voor de diverse vormen van vrijetijdbesteding. 'Sectorbeleid'
combineert en richt de verschillende vormen van facetbeleid op één bepaalde vorm van
vrijetijdbesteding; in het facetbeleid vindt de afweging plaats tussen de verschillende, al
dan niet tegenstrijdige claims van de verschillende sectoren, voor wat beVeft het gebruik
van tijd en ruimte, de beschikbaze schaarse middelen, enz. Het zal nu duidelijk zijn dat
een echt vrijetijdbeleid niet veel anders dan een 'integraal' beleid kan zijn, gegeven de
vele facetten van de vrijetijdbesteding, en de interne differentiatie in onderscheiden
sectoren. Maar 'integraal beleid' kan door de veelheid van afwegingen die mcet worden
gemaakt nauwelijks meer worden onderscheiden van politiek, waarmee nogmaals wordt
onderstreept waarom men eerder een vrijetijdpolitiek zal tegenkomen dan een vrijetijdbe-
leid. De strekking hiervan is bovenal dat de reflexieve sturing van de vrijetijd op
collectief niveau welhaast onvermijdelijk een hoog politiek kazakter heeft. Voor de studie
van de vrijetijd impliceert dit de noodzaak tot een verschuiving van het accent van
'beleidsonderzcek' naar interventies in het publieke debat.
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17 MODULARISERING

Van 23 tot 25 augustus 1991 vond de veertiende Uitmarkt plaats te Amsterdam. De
Uitmazkt is de onderhand traditionele opening van het culturele seizcen, waar zo'n half
miljcen bezcekers op af komen. De opzet van de Uitmarkt levert een mooi voorbeeld van
een modulair systeem, in dit geval van een modulair g~rganiseerd aanbod van culturele
activiteiten.

De veertiende Uitmazkt werd gehouden in en rond het Muziektheater, langs de
Amstel en op het voormalige Binnengasthuis-terrein. Er waren zo'n 100 kramen op de
Amsterdamse Bcekenmazkt en 160 stalletjes waaz culturele instellingen als musea,
impresario's, ballet-, dans-, muziek- en toneelgezelschappen zich presenteerden. Op de 16
podia waren 150 gratis voorstellingen van elk een half uur. Daarnaast waren er nog
enkele speciale voorstellingen, zoals een voorproefje van de Aïda gezongen door een
koor, opgesteld op de balkons van het Muziektheater. Op deze Uitmazkt ging weinig geld
om - voornamelijk in de biertenten van één van de grote sponsors - maaz dat deed aan het
mazktkarakter weinig af. Het is een ideaaltypisch voorbeeld van een tijdmazkt, waarbij de
verschillende activiteiten met elkaaz concurreren om de aandacht en tijd van het publiek.
De bcekenmazkt concurreert met de informatiemarkt, en beide weer met hetgeen op de
podia gebeurt. Het aanbod op de podia was georganiseerd in de vorm van halfuur
optredens. Theater Thijs (jeugdtheater voor 4 tot 8 jarigen), Het Nationale Ballet, Youp
van 't Hek en het Mongolian Music and Dance Ensemble (circuslfolklore); allen hadden
een half uur om zich te presenteren, ongeacht naam, prestige en aazd van de activiteit
(dans, cabazet, toneel, enz.). Daar veel podia binnen geluidsafstand van elkaaz stonden en
voor en na elk optreden er het een en ander moest worden voorbereid en opgeruimd,
vond op de meeste podia één activiteit per uur plaats, waarmee dus meestentijds gekozen
kon worden uit een aanbod van 6 tot 8 activiteiten op de verschillende podia.

Op de Uitmarkt heeft het culturele aanbod de vorm gekregen van uitwisselbaze
modules. De omgeving, prijs en duur van alle activiteiten op de podia zijn hetzelfde. Aan
het publiek worden nauwelijks bijzondere eisen gesteld - hooguit mcet men bij bepaalde
binnenactiviteiten op tijd in de rij gaan staan om zich tcegang te kunnen verwerven. Er
gelden geen formele of informele kledingvoorschriften en het is niet nodig zich voor
langere tijden te concentreren op één activiteit. Men hceft zich evenmin uitgesloten te
vcelen van het ingewijdensfeertje dat rond veel kunstzinnige activiteit hangt en kan, zeker
bij de buitenpodia een sigazet blijven roken of een patatje eten. De selectie wat betreft de
tcegang tot de activiteiten is zelden zo gering als op de Uitmazkt; bezcekers kunnen
vrijwel onbelemmerd hun eigen voorkeuren volgen. De Amsterdamse Uitmazkt, en
soortgelijke manifestaties elders in het land, is een ideale activiteit in het kader van de
door de overheid voorgestane cultuurspreiding.
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Aspecten van modularisering vormen het onderwerp v~n dit hoofdstuk. In het aanbod van
consumptiegoederen en in de dienstverlening is modul`arisering een bekend gegeven, maaz
de betekenis van deu ontwikkeling is veel algemener, en mcet worden beschouwd als
nauw verbonden met de dynamiek van de moderniteit, zoals aangeduid in hoofdstuk 14.
Wat in dit hoofdstuk centraal staat is de modularisering van de tijd(besteding), meer in
het bijzonder de modularisering van het dagelijkse leven. Dit hoofdstuk, en daarmee ook
dit deel, wordt afgesloten met de bespreking van enige (mogelijke) implicaties van de
modularisering voor het (nationale) cultuurbeleid.

Modulaire systemen, t~jdmodules en t~jdmarkten

Historische tijd en tijdduur

De aanduiding 'modern tijdbesefsitueert dit tijdbesef in de 'moderniteit', en meer
algemeen, in tijd en ruimte. Het geeft aan dat er ook andere vormen van tijdbesef zijn,
hetgeen een impliciete waarschuwing inhoudt om de moderne omgang met tijd als het
'ware' tijdbesef te zien. Het feit dat de meeste mensen tijd associëren met de abstracte
kloktijd, neemt niet weg dat dezelfde mensen ook een concreet tijdbesef blijven hebben,
zich uitend in het gevcel dat het ene uur 'sneller' verloopt dan het andere. Tijd, zo mag
onderhand duidelijk zijn, is allesbehalve een eenduidig begrip. Op dit punt is het
belangrijk een nader onderscheid aan te brengen tussen de historische tijd en tijdduur.

Het bestaan van een historische tijd vlceit voort uit het idee van lineariteit. We
gaan ervan uit dat tcekomst en verleden niet kunnen samenvallen en veronderstellen het
bestaan van een reële volgorde, of misschien beter nog, een reële opeenvolging in de loop
der gebeurtenissen. In het sociale leven is herhaling weliswaar mogelijk, maaz nooit onder
precies dezelfde omstandigheden, onder andere omdat elke herhaling de herinnering aan
een vorige herhaling méér kan inhouden, maar ook omdat herhaling zorgt voor de
'stabiliteit' van een sociaal systeem. Elk moment wordt daazmee een bijzonder moment,
want eenmalig in de opeenvolging in de loop der gebeurtenissen. Anders gezegd,
historische tijd is niet homogeen, maar heterogeen. En, los van wat natuurkundigen
beweren over de omkeerbaarheid van tijd, in de historische tijd geldt eenrichtingverkeer:
actoren en sociale systemen kunnen niet 'terug' in de tijd, maar alleen 'vooruit', de
tcekomst achterna.

De abstracte kloktijd echter dwingt onze gedachten in de richting van een
homogene tijdopvatting. Dit wordt sterker naarmate deze tijd minder wordt gebruikt om
de opeenvolging of sequentie van dagen en jazen te meten, en meer om de duur van
activiteiten vast te stellen. Op het moment dat de abstracte kloktijd wordt gehanteerd als
instrument om de duur van activiteiten 'objectief' te meten en dus met elkaar te vergelij-
ken, op dat moment ontstaat er grond voor de gedachte dat tijdeenheden uitwisselbaar
zijn. 'The public, objectified time of the clock is the very expression of the commodifica-
tion of time. Time as 'measured duration' is commodified time, time as freely exchangea-
ble with all other time, time distinguished and separated from the substance of Being'
(Giddens, 1981, 134). Wanneer wordt gesproken over de 'commodificatie van de tijd' is
er geen reden ons te beperken tot de arbeidstijd. Ook vrijetijd kan, in de vorm van
tijdduren, onderwerp worden van uitwisselingsprocessen, waarbij de prijs van die
tijdduren tot stand komt op een tijdmarkt.
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Modulaire systemen en tijdmodules

In het algemeen geldt dat de ruilwaarde van handelingen wordt bepaald door de eenheids-
prijs (d.w.z. de hceveelheid guldens per standaazdtijdeenheid) die in een bepaalde
marktsituatie geldt voor de kwaliteit van die handelingen, te vermenigvuldigen met de
tijdduur waarin die handelingen plaatsvinden. Wat 'uitgewisseld' wordt kunnen we met
één woord uitdrukken als tijdmodules. Tijdmodules zijn tijdduren gevuld met min of ineer
gestandaardiseerde handelingen; uitwisselbaaz, want losgeweekt uit de historische tijd; en
'inzetbaaz' en 'recombineerbaaz' in grotere gehelen, bijvoorbeeld een arbeidsorganisatie
of een bungalowpark, die in meer of mindere mate te kenmerken zijn als gemodulariseer-
de sociale systemen of modulaire systemen. Ideaaltypisch zijn modulaire systemen sociale
systemen die een zodanige tijdruimtelijke organisatie van praktijken kennen, dat het
voortbestaan van die systemen vrijwel gehcel is gaan samenvallen met de uitvoering van
gestandaardiseerde handelingen, waarvan de tijdduren (en vaak ook de lokatie) zijn
vastgelegd. In de meeste gevallen kent het modulaire systeem een voorspelbaze vorm en
omvang in de tijd en ruimte, maar dit is niet noodzakelijk.

Tijdmodules en modulaire systemen impliceren beide het ideaalbeeld van de mens
als machine of robot, als uitvcerder van een meer of minder breed geschakeerde hceveel-
heid gestandaardiseerde handelingen, of het nu gaat om de routinematige verrichtingen in
een slachterij of op een camping. Maar het is belangrijk te benadrukken dat in modulaire
systemen de historische tijd nooit helemaal weg is; het gaat hier immers om een sociaal
systeem. Menselijkerwijs gesproken bestaan er geen volledig homologe tijdmodules en
geen volledig modulaire systemen. Het zijn uiteindelijk actoren die de gestandaardiseerde
handelingen vemchten, en deze actoren leven per definitie in de historische tijd. Daar-
door is ook de produktie van de gestandaardiseerde, modulematige verrichtingen continu
onderwerp van verandering en aanpassing, juist op het moment van hun reproduktie.

De historische tijd laat zich nog op een andere manier vcelen, en wel in de
bepaling van de eenheidsprijs; de prijs van bepaalde verrichtingen per standaardtijdduur.
Die eenheidsprijs is een marktprijs, en weerspiegelt daarmee in principe de heersende
schaarsteverhoudingen voor wat betreft de onderhavige verrichtingen. De prijs van een
'midweek azrangement' in een bungalowpark hangt bijvoorbeeld af van de 'vakantiesei-
zcenen' en de tijdelijke populariteit van een dergelijke manier van vrijetijd doorbrengen
ten opzichte van andere manieren om dat te dcen.

Kortom, de uitwisselbaarheid van tijd veronderstelt weliswaar de introductie van in
abstracte termen uitgedrukte tijdduren, gevuld met van tijd en plaats losgeweekte
standaardhandelingen, maaz blijft tegelijkertijd altijd onderhevig aan de werking van de
historische tijd.

7ijdmarkten

De 'waarde' of 'prijs' van tijdmodules wordt uiteindelijk door drie factoren bepaald. Door
de duur of omvang; door de 'inherente' kwaliteiten van de in de module aangeboden of
plaatsvindende handeling; en door de relatieve schaarste van de tijdmodule, als gevolg
van de specifieke omstandigheden waarin de tijdmodule beschikbaaz is. Dit laatste
verwijst naaz de werking van een tijdmarkt.

Mazkten zijn sociale systemen en net als alle andere sociale systemen zijn de
constituerende sociale praktijken geconditioneerd, verlopen de meeste verrichtingen
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routinematig en kennen de typerende praktijken naast bedcelde ook onbedcelde gevolgen.
De historische tijd is in die zin één van de (tijdruimtelijke) condities van de mazkt voor
tijdmodules, naast verschillen in afstand, weersomstandigheden, politieke machtsverhou-
dingen, enz. In de meest algemene zin geldt voor mazkten, vergeleken met andere sociale
systemen, dat de constituerende praktijken gericht zijn op uitwisseling, waarbij de richting
van die uitwisseling bovenal gevcelig is voor de verwachte extra handelingsmogelijkheden
die men door de ruil kan verkrijgen (bijvoorbeeld in de vorm van vermeerdering van de
hceveelheid ter beschikking staand geld, organisatorische invloed of aanzien).

Op de tijdmazkt kunnen verschillende vormen van tijdbesteding of tijdmodules
worden uitgewisseld. Voor het ontstaan van zo'n markt is het noodzakelijk dat tijd op
verschillende manieren mcet kunnen worden gebruikt. Idealiter dienen er dus alternatieve
aanwendingsmogelijkheden te zijn, mcet men uit die verschillende mogelijkheden vrijelijk
kunnen kiezen, en mceten deze aanwendingsmogelijkheden verschillen in opbrengst
afhankelijk van verschillen in randvoorwaarden. Het gebruik van tijdmodules mcet
actoren verschillende opbrengsten opleveren - zo niet, dan is er geen reden om tot ruil
over te gaan. Verder is het nodig dat verschillen in aanwendingsmogelijkheden zich min
of ineer continu voordcen. Het gaat niet zozeer om die éne belangrijke beslissing in het
leven, maar veeleer om het groeiend aantal momenten in het dagelijkse leven waazop
actoren worden geconfronteerd met een keuzemogelijkheid, waarbij het gevcel van
tijdverspilling gaat samenvallen met het gevcel een suboptimale keuze uit de verschillende
tijdbestedingsmogelijkheden gemaakt te hebben. En tenslotte is het nodig dat, behalve dat
er iets uit te wisselen is, die uitwisseling ook wordt 'bemiddeld' en 'geregeld', oftewel
wordt gestructureerd. In de structurering van de tijdmarkt gaat het er voornamelijk om dat
er regels en middelen beschikbaar komen, waarmee onder andere de onderlinge schaarste-
verhoudingen van de aangeboden tijdmodules (in geld) kunnen worden uitgedrukt, dat er
'plaatsen' komen waaz aanbieders en vragers van die modules elkaar kunnen ontmceten,
dat de uitwisseling van modules een contractueel karakter krijgt, en dat er een apparaat is
dat kan tcezien op naleving van de aangegane contractuele verplichtingen.

Historisch gezien levert de totstandkoming van de 'vrije' arbeidsmarkt de eerste
aanzet tot het ontstaan van een tijdmarkt. Na verloop van djd gaat het echter niet alleen
meer om alternatieve wijzen om in het levensonderhoud te voorzien en de afweging tussen
loonarbeid en andere al dan niet inkomsten opleverende of kosten besparende activiteiten,
maar ook om de afweging tussen de verwachte opbrengsten van extra arbeidsinspanningen
vergeleken met die van extra vrijetijd (vgl. de (economische) theorie van de 'labourlleisu-
re trade off ), en de afweging tussen verschillende vrijetijdactiviteiten onderling, met het
oog op hun verschillende opbrengsten, bijvoorbeeld in plezier of prestige.

Mogelijk ten overvloede zij er hier nogmaals op gewezen dat de tijdmarkt niet
geheel vergelijkbaaz is met andere mukten, door de bijzondere karakteristieken van tijd,
zoals in eerdere hoofdstukken besproken. Vanuit de biografie van actoren bijvoorbeeld is
elke tijdmodule feitelijk eenmalig, omdat een geleefd ogenblik nooit in dezelfde context
terugkomt, ook al is in de beleving van die modulen wellicht weinig onderscheid tussen
het ene ogenblik en het andere. Door de lichamelijk-biografische onderscheidingen, die
een uitdrukking zijn van de verschillende activiteiten die men in het verleden heeft
ondernomen, verkeren actoren in verschillende uitgangsposities ten aanzien van het nut en
gebruik dat men maakt of kan maken van de beschikbaze tijdmodules. Een aantal van die
verschillen kunnen niet in geld worden uitgedrukt, of beter, niet door geld worden
opgeheven. Van bepaalde activiteiten kan men simpelweg niet profiteren, over hceveel
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geld men ook beschikt, doordat men in het verleden niet de training heeft gehad die voor
het uitvceren van die activiteiten op een bevredigend niveau nodig is, of omdat men de
daarvoor benodigde capaciteiten om een biologische reden mist. Tenslotte zij er op
gewezen dat op de tijdmarkt tijd zelf op meerdere manieren een rol speelt in de prijsvor-
ming van tijdmodules, zonder dat dit altijd duidelijk in de geldprijs tot uitdrukking komt.
Juist omdat er een zekere waarheid zit in de uitspraak dat tijd geld is, mcet men er in een
aantal gevallen serieus rekening met houden dat de werkelijke prijs van een tijdmodule
een optelsom betreft van een geldprijs (bijvoorbeeld van een tcegangskaartje of lidmaat-
schap) plus de benodigde tijd.

Massaal aanbod en consumptie op maat

In Modular America. Cross-cultural perspectives on the emergence of an American way
beschrijft Blair (1988) modularisering als een typerend verschil tussen de Europese en
Amerikaanse cultuur. Europa behandelde aggregaten als gehelen. 'The traditional
European world could even be said to have emphasized the whole at the expense of its
parts: buildings had their overall conception, musical compositions their sequential logic
of development, craftmanship its one-work-at-a-time sense of coherent design and
decoration. Social and political systems are cultural artifacts as well, and here too Europe
traditionally cultivated a world in which everyone knew his or her place in a hierarchy
and was encouraged not to stray far from it' (a.w., 1).

Vanaf het eind van de achttiende eeuw ontstaat er in de Verenigde Staten een
andere manier van denken en dcen, waarbij gehelen worden opgevat als bestaande uit
relatief zelfstandige 'onderdelen', die onderling verwisselbaar en recombineerbaar zijn.
'The American emphasis shifted from whole to part, or more precisely, from a predicta-
ble whole sanctioned by tradition to an assemblage of parts. (..) The individual compo-
nents, in the new American usage, might acquire unprecedented autonomy. Rather than
taking their definition from their prescribed place in a predictable whole, the individual
parts were conceived as formally equivalent to each other and, hence, putatively recombi-
nable andlor interchangeable' (a.w., 2).

Wanneer men eenmaal oog heeft voor het principe van modularisering, valt op dat
het zeer vaak en op zeer ver uiteenlopende zaken wordt tcegepast. Blair, zich voorname-
lijk richtend op negentiende-eeuws Amerika, behandelt achtereenvolgens de modularise-
ring van het onderwijs, gemodulariseerde produktiesystemen, de wolkenkrabber, de
poëzie van Whitman, blues en jazz, American football, landeigendom en religie.
Twintigste eeuwse voorbeelden zijn mceiteloos te vinden: de juke-box, containervervcer,
kinderkamers, enz.

Een Indische rijsttafel is een mooi voorbeeld van een gemodulariseerde maaltijd.
Een hoopje rijst op het midden van het bord en verder kan er naar eigen believen een
keuze worden gemaakt uit de keur van gerechten die op het midden van de tafel staan
uitgestald. In Californié zijn 'restauratieve ruimtes' waar men de maaltijd geheel zelf kan
samenstellen, door een keuze te maken uit het aanbod van de langs de verschillende
kanten van de ruimte opgestelde uitgiftepunten. De ene heeft Italiaanse pasta's, de ander
Spaanse paélla, en volgenden Mexicaans, Frans, Duits, Sechuan, Japans, enz. eten.
Zonder probleem kan men hier dus een Frans voorgerecht nemen, een Mexicaans
hoofdgerecht en een Kantonees nagerecht.
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Veel 'pedagogisch verantwoord' kinderspeelgoed bestaat uit losse, gestandaardiseerde
elementen, die door het kind tot een eenheid, zoals een pop of een huis, gemaakt mceten
worden. De elementen kunnen vaak op meErdere manieren worden gecombineerd tot
verschillende eindprodukten, en de industrie zorgt voor telkens nieuwe elementen die
leiden tot nog verdere uitbreiding van de combinatiemogelijkheden.

De voordelen van modularisering in produktie en consumptie zijn legio; het
vergemakkelijkt massaproduktie met alle kostenvoordelen van dien en het maakt reparaties
eenvoudiger door het simpelweg kunnen vervangen van de kapotte onderdelen. Het maakt
aanpassing en verbetering van het totale produkt in de tijd makkelijker, door het stapsge-
wijs vervangen van oude door nieuw ontworpen onderdelen. Modularisering biedt
daarnaast ook mogelijkheden voor aanpassing van het produkt aan de wensen van
individuen of groepen van individuen. Dit kan zonder verlies van de voordelen van
massaproduktie, door het variéren van bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld qua kleur of
gebruikt materiaal, niet alleen in de sfeer van 'accessoires', maar ook bij meer essentiéle
onderdelen, zoals de motoren in de verschillende varianten van een bepaald autotype.

Het dagelijkse leven als modulair systeem

Modularisering combineert de mogelijkheid om produkten, diensten of activiteiten op
grote schaal en in gestandaazdiseerde vorm aan te bieden met individuele variatie in het
gebruik van die produkten, diensten of activiteiten. Zoals op de studiepaden in het
onderwijs een bepaald onderwijsmodule voor de één een verplicht kernvak is, maar voor
de ander slechts een keuzevak, zo kan in het dagelijkse leven van de één het bezcek aan
een MacDonald's restaurant een routinematige bezigheid zijn, en voor de ander etn zonde
waaraan men slechts één keer per jaar tcegeeft. De betekenis van een bepaald aanbod is
niet langer af te leiden uit dat aanbod zelf (zo dat al ooit kon), maar hangt bovenal af van
de context waarin dat aanbod wordt 'geconsumeerd' of gebruikt.

In eerdere hoofdstukken is betoogd dat in de vormgeving van het dagelijkse leven
meer en meer een bepaalde levensstijl tot uitdrukking komt. Die levensstijl geeft niet
zomaar op eenvoudig te traceren wijze de levenscondities van actoren weer, maar brengt
ook de keuzes tot uitdrukking die actoren welhaast noodgedwongen mceten maken in
moderne contexten van meervoudige handelingsopties. Ook is aangegeven dat tussen
actoren grote verschillen bestaan in het scala van beschikbare handelingsopties en dat die
verschillen een hardnekkig karakter kunnen hebben, onder andere omdat ze vanaf het
moment van conceptie van het individu te onderscheiden contexten vormen, waarin de
biografie tot ontwikkeling komt. Tegelijkertijd echter geldt voor de meeste bevolkings-
grcepen in moderne verzorgingsstaten, dat, binnen die verschillen, in de meeste levensdo-
meinen het aantal handelingsopties is vergroot, vergeleken met de situatie van een eeuw
geleden, of zelfs enkele decennia geleden.

De levensstijl creëert een bepaalde ('biografische') samenhang of integratie in de
praktijken waaruit het dagelijkse en levenspad bestaan. Hce groot de mate van wederke-
righeid is tussen de praktijken op het dagelijkse pad, en in hceverre het dagelijkse pad
van actoren bijdraagt aan het vormgeven van patronen van sociale relaties is een empiri-
sche kwestie. Maar een zekere wisselwerking tussen die praktijken zal er altijd zijn,
gegeven het feit dat de actor als 'medium' tussen die praktijken opereert en die praktijken
allen een plaats mceten krijgen in de per definitie beperkte tijdruimtelijke mogelijkheden
voor de ontplooiing van het dagelijkse pad. Levensplanning betreft nu de reflexieve zelf-
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regulering van het dagelijkse leven als systeem. En dat dagelijkse leven krijgt meer en
meer trekjes van een modulair systeem, zonder dat het overigens waarschijnlijk is dat het
volledig zal gaan bestaan uit uitwisselbaze gestandaardiseerde handelingen.

De modularisering van het dagelijkse leven is te herkennen in de (tijdruimteGjke)
organisatie van het dagelijkse leven. Daarin raken sterds vaker min of ineer geroutiniseer-
de keuzemomenten ingebouwd, waarbij voor de invulling van vaste tijdduren kan worden
gekozen uit een meervoudig en onderling uitwisselbaaz aanbod van min of ineer gestan-
daardiseerde en vaak op grote schaal aangeboden activiteiten. Voorbeelden van dergelijke
tijdmodules zijn de schooltijd, arbeidstijd, weekeinden, vakanties, avonden thuis en
avondjes uit. Met een keuze uit twintig televisiekanalen kunnen mensen, al 'zappende'
met hun afstandsbediening, hun eigen 'televisiemenu' samenstellen voor het avondje thuis,
zoals ze ook eigen menu's samenstellen uit het aanbod van saladbars, juke-boxen en
zelfbouwmeubelen. Voor het avondje uit bemiddelen theaterbespreekburesus niet alleeat
voor kaartjes voor losse voorstellingen. Ze combineren ook voorstellingen in verschillen-
de arrangementen, zodat één en dezelfde voorstelling kan figureren in '7 pianoconcerten',
'4 x Concertgebouworkest' en 'S wereldbercemde pianisten'. Terwijl de consument zelf
dit soort arrangementen weer kan afwegen tegen toneel- of balletarrangementen, of kan
opteren voor een avondje naaz de bioscoop. Ten aanzien van school en arbeid zijn de
keuzemogelijkheden duidelijk beperkter, maar toch, vergeleken met vrceger, groter. Bij
de schoolkeuze voor de kinderen is er nu een breed aanbod van verschillende onderwijsty-
pen, en ook binnen de schoolopleiding zijn er meer 'keuzevakken' gekomen. 'Uitzendaz-
beid' is een voorbeeld van vraag naar en aanbod van arbeid 'op maat'.

Enerzijds bestaat er zo een massaal aanbod van onderling uitwisselbare tijdmodu-
les, anderzijds is het dagelijkse leven zodanig georganiseerd en gedimensioneerd, dat
actoren de mogelijkheden hebben om hierin tijdmodules te kunnen vervangen, afhankelijk
van hun planning gericht op de verwerkelijking van hun levensverhaal. Ideaaltypisch
verkrijgen deze tijdmodules een prijs op de tijdmarkt, waarbij via de hoogte van de prijs
of verdiensten per uur, de verdeling van de relatieve preferenties voor de verschillende
tijdmodules onder de 'kopers' kan worden gekoppeld aan de 'produktiekosten of -
voordelen' van de 'verkopers'. Een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van een
dergelijke tijdmazkt is dat actoren hun relatieve preferenties voor de verschillende
onderdelen van hun dagelijkse leven tot uitdrukking kunnen brengen en vrijelijk kunnen
beslissen over vervanging van die onderdelen. De actor mcet dus vrij zijn zowel in het
aanbieden van tijdmodules, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, als in het 'afnemen' van
tijdmodules, zoals vakanties, huishoudelijke hulp of cursussen van de Open Universiteit.

Een verregaand gemodulariseerd dagelijks leven en een vrije tijdmarkt bieden zo
geredeneerd de meeste mogelijkheden voor actoren om hun levensverhaal te verwerkelij-
ken en zich uit te leven in de door hen geprefereerde handelingsopties'~. Zoals in
voorgaande hoofdstukken op verschillende plaatsen is benadrukt hceven de uitkomsten
van een dergelijke levensplanning geenszins te leiden tot maatschappelijk wenselijke

'~. Nogmaals, in de moderniteit wordt men welhaast gedwongen te kieTen en niet iederxn kan even
goed met deze keuzrs overweg. Illustratief ájn de figuren in de roman Generatie X. Vertellingrn voor een
versnelde cultuur van Douglas Coupland (1992) (Amsterdam: Meulenhoff). Ze óebben hun 'respectabele'
msar weinig bevredigende banea in de stad opgegevea on hebben nu af en tce 'McJobs' - tijdelijke baantjes
in de dienstverlenende sfeer, zonder perspectief - ter financiering van hun veelvuldige vrijetijd, waarin ze op
zcek zijn naar iets waardevols.
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uitkomsten of door bepaalde maatschappelijke grcepen gewenste uitkomsten. Talloze
maatschappelijke organisaties, inclusief de verschillende overheden, proberen de relatieve
preferenties voor de verschillende tijdmodules te beïnvloeden, overigens vaak in tegen-
strijdige richtingen. Grofweg kunnen er twee wijzen worden onderscheiden waardoor de
tijdmazkt wordt beïnvloed en daarmee de mate waarin het dagelijks leven kan worden
gemodulariseerd. Ten eerste door ingrijpen in de verhoudingen op het gecommodificeerde
deel van de tijdmazkt, en ten tweede door de inperking van de tendens tot commodificatie
en bewuste pogingen tot decommodificatie. In het eerste geval gaat men uit van het
bestaan van tijdmodules als gecommodificeerde tijdduren, maar poogt men de verdeling
van relatieve preferenties voor de verschillende tijdmodules te beïnvloeden, bijvoorbeeld
door prijssubsidies, reclame- of voorlichtingscampagnes. In het tweede geval wordt
commodificatie van activiteiten tegengegaan of ongerlaan gemaakt. Zo hceft voor
activiteiten als het bezceken van stranden, bossen, kerken, de Uitmarkt en de Vrijmazkt
niet te worden betaald en is het gebruik van de nacht voor allerlei activiteiten aan een
groot aantal regels gebonden (arbeidswetgeving, sluitingstijden cafés, verordeningen ten
aanzien van de openbaze orde).

Het probleem bij beide vormen van interventie in de verdeling van de relatieve
preferenties voor verschillende tijdmodules is, dat vaak over het hoofd wordt gezien dat
de werkelijke prijs van tijdmodules niet alleen is af te lezen van tcegangsprijzen, zelfs
niet als ze zijn vermeerderd met transportkosten, maaz ook een tijdelement in zich heeft.
Ook al ligt het bos naast de deur en hceft men geen tcegang te betalen, het bezcek kost
toch tijd. Tijd die men ook anders kan besteden, met hogere opbrengsten gegeven de
handelingspreferenties van de actor. Met andere woorden, de commodificatie van tijd
heeft een 'imperialistisch' karakter. Wanneer eenmaal aan de verschillende voorwaarden
hiervoor is voldaan; wanneer actoren worden geconfronteerd met verschillende hande-
lingsopties, worden ook die activiteiten waarvoor geen of sleehts weinig geld hceft te
worden betaald, onderwerp van een keuzeproces waarbij alle kosten (inclusief de aan de
activiteit bestede schaarse tijd) worden afgewogen tegen alle opbrengsten. Het tegengaan
van commodificatie is dan ook vooral effectief wanneer de keuzemogelijkheden worden
ingeperkt, en minder wanneer tcegangsprijzen worden afgeschaft of beperkt. Dit laatste
leidt immers in de meeste gevallen tot vergroting van de keuzemogelijkheden op de
tijdmarkt.

Alhcewel de onderliggende krachten wijzen op verdergaande modularisering van
het dagelijkse leven, zal het dagelijks leven nooit geheel worden gemodulariseerd. Dit is
voornamelijk het gevolg van het feit dat het dagelijkse pad niet kan worden gescheiden
van het verloop van het levenspad, dat, door het historische karakter ervan, een aantal
eenmalige en enkelmalige momenten en activiteiten kent, ten aanzien waarvan de
keuzemogelijkheden beperkt of afwezig zijn. Zo is bijvoorbeeld het 'aanbod' van
begrafenissen wel enigszins gemodulariseerd - men kan kiezen uit verschillende 'soorten'
begrafenissen - maar voor het individu geldt niet dat hij of zij ten aanzien van (het bezcek
van) begrafenissen veel te kiezen heeft. Ongelukken, ziektes, dood, bruiloften, enz.
bieden in de meeste gevallen geen verruiming van tijdbestedingsmogelijkheden, maar
perken deze voor kortere of langere tijd in.

216



Zelfproduktie en professionele produktie voor de tUdmarkt

De amateur is niet alleen de liefhebber die zingt, schildert en toneelspeelt, maar ook
degene die tuiniert, sport, kookt en 'dce-het-zelft'. Deze amateur wordt continu gecon-
fronteerd met de vraag of zij, voor wat betreft de gewenste effecten van de ondernomen
activiteiten, die activiteiten inderdaad zelf mcet ondernemen, of die activiteiten tegen
betaling door 'experts' mcet laten verrichten. Als het gaat om een 'mooi stukje achter-
grondmuziek' concurreert een cd van een gerenommeerd orkest met elke opvcering van
een groepje amateurmusici. Maar ook een tuin kan tegenwoordig worden 'geleasd''~.

Het bereiden van maaltijden is een goed voorbeeld om te laten zien dat hier vaak
geen sprake is van een af - af situatie, maar eerder van een continuum, variërend van het
zelf bereiden van eigen gekweekte voedingsmiddelen tot een geheel verzorgde maaltijd in
een restaurant, met daar tussenin het zelf bereiden enlof zelf opdienen van in meer of
mindere mate door anderen bereide maaltijdelementen of complete maaltijden, 'catering'
en verschillende soorten van zelfbedieningsrestaurants.

Het verdwijnen van vormen van zelfproduktie rcept soms verzet op, dat in zekere
zin vergelijkbaar is met het verzet van ambachtslieden tegen vormen van industriële
produktie in de vorige eeuw. Dit verzet neemt echter over het algemeen geen grote
vormen aan. Het gaat hier om individuele en incrementele keuzes, die, niet erg zichtbaar
maar even zo goed, er op de langere termijn tce leiden dat in de bereiding van maaltijden
steeds meer voorbewerkte elementen sluipen. Maar juist door dat individuele en incre-
mentele karakter van die keuzes, en het feit dat dit soort keuzes geen definitief karakter
lijken te hebben, kan een dergelijke ontwikkeling plaatsvinden zonder al te veel weerstan-
den op te roepen. Besluit men een pot mayonaise te kopen in plaats van zelf mayonaise te
maken, men kan bij gelegenheid toch weer of nog een keer zelf mayonaise bereiden.
Wanneer het smaakverschil evenwel voortdurend kleiner wordt en men het om de prijs
niet hceft te laten, of zelfs de prijs van de geprefabriceerde mayonaise lager wordt dan de
eigen gemaakte mayonaise, dan wordt de vraag steeds dringender of inen geEn betere
bestedingsmogelijkheden heeft voor de tijd die men uitspaart door het aanschaffen van die
pot mayonaise. Met andere woorden, het verzet dat op sommige plaatsen wel degelijk
aanwezig is, zoals bijvoorbeeld bij delen van de 'grcene beweging', slaat niet breed aan
omdat de effecten van de modularisering over het algemeen vrijelijk worden aanvaard en
men zelf min of ineer prcefondervindelijk kan vaststellen of het om goede of minder
goede alternatieven gaat.

Een ogenschijnlijk tegenstrijdige ontwikkeling is dat veel van de gencemde
'liefhebberijen' een enorme blcei doormaken, zoals blijkt uit stijgende cijfers voor de
sportdeelname, de nog steeds grceiende 'dce-het-zelf markt en de blceiende amateurkun-
sten. Dat dit geen echte tegenstrijdigheid betreft heeft te maken met het feit dat modulari-
sering niet betekent dat bepaalde activiteiten niet meer worden ondernomen, maar vooral
dat activiteiten 'efficiënter' worden uitgevcerd. Efficiënter wil in dit verband vooral

'~. 'Door het aangaan van een vijfjarig leasecontract neemt de kwaliteitshovenier alle rompslotnp van
tuinaanleg, onderhoud en eventueel herstel na vernieling uit handen van de tuinliefhebber. Er bestaat een
onderhoudscontract waarbij het nterdagse grssmaaien inbegrepen is. Vaor de dienstverlening betaalt de
klant maandelijks aen bedrag. 'U geniet per maand van de tuin, dus betaalt u er ook maandelijks voor"
(..)'. Overigeas: 'Via dezelfde firma zijn niet alleen auto's, keukens en parket te leasen, ook kotijnen en
dake.n vallen onder de zorg~ van het bedrijf (Volkskrant, 11-4-1992).
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zeggen sneller en intensíever, doordat de meest tijdrovende, speciale vaardigheden enlof
technieken vergende, en niet tot de kern van de activiteit behorende elementen worden
uitbesteed aan zich hierop specialiserende bedrijven of instellingen, en door actoren in de
vorm van geprefabriceerde modules voor hun activiteiten worden ingekocht. De aazdap-
pels uit eigen moestuin, die mcesten worden gewassen en geschild, zijn vervangen door
aazdappels die alleen nog warm hceven te worden in de magnetron. In de vrijgekomen
tijd kan meer tijd worden besteed aan andere elementen van de maaltijd, of inet de
kinderen worden gespeeld, worden gevolleybald of onderhoud worden gepleegd aan de
blcementuin.

Modularisering maakt het dus mogelijk om meer verschillende activiteiten te
ondernemen in dezelfde hceveelheid beschikbare tijd. Modularisering betreft bovendien
vrijwel alle aspecten van het dagelijkse leven, waarbij we in het oog mceten blijven
houden dat het veelal om continua gaat. De groei in het 'dce-het-zelven' bijvoorbeeld
hceft geenszins in te houden dat iedereen zich nu ontwikkelt tot veelzijdig ambachtsman.
In de eerste plaats zit een belangrijk deel van de grcei in de verkoop van modules en
zelflwuwpakketten, zoals vrijwel geheel afgewerkte deuren of zelfbouw tuinschuurtjes.
Hceveel mensen kopen gereedschap en hout en ontwerpen en fabriceren vervolgens zelf
een deur ? In de tweede plaats mceten we rekening houden met 'specialisatie' in de
vrijetijd. Juist door de tijd die men uitspaart door modularisering op tal van terreinen tce
te passen, kan er tijd en energie vrij komen om zich op een bepaald terrein verregaand te
bekwamen. Dat kan men 'hobbyisme' ncemen, als men er dan maar rekening mee houdt
dat specialisatie zich op zeer veel terreinen kan voordcen (sport, koken, houtsnijwerk,
archeologie, tuinieren, politiek, literatuur, pop- of klassieke muziek, dans, enz.), en dat
de lcennis en vaardigheden die in die hobby worden opgedaan geenszins hceven onder te
dcen voor die van mensen die in dezelfde sfeer hun brood verdienen.

Enige implicaties voor het (nationale) cultuurbeleid

Modularisering manifesteert zich niet alleen in de vormgeving van het dagelijkse leven
van individuen. Het is een maatschappelijk proces dat zich op velerlei terreinen voordcet,
deels het gevolg is van het beleid van op interventie gerichte actoren, maar op zichzelf
ook weer gevolgen heeft (of mcet hebben) voor dat beleid. Het is hier niet de plaats om
al te uitgebreid op beleidsmatige kwesties in te gaan. Ik zal ter afsluiting voorbeeldsgewijs
ingaan op een paar (mogelijke) implicaties van modularisering voor het cultuurbeleid,
meer in het bijzonder de positie van het culturele kartel, het mediabeleid en het beleid ten
aanzien van de cultuurspreiding.

De ondermijning van het culturele kartel

Dat de aan het begin van dit hoofdstuk beschreven Uitmazkt vanuit het opzicht van de
cultuurspreiding succesvol is, blijkt onder andere uit de overwegend neerbuigende
commentazen in het NRC-Handelsblad en de zogenaamde Volks-krant, die de 'cultuur'
overspceld zien worden door de 'mayonaisegolf. Vooral de nogal chagrijnige commenta-
tor in de Volkskrant mcet duidelijk niets hebben van de Uitmazkt. 'Het is een kermis,
gelegitimeerd door kunst. Een braderie zonder hamburgers'. Er was van alles te veel.
Ook te veel mensen. '"Bent u geïnteresseerd in operette ?". Nee dank u! Ook niet in
mandolines of in Ibsen. Even niets van dat alles, na twee dagen Uitmarkt. Op de
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Blauwbrug zou je een seconde heel hard willen schreeuwen (donder toch op allemaal,
koop eens een kaartje voor Kaandorp als ze in je eigen bovenstebeste schouwburg staat of
blijf barbecuen in de achtertuin), na weer een oponthoud van een half uur in de massa,
omdat er op een hcek al weer twee gitaristen staan te jengelen. Maar ach, het gaat hier
om kunst, om cultuur, om de verspreiding daarvan . ..'t~.

We hebben hier te maken met een bepaalde reactie die wordt opgeroepen door
modularisering, meer in het bijzonder door de gemodulariseerde vrijetijdmarkt. Het is de
reactie van het culturele kartel of de culturele elite (Stokkink (red.), 1989) - van de paar
duizend museum- en theaterdirecteuren, kunstredacteuren, galeriehouders en docenten aan
kunstacademies en conservatoria, die bepalen wat mag worden beschouwd als kunst en
wat niet. Zij zien de exclusiviteit van bepaalde cultuurvormen in gevaar komen en de
'schaarste' van hun culturele bezigheden, en daarmee ook de distinctieve waarde van deze
bezigheden, bedreigd worden door popularisering, c.q. de vergroting van de tcegankelijk-
heid ervan.

Modularisering brengt 'normale' marktverhoudingen binnen in een sfeer die het
juist mcet hebben van een omkering van de normale marktverhoudingen. 'Kwaliteit' blijkt
hier eerder uit een relatieve schaarste aan publiek, dan uit de relatieve schaarste van het
aanbod. 'Risico nemen' slaat hier niet op de vraag of inen rendement uit de markt weet te
halen, maar of inen een culturele elite van recensenten, studenten en collega's weer heeft
kunnen bceien met iets nieuws. Modularisering gaat gepaard met het doorbreken van het
culturele kartel, het openbreken van allerlei beschermingsconstructies en de introductie
van de noodzaak te concurreren met andere tijdbestedingsvormen. Hetgeen begrijpelijker-
wijs negatieve reacties oprcept bij diegenen die baat hebben bij die beschermingsconstruc-
ties en negatieve gevolgen voorzien voor de onderhavige activiteit, wanneer deze met
andere activiteiten een 'open' competitie mcet aangaan om de aandacht van de vrijetijdbe-
steders.

Modularisering en mediabeleid

Tegen de achtergrond van de geschetste modulariseringstendens, in dit geval gesymboli-
seerd door de afstandsbediening, zie ik geen tcekomst voor het 'elk wat wils' -beleid en
de 'sandwich formule', die het huidige mediabeleid kenmerken (vgl. Blokland, 1991, 317-
318). Te verwachten is dat de televisiekijker in afnemende mate 'net-georiënteerd' is, en
in tcenemende mate tijdbewust en derhalve 'programma-georiënteerd'. Immers, de
inspanning om van net te wisselen wordt steeds geringer, het aanbod steeds breder, en
dus de mogelijkheden om programma's te zien die overeenkomen met de eigen voorkeur
steeds groter. Modularisering betekent hier de oprichting van 'gespecialiseerde' netten,

'~. In de Volkskrant, 26 augustus 1991. Zowel de Volkskrant-journalist als de verslaggever van óet

NRC-Handelsblad twijfelen aan het nut van de Uitmarkt, wat ae enkel en alleen definiëren in tertt~n vazt
hogere keartverkoop. Niet dat ze enige onderbouwing geven voor hun uitspraken, bijvoorbeeld dat voor

driekwart van de bezoekers de Uitmarkt niet alleen het begin rnaar ook het eind van het culturele seizoen

inluidt, omdat die toch nooit een kaartje voor de concertzaal kopen (in de Volkskrant). In het NRC-
Handelsblad wordt die twijfel zelfs weer ontkracht door Brigitte Kaandorp als een 'ontdekking van de

Uitmarkt van een jaar of zes geleden' te presenteren en te wijzen op de verkoop van een paar honderd

kaartjes voor Tsjaikovski's opera Mazeppa, direct na de presentatie op het grote Blauwbrug-podium (NRC
Handelsblad, 26 augustus 1991). Dat de Uitmarkt intussert is uitgegrceid tot één van de grootste zelfstandige

culturele manifestaties in den lande schijnt niet tot de journalisten door te dringen.
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die door hun specialisatie kunnen komen tot een min of ineer continu, makkelijk herken-
baar, op grote schaal aangeboden en kwalitatief goede behandeling van het onderwerp van
specialisatie, zoals popmuziek, nieuws, sport, consumentenaangelegenheden, enz. Deze
gespecialiseerde kanalen leiden niet zozeer tot een nieuwe 'net-oriëntatie', maar bieden
veeleer een min of ineer vaste plaats aan een bepaald soort programma's, die de zappende
kijker makkelijk weet te vinden, wanneer haar preferenties op een bepaald moment in een
bepaalde richting gaan. Denk wat dit betreft bijvoorbeeld aan de omhoogschietende
kijkcijfers voor het nieuwsnet CNN ten tijde van de Golfoorlog.

Wat we tegenwoordig op ons televisiescherm kunnen zien is, qua hceveelheid te
ontvangen kanalen, nog nauwelijks gebonden aan technische beperkingen. Binnen de EG
nemen bovendien nationaal-politieke mogelijkheden om dat aanbod te beperken snel af. Er
blijken commerciële mogelijkheden te zijn om dagwllende programma's te brengen op de
beschikbare kanalen, alsmede voor het uitbrengen van videoprogramma's, die mensen de
mogelijkheden bieden voor 'zelf-programmering'. Op deze wijze kan men ruimschoots
worden voorzien van sport-, muziek-, nieuws- en amusementsprogramma's. Dit aanbod
blijft echter binnen de grenzen van het commercieel mogelijke. Die grenzen betreffen
omvang en spreiding van kijkersgrcepen, produkdekosten voor programma's en eisen die
adverteerders stellen aan de programmering. Het bestaan van deze grenzen houdt in dat
niet het volle scala van opinies, programmasoorten en cultuuruitingen wordt tentoonge-
spreid via e~n uitsluitend commerciële programmering op televisie.

In een volwaardige democratie dienen de meningsvorming en meningsuiting zoveel
als mogelijk vrij te zijn - dus ook van commerciële beperkingen. Derhalve hebben
overheden de taak 'democratie ondersteunende' televisiekanalen in stand te houden,
waarop opiniërende en voorlichtende programmering mogelijk is. Met andere woorden,
kanalen waarop nieuws en achtergrondinformatie, documentaires en debatten, voorlichting
en onderwijsprogramma's te vinden zijn waarop en waarin het gehele scala van verschil-
lende politieke standpunten wordt weerspiegeld. Het recht op tcegang tot dergelijke
kanalen, en dus ook de plicht voor overheden om dergelijke kanalen te ondersteunen, zou
minimaal op EG-niveau mceten worden vastgelegd (zie Van der Pcel, 1991b). 'Democra-
tie ondersteunende' kanalen mceten zo autonoom mogelijk opereren, en zouden, gegeven
de dcelstelling, niet mceten vallen onder het cultuurbeleid, maar eerder onder het
'algemene' beleid dat betrekking heeft op de staatsinrichting als zodanig. Denkbaar is
bijvoorbeeld een 'Algemene Omrcepkamer', die, op enige afstand van de overheid,
tcezicht houdt op de gang van zaken bij dergelijke kanalen. Deze Algemene Omroepka-
mer zou ook een taak kunnen hebben verenigingen van zekere minimale omvang te
subsidiëren, die op niet commerciële basis een duidelijk omschreven programma wensen
aan te bieden aan hun leden, en voor welk programma geen commerciële alternatieven
bestaan. Ook hier is het enige argument het waarborgen van vrijheid van meningsuiting
en opinievorming, ook voor grcepen die niet over de financiële middelen beschikken
daarvoor een eigen televisiestation op te richten. De Algemene Omrcepkamer zou mceten
worden gefinancierd uit belastinggeld.

Deze eerste dcelstelling voor het mediabeleid gaat de cultuurspreiding te boven.
Dit heeft te maken met het functioneren van de democratie zelf. Anders gezegd, overhe-
den hebben hier een taak die mcet worden vervuld, los van de vraag of de overheid ook
een taak heeft voor wat betreft de spreiding en~of bevordering van 'de (nationale)
cultuur'. Dat neemt niet weg dat overheden meerdere beleidsdcelstellingen kennen, ter
realisering waarvan een televisiekanaal goede diensten zou kunnen bewijzen, net zo goed
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als voor uitgevers geldt dat een televisiekanaal goede diensten kan bewijzen in hun op
winstvorming gerichte uitgeverspolitiek.

De Nederlandse overheid zou bijvoorbeeld een kanaal kunnen exploiteren ter
realisering van de dcelstellingen van cultuurspreiding en bevordering van de kunstbecefe-
ning. Essentieel in deze redenering is dat bij de exploitatie van dit kanaal de kijkcijfers
niet bekeken worden met eEn omrceppolitieke bril, maar met de bril van het publieksbe-
reik van de kunsten. Wanneer 50.000 mensen kijken naar een televisie-opname van een
concertuitvcering of opera, dan valt dit aantal weg in de bestaande berekening van de
kijkcijfers, maar desalniettemin wordt zo door een groter aantal mensen 'in de cultuur
geparticipeerd' dan ooit mogelijk is via zaalbezcek, en gaan dus de kosten per 'cultuur-
deelnemer' fors omlaag. (Tegenover deze 'winst' staan uiteraard de kosten die de
uitzending en de exploitatie van het 'cultuurkanaal' met zich meebrengt).

Verder zou de effectiviteit van dit cultuurpolitieke instrument kunnen blijken uit de
mogelijkheden die het biedt voor wat betreft informatie-overdracht op het terrein van de
cultuur, cursussen voor (amateuristisch) kunstonderwijs, gebruik in het cultuuronderwijs
op scholen, uitzending van 'televisiekunst', enz. Daarbij mcet telkens worden bekeken
wat de voordelen van een cultuurkanaal zijn ten opzichte van de huidige instrumenten
waarmee de cultuurpolitiek gestalte krijgt, wanneer we de gemaakte kosten vergelijken
met het aantal bereikte burgers. Vanuit het oogpunt van cultuurpolitiek is het overigens
niet noodzakelijk dat dit kanaal een aangelegenheid is van de Nederlandse overheid alleen.
Denkbaar zijn samenwerking met Vlaanderen, lagere overheden en andere (Europese)
omroepen voor onderscheiden elementen van de programmering.

Een apart cultuurkanaal sluit aan op de cultuurspreiding die van zelf gaat (Bevers,
1988), wanneer daar ruimte is voor het bekende repertoire (De barbier van Sevilla en het
Zwanemeer), en biedt daarnaast mogelijkheden voor de ontwikkeling van een (Nederland-
se) 'cultuur-industrie'. Het kunstleven kan op zo'n kanaal opblceien op een eigentijdse
manier, zonder de hete adem van kijkcijfers en de paternalistisch aandcende 'sandwich
formule'. Een dergelijk cultuurkanaal mcet worden betaald uit de kunstbegrotingen van
betrokken overheden en worden bezien als een integraal onderdeel van cultuurbeleid.

Tot slot is er geen enkele reden waarom de overheid de structuur waarbinnen de
bestaande omroepverenigingen opereren, nog in stand zou hceven te houden. De overheid
kan televisiekanalen, zoals het 'democratie ondersteunende' en het cultuurkanaal,
exploiteren wanneer dit een effectief instrument blijkt in de realisering van breed
onderschreven beleidsdcelstellingen. De bestaande omrcepverenigingen kunnen zich
omvormen tot al dan niet op winst gerichte organisaties die opereren op de vrije media
markt, of zich aanpassen aan de eisen die voorncemde Omrcepkamer stelt.

Cultuurspreiding

De cultuurspreiding is als cultuurpolitieke dcelstelling onder het bewind van minister
D'Ancona weer wat opgestoft. Een van de felste verdedigers van die dcelstelling is een
ambtenaar van haar Stafdirectie Cultuurbeleid, Blokland, onder andere in zijn prcefschrift
Vrijheid, autonomie, emancipatie. Een politiekfiloso,j~sche en cultuurpolitieke beschou-
wing.

Volgens Blokland is het overheidsbeleid op het terrein van de cultuur te typeren
als eenzijdig aanbodsbeleid; 'nog meer dan het altijd al is geweest, verworden tot een
voorzieningenbeleid voor een klein aantal geprivilegieerde deskundigen en ingewijden,
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(..)'. Terwijl 'empirisch onderzcek' daarentegen uitwijst dat cultuurdeelname wordt
bepaald door ouderlijk milieu, opleiding en eerdere cultuurdeelname. Het overheidsbeleid
zou derhalve eerst en vooral gericht mceten zijn op scholing (1991, 288-289). Aan de
helderheid van deze stellingname wordt helaas afbreuk gedaan doordat Blokland hier niet
de mijns inziens voor de hand liggende conclusie trekt dat het bestaande 'eenzijdige
aanbodsbeleid' dus afwel gelegitimeerd wordt (mcet worden) door andere dcelstellingen
dan die der cultuurspreiding, afwel mcet worden beéindigd, bijvoorbeeld ten gunste van
het onderwijsbeleid.

Het bestaande aanbodsgerichte beleid wordt door Blokland nauwelijks aangepakt;
hij wil er alleen een vraaggericht beleid aan tcevcegen, hetgeen dan bij nader inzien blijkt
neer te komen op vergaande integratie van kunstzinnige vorming in het reguliere
onderwijs en een meer marktconform karakter van het cultuurbeleid. Wat betreft het
eerste instrument zijn de mogelijkheden vrij beperkt (welke onderdelen uit het onderwijs
zouden mceten wijken voor het kunstonderwijs ?) en zullen effecten pas op lange termijn
zichtbaar kunnen worden. Wat betreft het meer marktconforme karakter van het beleid
mcet worden gesteld dat Blokland daarmee dicht in de buurt komt van wat zijn opponent
Bevers voorstaat, namelijk inspelen op reeds plaatsvindende maatschappelijke processen
(zie o.a. Bevers, 1988). Met een dergelijk beleid worden niet zozeer (stabiele) achter-
standsgrcepen bereikt, mau vooral 'sociale stijgers'. Desalniettemin zou het de mceite
waard kunnen zijn de instrumenten van het meer marktconforme beleid uit te proberen,
wanneer men de cultuurspreidingsdcelstelling serieus neemt. Dat zou dan ook mceten
blijken uit verschuivingen in de beschikbare budgetten van aanbodsbeleid naar dit
vraaggerichte beleid, of andere nieuwe instrumenten die hier niet gencemd zijn maar
hetzelfde beogen.

Een belangrijke vraag echter die aan deze discussie over het instrumentarium
voorafgaat, is wèlke cultuur er eigenlijk gespreid mcet worden. Blokland gaat heftig te
keer tegen 'het cultuurrelativistische karakter van de ideeénwereld van tal van "statustheo-
retici"' (a.w., 301), waartce hij onder andere Smithuijsen, Verdaasdonk, Kassies, In 't
Veld-Langeveld en Ganzeboom rekent, kortom, vrijwel iedereen die op dit terrein iets te
berde heeft gebracht. Voor Blokland ligt de zaak simpel. Er bestaat maar één cultuur, en
dat is de burgerlijke cultuur. Bij de lagere sociaal-economische klassen of bij jongeren
bestaat geen 'authentieke cultuur', geen cultuur waar het beleid iets mee kan dcen. Met
instemming haalt Blokland de WVC-notitie Meer doen met cultuur aan, waarin een aantal
voorstellen zijn opgenomen om de cultuurdeelname van jongeren te bevorderen. Daarbij
bleken 'artistieke en kwalitatieve overwegingen en criteria uiteindelijk toch voorop te
staan. Het gaat de overheid primair om overdracht van de gevestigde cultuur, de
jeugdcultuur is uiteindelijk onbruikbaar als materiaal voor culturele vorming' (a.w., 298;
cursivering HvdP).

In eerste ínstantie bestempelt Blokland de cultuur die wordt uitgedragen door de
gevestigde cultuurinstellingen dus als 'de burgerlijke cultuur'. Deze cultuur heeft zich in
de loop der tijd 'verzelfstandigd'; 'zij is steeds minder verbonden met en gebonden aan
bepaalde maatschappelijke grceperingen en opdrachtgevers (kerken, aristocratie, bourgeoi-
sie) en gaat meer en meer "in debat met zichzelf"' (a.w., 307). Door het 'moderniserings-
proces' wordt tegenwoordig iedereen in deze cultuur gesocialiseerd, met als gevolg dat er
nu geen culturele stratificatie meer bestaat. 'De lagere strata zijn steeds meer de levens-
stijl en de waarden van de middenstand gaan overnemen', en mensen die nu nog menen
dat er sprake is van een authentieke cultuur van de lagere strata kcesteren romantische
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sentimenten (a.w., 308). De lagere strata zijn dus verburgerlijkt; we maken allemaal deel
uit van één en dezelfde burgerlijke cultuur.

Door expliciet op te merken dat 'de klassen zijn (..) gebleven (..), maar de
standen zijn vervaagd' (idem) en dat er geen sprake meer is van culturele stratificatie
begeeft Blokland zich echter in een sociologisch of sociaal-wetenschappelijk vertoog
waarin het begrip cultuur zich niet beperkt tot het 'kunstleven', maar de veel bn~ere
betekenis van 'levenswijze' heeft. Wat hier wordt beweerd is dat er buiten de burgerlijke
levenswijze geen andere levenswijzen meer bestaan. Deze stelling is aanvechtbaar.
Blokland verwijst niet naaz enig empirisch onderzoek waaruit de juistheid van deze
stelling zou kunnen blijken. De enige verwijzing is naar een inleiding in de cultuursocio-
logie van Zijderveld waarin deze stelt dat 'in de moderne verzorgingsstaat de grote
middenstand maat en model [is] geworden voor de levensstijl, voor de waarden, normen,
betekenissen en symbolen', maar ook dat 'de waarden, normen en betekenissen van deze
middenstand in het proces der modernisering dermate vaag en algemeen [zijn] geworden,
dat zij met de culturele grandeur van de vrcegere bourgeoisie weinig meer gemeen
hebben' (Blokland, a.w., 308). Ik kan hier niet meer in lezen dan dat Zijderveld meent
dat de 'grote middenstand' er een vage en algemene cultuur op na houdt, die 'maat en
model' (- maatgevend ?) is voor 'de levensstijl'. Hier staat (net nog) niet dàt er één
levensstijl is, maar dat er een maatgevende levensstijl is.

Maar ook los van de vraag of er al sprake is van één levensstijl, blijft de vraag
waarom de overheid die (vage en algemene) levensstijl van de 'grote middenstand' zou
mceten spreiden. Het enige antwoord dat ik hierop kan vinden is de opmerking dat 'de
lagere klassen niet participeren in het bestaande kunstleven en ook geen eigen kunstleven
hebben' (a.w., 309). Als het puntje bij het paaltje komt, gaat het niet om 'levenswijzen',
'levensstijlen' of spreiding van cultuur in de brede zin van het woord, maar om 'partici-
patie in het bestaande kunstleven'. Hier wordt ineens de werkelijkheid ('het bestaande
kunstleven') verheven tot onproblematisch uitgangspunt, dat niet wordt bevraagd op zijn
ontstaansgronden, en waarvan de zelfdefinitie ('dit is kunst') probleemloos wordt
geaccepteerd en gebruikt om datgene wat het niet is te bestempelen tot 'niet-kunst'. Na
Warhol, na alle mesthopen, oudrcest-constructies, niet-geklede mensen en varkens die in
onze musea ('bestaand kunstleven' !) zijn tentoongesteld, is dit een vorm van achterhaald
empiricisme. In een tijdperk waarin alles wat los en vast zit kan worden geësthetiseerd en
enig historisch besef ons direct dcet inzien dat met één generatie de waardering voor
bepaalde cultuurvormen kan omslaan van afschuw en bestrijding naaz stimulering en
subsidiëring (sport, jazz, film), zou men meer aandacht verwachten voor de cultuur die
op straat wordt gemaakt (Keith Haring, rapmuziek), in plaats van een ontkenning van het
bestaan van deze 'common culture' (Willis, 1990). Als in 'de Japanse cultuur', die
volgens Blokland in tegenstelling tot de jeugdcultuur wel bestaat, een hele cultuur is
gecreëerd rondom zaken als stenen en thee - waarbij dan met die thee en stenen niets mis
is, maar het puur gaat om de ceremonie er om heen, de sociaal geconstrueerde set van
gebruiken en betekenissen - waarom kan dan een op soortgelijke wijze vormgegeven
jeugdcultuur niet bestaan ?

De onzekerheid van Blokland over de eigen stelling wordt extra onderstreept door
de zware retoriek die wordt gebezigd op deze pagina's. Een opponent krijgt te horen dat
hij lijdt 'aan een fundamenteel gebrek aan inzicht in de epistemologische grondslagen van
de westerse beschaving'. En 'geen beschaafd mens [zou] het in zijn hoofd mceten halen,
dat het hele kwaliteitsbegrip niets anders is dan een ideologie, dan een complot van de
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bourgeoisie tegen het proletariaat, (..)' (a.w., 308-309). Zelfs indien men een dergelijk
archaïsch ideologiebegrip wenst te hanteren, dan zou men mceten weten dat het klaklce-
loos overnemen van zelfdefinities uit het maatschappelijk verkeer, zeker die welke
circuleren in de hogere kringen, en het voorbijgaan aan de ontstaansgronden van sociale
fenomenen, bij uitstek ideologische vormen zijn.

A1 met al vind ik de argumentatie van Blokland voor een cultuurspreidingsbeleid
niet erg overtuigend. En aangezien hij op dit moment, voorzover ik kan overzien, behoort
tot de grootste voorstanders die dit beleid heeft, zou dit de nodige twijfels op kunnen
leveren bij de zinvolheid van deze cultuurpolitieke dcelstelling. Wat mceten we daarmee
als het bestaande cultuurspreidingsbeleid in de kern is mislukt, ook de door Blokland
gedane voorstellen nauwelijks perspectief bieden op beter resultaat en er om te beginnen
eigenlijk al geen inhoudelijke reden is aan te vceren waarom de cultuuruitingen die door
de huidige maatschappelijk invloedrijke groepen het meest worden geprefereerd, mceten
worden gesubsidieerd en gestimuleerd ?

Richten we ons op het meer formele cultuurbegrip, zoals dat in voorgaande
hoofdstukken is geïntroduceerd, op hetgeen in hoofdstuk 4 en 9 is gezegd over vrijetijd
als bron van culturetl en andersoortig kapitaal, en hetgeen eerder in dit hoofdstuk is
gezegd over zelfproduktie voor tijdmazkten, dan ligt het voor de hand te pleiten voor het
radicaal afstand nemen van kwaliteitsnormen die door het culturele kartel worden
gehanteerd. Het beleid zou er veeleer op gericht mceten zijn voor iedereen mogelijkheden
[e creéren zich te trainen en te specialiseren, zich in te spannen en over een bepaald
onderwerp te leren, en het genot te smaken ergens goed in te zijn. Of het nu gaat om het
kunnen onderscheiden van 80 verschillende soorten chocola of achttiende-eeuwse
componisten, of inen nu vaudig is in hengelen of dichten, of inen zich nu wil werpen op
postzegels, de geschiedenis van de film of het werk van Proust. Het is immers voorshands
nog niet aangetoond dat de met f 500,- gesubsidieerde bezceker van een operavoorstelling
'autonomer' of een beter burger is dan degene die zelfstandig een volkstuin onderhoudt.

Zolang men binnen de wet blijft, zouden àlle vormen van tijdbesteding die vrijelijk
door mensen worden gekozen, kunnen worden gestimuleerd, omdat die hen om wat voor
reden dan ook veel voldcening geven. Anders gezegd, er kunnen goede redenen zijn om
kunst en cultuur te stimuleren, bijvoorbeeld om economische redenen of verhoging van
het prestige, maaz niet omdat er bepaalde grceperingen zijn die geen 'eigen cultuurleven'
kennen en derhalve door de overheid met het 'burgerlijke cultuurleven' in aanraking
gebracht mceten worden. Een dergelijk cultuurspreidingsbeleid ontkent het handelingsthe-
oretisch gegeven dat er geen cultuurloze praktijken kunnen bestaan, negeert het feit dat
dergelijk beleid al decennialang tot niets leidt en gaat er ten onrechte vanuit dat de inhoud
van die burgerlijke cultuur - de intrinsieke kwaliteiten ervan - maatschappelijk hoger
gewaazdeerd mcet worden dan de inhoud van culturele activiteit buiten die cultuur.
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SLOTBESCHOUWING



SAMENVATTING EN AFSLUITING

Het vertrekpunt van deze studie ligt bij de kritische confrontatie van de stand van zaken
in de studie van de vrijetijd met de handelingstheoretische inzichten zoals die zijn vervat
in de structuratietheorie van Anthony Giddens.

In het eerste deel van deze studie behandel ik een aantal thema's, auteurs en
theoretische benaderingen, die met elkaar een beeld geven van de sociaal-wetenschappelij-
ke belangstelling voor het fenomeen vrijetijd. Het geschetste beeld is niet volledig, en is
zeker niet representatief voor de verhoudingen in aantallen en soorten studies die tot het
veld van de vrijetijdstudies mogen worden gerekend. Aangetoond wordt dat er een aantal
theoretische problemen kleven aan de functionalistische en roltheoretische benaderingen
van vrijetijd; aan het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie, en aan de
wijze waarop in de conventionele vrijetijdstudies met tijd wordt omgegaan. Daarnaast is
aandacht geschonken aan de presentatie van 'wild cats'; aan elementen in de 'portefeuille'
van de vrijetijdstudies waarvan ik meen dat ze de potentie hebben uit te grceien tot
interessante onderzceksvragen en benaderingen, bezien vanuit het richtinggevende kader
van de structuratietheorie. Zoals het concept venorgingspositie, vrijetijd als onderdeel
van het dagelijkse leven en de relatie tussen vrijetijd en de opbouw van cultureel kapitaal.

Bij de uiteenzetting van de structuratietheorie in het tweede deel valt de nadruk op
die elementen, die een bijdrage kunnen leveren aan het ophelderen van de kwesties, die
als problematisch mceten worden beschouwd in de 'conventionele wijsheden' van de
studie van de vrijetijd. Het kernprobleem is het actor - structuur dualisme, het vraagstuk
hce de kundigheden en handelingsvrijheden van actoren te vencenen met het gegeven dat
het sociale handelen wordt gekenmerkt door een belangrijke mate van voorspelbaarheid en
orde.

In het verlengde van het in de eerste twee delen ontwikkelde handelingstheoreti-
sche kader voor de studie van de vrijetijd, is in het derde deel een aanzet gegeven tot een
meer substantiële, sociologische beschouwing op de vrijetijd als modern fenomeen. De
ontwikkeling van de vrijetijd is daarbij in verband gebracht met de modularisering van het
dagelijkse leven. Dit begrip verwijst naar de dynamische reorganisatie van het dagelijkse
leven in de context van de moderniteit, samenhangend met de vergrote uitwisselbaarheid
van vormen van tijdbesteding. Enerzijds doordat vormen van tijdbesteding een module-
achtig karakter aannemen en op steeds grotere schaal en in steeds grotere diversiteit
worden aangeboden. Andenijds doordat actoren welhaast gedwongen worden om kiezen
uit dit grootschalige aanbod, door het wegvallen van tradities en het tcenemende belang
van beredeneerde keuzes in de vormgeving van levensstijlen.

In deze slotbeschouwing vat ik de belangrijkste bevindingen samen in de vorm van
enkele uitgangspunten voor de studie van de vrijetijd en de vrijetijdpolitiek.
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1. In de conventionele studie van de vrijetijd is sprake van een continue worsteling met
het sociale karakter van vrijheid en vrijetijd. Veelal wordt niet ingezien dat beide sociale
produkten zijn en plaatst men ze juist tegenover of buiten sociale relaties.

Vrijetijd heeft volgens sommigen te maken met intrinsieke motivatie, met het dcen
van activiteiten om zichzelfswille. Onduidelijk blijft meestal waar de zin van en in
activiteiten vandaan komt en hce het kan dat die zin zo veranderlijk is naar tijd, plaats en
sociale groepering. Ook geeft men zich in deze benadering vaak onvoldcende rekenschap
van het bestaan van bedcelde en onbedcelde gevolgen van het handelen, en de betekenis
daarvan in de (re-)produktie van sociale praktijken. Een diepgaander discussie hierover is
nodig, wil men op een zinvolle manier vrijetijdactiviteiten van andere activiteiten kunnen
onderscheiden op basis van het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie van het
handelen, waarbij dat laatste verwijst naar de gewenste gevolgen van het handelen.

Anderen veronderstellen het bestaan van bepaalde vrijetijdbehceften, zoals
behcefte aan afwisseling, verkenning van nieuwe situaties enlof onderscheidingsdrang. Dit
leidt tot discussie over de vraag wat vrijheid inhoudt wanneer mensen direct reageren op
hun innerlijke behceften ? Als er een indirecte relatie is tussen voorncemde behceften en
datgene wat mensen dcen, dan zullen we meer mceten weten van de contexten waarin
mensen leven, om te weten hce die behceften zich vertalen in concrete vormen van
handelen. Want we kunnen er wel van uit gaan dat het menselijk handelen beïnvloed
wordt door fysieke behceften en psychische drijfveren, maar geen van deze behceften
enlof drijfveren staat in exclusief verband staan met de vrijetijd. In de woorden van
Musil: '..wat wij van het ontstaan van zowel goed als kwaad weten strookt nog het beste
met dat iedereen weliswaar zijn innerlijke maat heeft, maar zich in de meest verschillende
kleren van die maat kan steken wanneer het lot ze voor hem klaarlegt''~. De uitdaging
is het 'lot', dat wil zeggen de context van natuurlijke, tijdruimtelijke en structurele condi-
ties, te ontrafelen en te bezien of bepaalde contexten om bepaalde 'kleren', om bepaalde
activiteiten, vragen.

Functionalistische benaderingen van de vrijetijd blijven gevangen in tautologieën.
Belangrijk is het inzicht dat ook het handelen in de vrijetijd bedcelde en onbedcelde
gevolgen heeft, en dat die gevolgen conditionerend kunnen werken voor dat handelen op
een later tijdstip. Daarmee is dat handelen echter nog niet verklaard: daartce mceten we
op zijn minst ook inzicht hebben in de kennis en dcelstellingen van de actor zelf.

Ook is wel geopperd dat vrijetijd staat voor de afwezigheid van rolverplichtingen,
structuur of structurele beperkingen. Dergelijke benaderingen mceten op ontologische
gronden worden afgewezen. A1 het menselijk handelen ligt ingebed in sociale relaties en
sociale relaties zijn altijd gestructureerd, bijvoorbeeld voor wat betreft de posities die
mensen daarin innemen. Vrijheid en vrijetijd staan niet tegenover de regels, maar zijn
produkten van regelgeleid handelen, waarbij het afhangt van de inhoud van de regels, de
context waarin ze worden gebruikt en grcepen waarop ze van tcepassing zijn, of dat
regelgeleide handelen vrijheidbevorderend dan wel vrijheidbeperkend is.

2. Feitelijk kan vrijetijd alleen worden geproduceerd in de context van sociale praktijken.
We dienen dus aansluiting te zceken bij theorieën die inzicht geven in dergelijke produk-
tieprocessen en zich rekenschap geven van de contextuele verschillen waarbinnen, of

'~. R. Musil ( 1988) De man zonder eigenschappen (Amsterdam: Meulenhoff).
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tegen de achtergrond waarvan, de vrijetijd tot ontwikkeling kan komen. De structuratie-
theorie is een handelingstheorie die zich voor dit dcel goed leent.

Als handelingstheoretisch kader kan de structuratietheorie dienen als een soort
fundament voor de interdisciplinaire studie van de vrijetijd. Disciplinaire inzichten zullen
altijd op één of andere manier te plaatsen mceten zijn in, of te relateren aan een dergelijk
kader, willen ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de studie van het menselijk
handelen, in dit geval in de vrijetijd.

i

3. Praktijken, of praxis, vormen een voortdurende stroom van handelingen en
gebeurtenissen; we kunnen het leven stopzetten noch bevriezen. Het is een continu proces
van worden van datgene dat kan worden, gegeven de positionering van actoren in de
verschillende contexten van het handelen. Woorden als 'intenties', 'keuzes', 'bedcelin-
gen', enz., zijn eerst en vooral begripsmatige insnijdingen in de realiteit van het handelen
en mceten dus niet worden verward met het handelen zelf, dat in belangrijke mate
routinematig verloopt. Alleen op analytisch niveau kan bij de vormgeving van praktijken
onderscheid worden gemaakt in processen van betekenisgeving, machtsuitcefening en
sanctionering.

Als handelende personen brengen actoren verschillen teweeg in de stroom van
voortgaande gebeurtenissen. Inherent aan het handelen is daarmee een zekere transforma-
tieve capaciteit, alhcewel (grcepen van) actoren onderling erg kunnen verschillen voor
wat betreft hun transformerend vermogen, oftewel macht. Volledige autonomie bestaat
echter niet, omdat autonomie alleen maar tot uitdrukking kan komen in interacties, en dus
handelen van andere actoren, die ook over een zeker transformerend vermogen beschik-
ken, vooronderstelt. Autonomie verwijst naar de relaties van autonomie en afhankelijk-
heid, die er tussen actoren en grcepen van actoren bestaan, waarbij er altijd sprake is van
een zekere dialectiek van controle.

4. Noch tijdruimtelijke en natuurlijke condities, noch de aanwezigheid van structuren of
'structurele dwang' in het algemeen, noch machtsverhoudingen in het bijzonder, zijn
tegengesteld aan vrijetijd(-sbesteding). Evenmin bestaat er, praktisch gezien, een
noodzakelijke positieve relatie met cultuur, met bepaalde normen en waarden enlof
bepaalde ervaringen of vormen van zingeving. Dit althans voorzover we ons richten op
het handelen in de vrijetijd.

Vrijetijdbesteding of handelen in de vrijetijd is een vorm van handelen en dient
dus als zodanig te worden bestudeerd, met aandacht voor de verschillende contexten
waarin het plaatsvindt, en de bedcelde zowel als onbedcelde gevolgen ervan. Of er nu
sprake is van arbeid, huishouden of vrijetijd, dat dcet aan het feit dat het een verschil
uitmaakt voor het handelen of het zich afspeelt in Rcemenië of Nederland, in de veertien-
de of twintigste eeuw, op het platteland of in de grote stad, of inen de mannelijke of
vrouwelijke identiteit wordt tcegekend, enz., enz. weinig tot niets af, alhcewel de
precieze betekenis van die verschillen kan variëren al naar gelang de drie gencemde
levenssferen.

De omschrijving van vrijetijd zelf kan wèl betrekking hebben op slechts één of
enkele condities van het handelen. Een dergelijke omschrijving dcet de overige condities
voor het handelen in de vrijetijd immers niet verdwijnen: praktisch gezien is het feit dat
bepaalde handelingen tot de vrijetijd moeten worden gerekend nooit meer dan áén element
van de totale context waarin dat handelen zich ontwikkelt.
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5. Het verbindende concept voor wat betreft de sociale produktie van vrijetijd is 'zeggen-
schap': in zijn meest algemene zin heeft vrijetijd te maken met de zeggenschapsverhou-
dingen ten aanzien van het gebruik van tijd.

Met het begrip 'zeggenschapsverhoudingen' worden de structurele condities
samengevat, die het 'vrijetijd-'karakter van praktijken aangeven. Het gaat dus niet om af -
af situaties, maar de mate waarin een bepaalde activiteit een vrijetijdkarakter heeft.
Bovendien mcet men bedenken dat ook praktijken met een 'structureel hoog vrijetijdge-
halte', nog te maken hebben met de tijdruimtelijke en de natuurlijke condities.

Voor wat betreft de structurele condities voor het bestaan van vrijetijd geldt dat we
vrijetijd mceten erkennen en herkennen, mceten kunnen identificeren en ervaren als een
zinvolle categorie. Pogingen om bepaalde activiteiten te herncemen als 'ledigheid' of
'openheid', of te bencemen als 'recreatie', 'spel' of een zoektocht naar 'morele bevredi-
ging', enz., zijn geen onschuldige woordspelletjes. Ze zijn van wezenlijk belang om vast
te stellen of de desbetreffende activiteiten vallen onder de 'regels van de vrijetijd', of
onder andersoortige regels, bijvoorbeeld van de 'verveling' of de 'opvoeding'.

Hiermee is tegelijk verwezen naar het tweede element van structurele condities; de
machtsverhoudingen waarin de produktie van vrijetijd ligt ingebed. Om vrijetijd actief te
kunnen vormgeven heeft men middelen nodig en vormen van sociale organisatie. Het kan
voorkomen dat men wel recht heeft op vrijetijd, en dat dat recht ook her- en erkend
wordt, maar dat men desondanks beschikt over zo weinig middelen en organisatievermo-
gen, dat men feitelijk niet of nauwelijks in staat is de zeggenschap over het gebruik van
de tijd uit te cefenen. Het omgekeerde kan ook voorkomen. Actoren gebruiken hun tijd
op een wijze die zich onttrekt aan de waarneming, goedkeuring enlof controle van
anderen, op basis van de machtspositie die ze innemen.

Het derde element betreft de toedeling van rechten en plichten voor wat betreft het
gebruik van tijd. Rechten en plichten komen tot uitdrukking in de sociale posities die men
inneemt in de verschillende sociale systemen waarvan men deel uitmaakt. Historisch
gezien van bijzonder belang voor de vormgeving van de vrijetijd is de verzorgingspositie,
die te maken heeft met de wijze waarop men in het onderhoud voorziet of wordt
voorzien. In de moderniteit gaat dat voorzien in het levensonderhoud gepaard met een
bepaalde verdeling van rechten en plichten ten aanzien van het gebruik van de tijd tussen
de verschaffer van de middelen van het levensonderhoud, en degene die deze middelen ter
beschikking krijgt. Deze verdeling is voortdurend aan verandering onderhevig, omdat ze
nooit meer zal zijn dan een tijdelijk evenwicht in een voortdurende belangenstrijd tussen
verschaffers en ontvangers van de middelen voor levensonderhoud.

6. Een belangrijk moment in de totstandkoming van vrijetijd voor een aanmerkelijk deel
van de bevolking was de invcering van de Arbeidswet van 1919, waarmee een achturige
arbeidsdag werd geïntroduceerd.

Er zijn niettemin nog steeds grote verschillen in de wijzen waarop vrijetijd
beschikbaar komt. Wanneer afspraken ten aanzien van het tijdgebruik zijn vastgelegd in
leverings- of arbeidscontracten, zoals bij werknemers die loonarbeid verríchten het geval
is, bestaat er meestal weinig onduidelijkheid over de afbakening van de vrijetijd ten
opzichte van de arbeidstijd. Een werkloze daarentegen heeft met veel vagere afspraken te
maken, alhcewel hij er in de meeste gevallen van uit kan gaan dat het vooral gedurende
de normale arbeidstijden is dat hij zich als werkloze dient te gedragen. Een arbeidsonge-
schikte of zieke is in principe 24 uur per dag onderwerp van controle, dat wil zeggen dat
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zij - formeel - 24 uur per dag geen activiteiten kan ontplooien die niet sporen met haaz rol
als azbeidsongeschikte of zieke.

Telkens mcet er rekening mee worden gehouden dat bedcelde controle ook indirect
kan zijn, bijvoorbeeld via 'klikbrieven' van mensen uit de omgeving van de arbeidsonge-
schikte of werkloze. Hce effectief een bepaalde controle is, en hce die controle wordt
ervazen en doorwerkt in de beschikbaarheid (en besteding) van de tijd, hangt dus niet
alleen af van de formele regelingen dienaangaande, maaz ook van de stand van zaken met
betrekking tot de andere structurele condities.

In het dagelijks spraakgebruik volgt (de primaire) vrijetijd over het algemeen de
tcewijzing van verzorgingsposities. Maaz ook andere sociale posities werken natuurlijk
door, en zorgen voor verdere interne differentiatie van de vrijetijd binnen dezelfde
verzorgingspositie.

7. De natuurlijke condities van praktijken impliceren behalve allerlei materiële aspecten
van het sociale leven, ook de lichamelijkheid van actoren. Het lichaam is de materiële
drager van de verschillende soorten van kennislbewustzijn van actoren en de in het
onbewuste gelokaliseerde motivaties, opgedaan en eigen gemaakt in het leven tot dan tce.

Een hoog vrijetijdgehalte van een bepaalde praktijk houdt in dat er vanuit voor de
actor in verband met het levensonderhoud relevante sociale systemen weinig beperkingen
meer worden opgelegd aan wat men dcet. Het is binnen die tcegestane vrijheid denkbaaz
dat die motivaties een belangríjker rol gaan spelen in de vormgeving van het gedrag, die
zijn 'uitgezuiverd' uit de verschillende overige sociale systemen, welke men aandcet op
het dagelijkse pad in verband met de verschillende verplichtingen die men heeft. Voorzo-
ver bedcelde motivaties (bijvoorbeeld esthetische ervaringen of morele bevrediging) een
rol spelen in de vormgeving van de vrijetijd zelf, is dat op deze wijze te begrijpen als een
aspect van de totale reorganisatie van het dagelijkse leven in de moderne tijd.

Wat men feitelijk dcet in de vrijetijd is deels gemotiveerd door onbewuste
drijfveren of behceften en het is waarschijnlijk dat het bevredigen van die behceften
plezierige ervaringen met zich meebrengt, hetgeen mede kan verklaren waazom mensen
uitzien naar hun vrijetijd. Niettemin mcet er rekening mee worden gehouden dat motiva-
ties weliswaar een fysieke basis hebben in het lichaam van de aan die praktijk deelnemen-
de actoren op het moment dat we een bepaalde - tijdruimtelijk gesitueerde - praktijk gaan
analyseren, mau dat die fysieke basis altijd een combinatie is van de kwaliteiten van het
lichaam (man, vrouw, blank, zwart, enz.), de psychosomatische ontwikkelingsgang van
dat lichaam, en de wijzen hce dat lichaam in de leef-tijd is behandeld door actor en zijn
omgeving - hce het is benaderd, verzorgd, gevoed, getraind en in aanraking is gebracht
met anderen. En dan hangt het verder nog van de contezt af hce en in hceverre dit
gemotiveerde handelen geheel tot zijn recht kan komen; in hceverre en hce de behceften
kunnen worden bevredigd.

8. De tijdruimtelijke condities voor de vrijetijd zijn door velen verwaarloosd. Vooral
merkwaazdig is dat in veel omschrijvingen van vrijetijd het tijdelement als een probleem-
loze en ongedifferentieerde categorie is beschouwd. Vaak is een onderscheid gemaakt
tussen 'leisure' en 'free time'. In de academische benadering van vrijetijd richtte de
meeste aandacht zich op 'leisure', dat zich zowel in arbeids- als vrijetijdsituaties kon
voordcen. Vrijetijd ('free time') werd omschreven in residuele termen, als rest-tijd,
waarbij het tijd-element nauwelijks aandacht kreeg.
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Residuele omschrijvingen van vrijetijd kunnen in enkele gevallen - zeker daar waar sprake
is van stabiele contexten - wel degelijk praktisch nut hebben, maar zijn wetenschappelijk
gesproken minder interessant omdat ze geen richting geven aan het denken over vragen
als hce vrijetijd tot stand komt, waar het vandaan komt, onder welke invloeden het
verandert, hce het wordt beleefd, enz.

Het idee van tcegestane vrijetijd, waarbij vrijetijd in verband wordt gebracht met
in tijd en ruimte gelokaliseerde en gespecificeerde zeggenschapsverhoudingen, is niet
residueel. In de eerste plaats gaat het niet om het duiden van een bepaalde rest-tijd, maar
om de organisatie van de tijdindeling, meer in het bijzonder de zeggenschapsverhoudingen
ten aanzien van de tijdindeling. In de tweede plaats gaat het niet louter en alleen om een
6jdafbakening ten opzichte van de arbeid. Verschillen in de aanwezigheid van primaire
vrijetijd hangen samen met verschillen in de verzorgingssystemen waarvan men deel uit
maakt. Men kan in haar levensonderhoud voorzien door het verrichten van arbeid, maar
bijna 2l3 van de Nederlanders voorziet op een andere manier in het levensonderhoud, of
wordt daarin voorzien, en heeft met andere regels ten aanzien van de tijdindeling te
maken, en dus met een op andere wijze vormgegeven vrijetijd.

Dat vrijetijd vaak een residueel karakter lijkt te hebben hangt samen met de
zwaarte van de sancties (positief en negatief) die in en buiten de onderscheiden verzor-
gingssystemen (kunnen) worden gemobiliseerd. Het opsporen van die verschillen dient het
onderwerp van meer substantiële theorievorming en empirisch onderzcek te zijn. In
hceverre maken mensen hun vrijetijd ondergeschikt aan de eisen van hun gezin, sociaal
zekerheidssysteem of de arbeidsorganisatie ? Welke zijn de verschillen wat dat betreft
tussen de verschillende verzorgingsposities ? Treden er aanmerkelijke verschillen op
binnen verzorgingsposities, en zo ja, met welke condities hangen die verschillen samen ?

Zo kan het idee dat arbeid 'leisure'-achtige trekjes vertoont wellicht worden
begrepen in die zin, dat voor bepaalde groepen werknemers geldt dat ze zodanige
afspraken met de verschaffer van de middelen voor hun levensonderhoud hebben
gemaakt, dat zij in belangrijke mate de controle over hun eigen tijdbesteding hebben
kunnen behouden. Dat zou het geval kunnen zijn bij die grcepen werknemers die het
minst getroffen kunnen worden door de sancties van de werkgever, bijvoorbeeld omdat ze
over schaarse, geïncorporeerde kwaliteiten (eigen cultureel kapitaal) beschikken, waarnaar
een grote vraag is op de arbeidsmarkt. Ook voor hen echter blijven gencemde vrijheden
voorwaardelijk. Ze raken ze in de regel kwijt wanneer ze die vrijheden zo gaan gebrui-
ken, dat hun andere afspraken met de verschaffer van de middelen voor levensonderhoud
niet meer worden nagekomen.

9. Wanneer we iemands verzorgingspositie kennen, kunnen we bepaalde aannames maken
ten aanzien van de regels die zullen gelden voor wat betreft zijn of haar tijdindeling en
het beschikbaar komen van vrijetijd. Of in een concreet geval die regels ook werkzaam
zijn hangt echter af van de context.

Evenmin is het zo dat de contextuele benadering van vrijetijd een directe verkla-
ring van verschillen in vrijetijdbesteding oplevert, zoals sommige functionele omschrijvin-
gen van vrijetijd leken te dcen. De contextuele benadering postuleert niet dat verschillen
in verzorgingspositie dominant zijn in de verklaring van verschillen in de besteding van
de vrijetijd. Integendeel, de vormgeving van sociale praktijken, waaronder vrijetijdpraktij-
ken, is altijd op meer wijzen geconditioneerd dan alleen voor wat betreft verschillen in
normatieve regulering, zoals ten aanzien van de zeggenschap over de tijdbesteding.
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Kortom: de hier voorgestane contextuele benadering van de vrijetijd is geworteld in een
bepaald conceptueel kader en niet operationalistisch; het is meer richtinggevend voor, dan
direct tcegesneden op tcepassing in empirisch onderzcek. De verbinding van vrijetijd met
de modularisering van het dagelijkse leven kan worden gezien als een eerste stap in de
richting van een meer substantiéle benadering van vrijetijd, als zijnde een modern
fenomeen.

10. Als mensen in vrijheid zouden mceten kiezen wat als maatschappelijk goed geldt -
zoals bijvoorbeeld Berger graag lijkt te zien - dan kan dat het makkelijkst als datgene wat
als maatschappelijk goed geldt, vrijelijk is of wordt gekozen door iedereen.

Problemen kunnen dan ontstaan als kleine, maar vooral als grote groepen uit dat
keuzeproces zijn of worden uitgesloten. In die zin zouden we kunnen zeggen dat naarmate
er meer problemen in de vrijetijd zijn - naarmate er meer controlelverbodlcensuurlenz.
bestaat - er maatschappelijk gezien waarschijnlijk meer ongelijkheid bestaat in tcegang tot
vaststelling van de maatschappelijk waardevolle of na te streven dceleinden. Omgekeerd,
als er minder van dat soort preventieve maatregelen en controlerende en regulerende
organisaties bestaan, is er waarschijnlijk sprake van een meer egalitaire samenleving,
waarbij de belangrijkste maatschappelijke grceperingen de voor hen belangrijkste waarden
op een bevredigende manier kunnen nastreven en vormgeven.

Wat we hier beschrijven is een bepaald mechanisme, dat onverlet laat dat datgene
wat als maatschappelijk goed geldt, op wat langere termijn kan blijken maatschappelijk
kwalijke gevolgen te hebben. Het kan bijvoorbeeld best zo zijn dat spraakmakende
groepen in de maatschappij vrij reizen en bevordering van (auto-)mobiliteit als een groot
goed zien, en dat controle, belastingen en verboden worden gezien als evenzovele
inbreuken op de vrijheid en vrijetijd van de burger. Desalniettemin is het goed mogelijk
dat achteraf de vooruitziende blik en het politieke streven van die grcepen of personen zal
worden geprezen, die dit soort beperkingen willen opleggen, met het oog op onze
verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de natuurlijke levenscondities voor
latere generaties.

Meer in het algemeen geldt dat termen als 'vrije keuze', 'intrinsieke motivatie',
'morele bevrediging', maar ook 'zeggenschap' en 'tcegestane vrijheden' ons geen enkele
garantie geven dat het gebruik ervan (zeker op wat langere termijn) leidt tot maatschappe-
lijk bevredigende resultaten. We kunnen er feitelijk dan ook niet om heen dat datgene wat
mensen dcen met hun vrijheden en vrijetijd, onderwerp blijft van bepaalde vormen van
controle en reflexieve sturing voor wat betreft hun bedcelde en onbedcelde gevolgen. Of
de tcegestane vrijheden kunnen worden gecontinueerd zal afhangen van de beoordeling
van de gevolgen door anderen. Diegenen - overheden, bedrijven, particuliere initiatieven,
individuen - die bepaalde gevolgen positief beoordelen, zullen de dergelijke gevolgen
begunstigende condities proberen te stimuleren, terwijl ze omgekeerd de negatieve
gevolgen zullen proberen te bestrijden. De vrijetijdbesteding is zo niet alleen een
weerspiegeling van individuele wensen en strevingen, maar ook van de maatschappelijk
tcegestane, bevorderde of bestrafte wensen en strevingen.

De studie van de vrijetijd dient dit soort condities voor, en mogelijke gevolgen van
de vrijetijdbesteding inzichtelijk te maken. De structuratietheorie biedt op logisch niveau
een oplossing voor de paradoxale verhouding tussen menselijke handelingsvrijheden en de
ordening van het sociale leven. Er zijn aanvullende, meer substantiéle studies nodig, om
de (verschillen in) beperkingen, mogelijkheden en gevolgen van de vrijetijdbesteding in
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kaart te brengen in concrete gevallen. Bijvoorbeeld bij grcepen die in verschillende
verzorgingsposities verkeren; of bij interveniërende instanties (bedrijven, overheden) voor
wat betreft hun methoden of dcelstellingen voor, en effectiviteit in het beinvloeden van de
condities voor vrijetijdpraktijken.

11. Het rijke Westen kent brede bevolkingslagen, die een belangrijk deel van hun
dagelijkse leven zelf verantwoordelijk zijn voor de besteding van tijd, waarin het hun is
tcegestaan allerlei activiteiten te ondernemen die niet direct verband houden met de zorg
voor het levensonderhoud.

Het ontstaan van de moderne vorm van vrijetijd veronderstelde en veronderstelt
een groot aantal specifieke condities. Die condities hebben voor een belangrijk deel te
maken met het uitwisselbaar worden van tijd in de vorm van tijdmodules. Tijd mcet
kenbaar zijn als gemeten tijd en die tijdmeting mcet plaatsonafhankelijk zijn. De aanbie-
ders van tijd mceten de tijd inderdaad 'vrijelijk' kunnen aanbieden - in de vorm van
'vrije' arbeidskracht maar ook in de vorm van 'vrije' niet-arbeidstijd.

Het tussen aanhalingstekens plaatsen van het woord 'vrije' verwijst naar het
historische gegeven dat het 'vrije' pas in de loop der tijd meer werd dan een frase; dat er
de nodige strijd is geleverd voordat er werkelijk alternatieven bestonden in de manieren
waarop zowel de arbeids- als de niet-arbeidstijd kon worden besteed. Ook nu nog geldt
dat de mate waarin alternatieven, zowel in de sfeer van de arbeid, als in andere levenssfe-
ren zoals onderwijs, huishouden en vrijetijd, beschikbaar zijn, altijd ongelijk is verdeeld
over de bevolking. A1 naar gelang de condities waarin men verkeert en de individu-
specifieke lichamelijk-biografische achtergrond heeft men met wisselende sets van
mogelijkheden en beperkingen te maken om het handelen vorm te geven. Vrouwen en
etnische minderheden werden en worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt; veel
arbeidsalternatieven vallen weg als men de 65-plus grens passeert; en voor zieken en
gehandicapten zijn veel vrijetijdactiviteiten fysiek onbereikbare alternatieven. Alhcewel
het erop lijkt dat het scala van alternatieven over vrijwel de gehele breedte van de
bevolking in de Westerse verzorgingsstaten is tcegenomen, wil dat dus geenszins zeggen
dat daarmee de verschillen in de omvang van dat scala aan alternatieven zijn afgenomen.

12. Het scala aan alternatieve tijdbestedingsmogelijkheden is niet alleen tcegenomen
doordat actoren meer vrijetijd hebben gekregen en meer mogelijkheden het dagelijkse en
levenspad vorm te geven met activiteiten die passen in de eigen levensstijl. Ook het
aanbod van tijdbestedingsmogelijkheden is tcegenomen, zowel waar het gaat om vormen
van tijdbesteding die verband houden met het veiligstellen van bronnen voor het levenson-
derhoud, als in vrijwel alle overige domeinen van het leven. Er is een grotere variëteit
aan soorten arbeid die kunnen worden vemcht, alsmede aan bepalingen betreffende de
duur en de plaats waar die arbeid wordt verricht, met als ideaaltypische voorbeelden
uitzend- en 'free lance' werk, interim-management en kleinschalige adviesbureaus. Ook
het aanbod van onderwijs en huishoudensvormen is uitgebreid. Maar de grootste explosie
aan alternatieve tijdbestedingsmogelijkheden heeft zich voorgedaan in de sfeer van de
vrijetijd, als gevolg van verbeterde transportmogelijkheden, de uitbreiding van het
(communicatie) media-aanbod, het losweken van activiteiten uit hun historische context en
het op grotere schaal aanbieden ervan, en de gehele of gedeeltelijke (de-)materialisering
van virtuele realiteiten.
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13. In de late moderniteit is het verloop van het dagelijkse en levenspad steeds minder
duidelijk een weergave van iemands verzorgingspositie en vigerende tradities. Het typeert
een bepaalde levensstijl. De levensstijl is een specifieke set van praktijken, die zijn
bijzondere betekenis ontleent aan het feit dat die set van praktijken tot ontwikkeling is
gekomen onder omstandigheden van meervoudige alternatieven - een levensstijl houdt een
aantal min of ineer noodgedwongen keuzes in met betrekking tot de vormgeving van het
dagelijkse leven. De opkomst van levensstijlen heeft aldus te maken met het ontstaan van
individuele vrijheden ten aanzien van het gebruik van de tijd, die zich weliswaar in alle
levenssferen manífesteren, maaz zich het meest duidelijk voordcen in de vrijetijd.

14. Samengevat krijgt de uitwisselbaarheid van tijdbestedingsmogelijkheden vorm in de
modularisering van het dagelijkse bestaan. Een tijdmodule is een uit een specifieke
tijdruimtelijke lokatie losgeweekte min of ineer gestandaardiseerde activiteit, die enerzijds
op grote schaal kan worden aangeboden, maar die anderzijds door individuen, conform de
ontwikkeling van hun levensstijl, op verschillende plaatsen in hun dagelijkse en levenspad
kan worden ingepast. Een videorecorder bijvoorbeeld, maakt het voor een individu
mogelijk programma's te zien op de wijze, het tijdstip en de plaats die haar het beste
uitkomt, terwijl het daazbij om een programma kan gaan dat door miljcenen of zelfs
miljazden te eniger tijd wordt gezien.

15. De modularisering van het dagelijkse leven heeft verregaande consequenties. De
modulaire vorm stelt bepaalde eisen aan activiteiten. Ze krijgen een duidelijk begin- en
eindpunt, ze worden losgekoppeld van specifieke tijdruimtelijke lokaties, vragen specifie-
ke gecreëerde omgevingen en staan in concurrentie met andere activiteiten. Die concur-
rentieverhoudingen leiden tot een steeds grotere nadruk op de effecten van de verschillen-
de modulaire vormen van tijdbesteding; wat is (of lijkt) het voordeel van de ene vorm van
tijdbesteding ten opzichte van de andere ? Wat mist men als men de ene module kiest en
de andere laat voor wat het is ? De modularisering gaat dan ook gepaard met het
explicieter maken van dit soort effecten. Dit kan gebeuren op velerlei manieren. Bij het
begin van een bepaalde activiteit (10 x gezichtbruinen, afslankkuur, midweek-arrangement
van een bungalowpark, tekencursus, maaz ook IVF-behandeling) wordt aangegeven wat
men precies mag verwachten van de activiteit. Er ontstaan competities, zoals quizzen en
behendigheidsspelletjes, waarbij men duidelijk kan maken waazaan men de tijd heeft
besteed. Of inen kan met de activiteit diploma's, certificaten van deelname, opname in
een register of 'book of records' verdienen.

16. De meest vergaande consequentie van de modularisering van het dagelijkse bestaan is
het feit dat er een tijdmazkt of mazkt voor tijdbestedingsmogelijkheden ontstaat. Men
beschikt over een eindige hceveelheid tijd om de levensstijl vorm te geven en over
meerdere mogelijkheden waaruit men zal mceten kiezen. Complexiteitsreductie vindt
plaats door de effecten van die verschillende mogelijkheden, en de kosten die het
realiseren van die effecten met zich meebrengt, uit te drukken in een prijs.

In hceverre de prijs van de tijdmodules, met name de vrijetijdmodules, een
weergave is van de gebruikswaarde van die tijd, is een onderwerp voor nadere studie.
Nog meer dan op de goederenmazkten hebben we hier waarschijnlijk te maken met
problemen voortvlceiend uit de veronderstelde gebruikswaazde en de veronderstelde
schaarste van tijdbestedingsmogelijkheden, die zich bijvoorbeeld kunnen voordcen
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wanneer activiteiten als eenmalig worden aangeprezen. Het is mceilijk om criteria te
betlenken die recht kunnen dcen aan de gebruikswaarde van vrijetijdbestedingsmogelijkhe-
den, die niet neer komen op de tautologie dat deze blijkt uit het gebruik en de prijs van
de tijd zelf. Het feit dat aan activiteiten al dan niet bedcelde externe effecten kunnen
worden tcegekend, hceft in de hier voorgestane benadering overigens geen aft'reuk te
dcen aan het vrijetijdkarakter van die activiteiten. Integendeel, het vrijetijdkarakter
verwijst juist naar het bestaan van een keuzemogelijkheid ten aanzien van de verschillende
soorten effecten waarvoor men kan opteren.

17. De commodificatie van de (vrije-)tijdbesteding houdt in dat de tijdbesteding onderdeel
is geworden van uitwisselingsprocessen in de context van een kapitalistische economie.
Het is een onderwerp voor verdere studie hce precies de verhoudingen liggen tussen de
(aanbieders van de) verschillende produktiefactoren. Het bijzondere van de produktie van
tijdmodules is dat deze produktie uiteindelijk samenvalt met de consumptie. Bedcelde
produktiefactoren vallen dan ook samen met de in het tweede deel behandelde condities
voor sociale praktijken. Sommige van die condities, zoals bijvoorbeeld de benodigde
middelen en de specifieke gecreëerde omgeving nodig voor een bepaalde tijdmodule, zijn
zelf onderdeel van de kapitalistisch georganiseerde goederenproduktie. Maar de produktie
van tijdmodules staat of valt uiteindelijk met de vraag of actoren er aan willen meedcen.
Met name waar het gaat om de produktie van vrijetijdmodules speelt dus de zeggenschap
van de aanbieders van tijd - in de vorm van deelname aan of afname van een bepaalde
activiteit - een cruciale rol.

18. De klassieke kapitalistische tegenstelling samenhangend met de vraag wie de
zeggenschap heeft over het verschil tussen de gebruikswaarde van de arbeidstijd en de
gerealiseerde ruilwaarde krijgt in de gemodulariseerde vrijetijdmarkt een andere vorm. In
de kapitalistische goederenproduktie zocht 'arbeid' 'kapitaal' om produktief te kunnen
worden, en verkeerde arbeid in een relatief ongunstige positie ten opzichte van kapitaal,
door het relatieve overschot ervan en het flexibeler karakter van het kapitaal. Voor het
kapitaal, zeker in zijn meest abstracte verschijningsvorm - geld - bestonden meer
aanwendingsmogelijkheden dan voor de meeste beschikbare arbeidstijd. In de mondiaal
georganiseerde goederenproduktie bestaan deze verhoudingen nog steeds.

De verhoudingen op de gemodulariseerde vrijetijdmarkt liggen anders. Hier zcekt
het kapitaal vrijetijd om ruilwaarden van goederen en diensten te realiseren. Omdat voor
de actor de gebruikswaarde van die goederen en diensten pas duidelijk wordt in de
tijdbesteding, vereist de realisering van die ruilwaarden de inzet van vrijetijd in tijdmodu-
les. Met andere woorden, de ruilwaarden van de goederen en diensten worden pas
duidelijk in de context van sociale praktijken, dat wil zeggen, in de context van de
overige condities voor het handelen en de individu-specifieke lichamelijk-biografische
achtergrond van actoren.

Het verschil tussen goederenmarkten en de gemodulariseerde vrijetijdmarkt schuilt
dus enerzijds in de grotere aanwendingsmogelijkheden van de vrijetijd vergeleken met de
arbeidstijd - de meeste actoren beschikken voor wat betreft hun vrijetijd over meer
alternatieven dan voor wat betreft hun arbeidstijd, omdat ze slechts gekwalificeerd zijn
voor een beperkt aantal banen en~of een baan mceten accepteren in de context van
werkloosheid en overaanbod van arbeidstijd. Anderzijds is het zo dat de gebruikswaarde
van de vrijetijd niet afhangt van de ermee te behalen produktie, althans voorzover die
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produktie is gericht op het maken van verhandelbare goederen of het leveren van
verhandelbare diensten. In die gevallen is er immers sprake van arbeid of onderneming.
Waar de gebruikswaarde van de vrijetijd ook van afhangt, in ieder geval niet van in geld

uit te drukken nut van de in die tijd ondernomen activiteiten. De tegenstellingen in de
gemodulariseerde vrijetijdmarkt kristalliseren zich dan ook niet uit in de strijd over de in

financièle termen uit te drukken verschil tussen de gebruikswaarde en de ruilwaarde van

tijdmodules, maar vooral in de strijd over de culturele, politieke, natuurlijke en tijdruim-
telijke meerwaarden die in de vrijetijd kunnen worden gerealiseerd. Dit alles mcet in de
beschouwing worden betrokken bij het vaststellen van de werkelijke prijs van tijdmodules.

19. Welke positieve of negatieve effecten kunnen aan de modularisering van het dagelijk-

se leven worden onderscheiden, die zouden kunnen noodzaken tot collectief ingrijpen in
de condities daarvoor, en de bevordering van bepaalde levensstijlen of levensstijlsectoren,
ten koste van anderen ?

De beantwoording van deze vraag hangt tot op zekere hoogte samen met de
politieke uitgangspunten die men wenst te hanteren. Men kan bijvoorbeeld verschillen van
mening over het relatieve gewicht dat mcet worden gehecht aan de keuzevrijheid in de
vrijetijd respectievelijk aan de milieu-effecten van de vrijetijdbesteding of culturele

waarde ervan. Over een aantal criteria zijn echter vrijwel alle politieke grceperingen het

eens. Het betreft hier constanten in de Nederlandse politiek, beleidslijnen die door
kabinetten van wisselende politieke samenstelling niet zijn doorbroken en die voor een
belangrijk deel vastliggen in de huidige wetgeving enlof beleidsvoornemens. Redenerend
vanuit dit soort criteria zijn de volgende aanzetten tot beantwoording van bovenstaande
vraag te geven.

Allereerst vraagt modularisering om een tijdordening, naar analogie van de
ruimtelijke ordening. Vanwege de sterke verwevenheid van beide conditionerende
elementen kan hier ook gesproken worden van een tijdruimtelijke ordening, waarbij er
niet alleen regulerend wordt opgetreden ten aanzien van de lokalisering en regionalisering
van praktijken in de ruimte, maar ook in de tijd. Het meest duidelijke voorbeeld van het
voordeel van een dergelijk beleid boven een puur ruimtelijk ordeningsbeleid betreft het
tegengaan van congestieproblemen. Men kan fileproblemen of overbelaste parkeerplaatsen
en binnensteden aanpakken door meer ruimte te scheppen voor het verkeer, maar men kan
ook het verkeer proberen te spreiden in de tijd. De vakantiespreiding is een ander
voorbeeld van dergelijk beleid.

Verder impliceert de totstandkoming van een tijdmarkt dat het tijdbeleid, of beter
dus, de tijdruimtelijke ordening, voor een belangrijk deel een vorm van marktordenings-
beleid is. Dit betekent onder andere dat die belemmeringen voor de uitwisselbaarheid van
tijdmodules worden opgeheven, die eenzijdig in het voordeel werken van grcepen, die

niet expliciet om politieke redenen daartce zijn aangewezen. Men kan hierbij denken aan
openings- en sluitingstijden van allerlei voorzieningen en aan de tcegangseisen die bij
activiteiten en voorzieningen worden gesteld. Verder houdt ordening van een tijdmarkt in
dat er duidelijkheid en eenheid bestaat in de aanduiding, beschrijving en waardering van
tijdmodules. De uniformering van de tijdrekening is daarbij een zeer belangrijk element,
volgende stappen gaan in de richting van de ontwikkeling van klassificatieprocedures en
kwaliteitsstandaarden voor allerlei vormen van tijdbesteding, alsmede het tcezicht op
handhaving van die standaarden. In veel gevallen zullen die standaarden door de aanbie-
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ders van tijdmodules zelf kunnen worden ontwikkeld, maaz van de overheid mag in zulke
gevallen een stimulerende en coórdinerende rol worden verwacht.

Vanuit sociaal oogpunt is het van belang de tcegankelijkheid van tijdmodules
nogmaals te onderstrepen. Er kunnen wat dit betreft grote verschillen bestaan tussen
mensen en groepen van mensen, en het opheffen van die verschillen kan men onderwerp
maken van gericht beleid.

Het tot ontwikkeling komen van een tijdmarkt is voor de overheid ook interessant
omdat ze zo een aantal van haar dcelstellingen beter kan bereiken. Een blceiende
tijdmarkt betekent banen en dus lagere werkloosheidsuitkeringen en meer inkomsten uit
loonbelasting; en het betekent ondernemingswinst en hogere inkomsten uit omzet- en
vennootschapsbelasting. Net als andere mazkten mcet een 6jdmazkt worden gestimuleerd
met een adequaat onderwijsstelsel, innovatie- en exportsubsidies, aangepaste infrastructuur
e.d. Een voorbeeld. In het Nederlands tceristisch aanbod is de menselijke factor één van
de belangrijkste aanbodsfactoren. Die menselijke factor betreft niet alleen de vriendelijk-
heid en veeltaligheid van de Nederlander, maar ook de vaardigheden in het creéren van
omgevingen die aansluiten op de wensen van bezoekers. De relatief zwakke natuurlijke
condities voor tcerisme - door het ontbreken van een continu aanwezige zon, onbedorven
en uitdagende natuur, ruimte - mceten worden gecompenseerd door een aantrekkelijk
aanbod van gecreëerde omgevingen en activiteiten waarvoor de inzet van gekwalificeerd
personeel onontbeerlijk is. Het bijzondere van de tijdmodules die de buitenlandse tcerist
in Nederland kan kopen schuilt in de relatief grote inzet van organisatorisch en planmatig
talent, begeleidingscapaciteit, kennisoverdracht; kortom, in de relatief grote inzet van
kwalitatief hoogstaande tijd in het tceristisch aanbod.

20. De tijdmazkt in Nederland is extra interessant, omdat de produktiefactor tijd in
tegenstelling tot sommige andere produktiefactoren, duurzaam is, in ruime mate aanwezig
en van een vrij hoge kwaliteit. De duurzaamheid verwijst naar de menselijke reproduktie,
en de ruime beschikbaarheid naaz de grceiende bevolking en stijgende arbeidsproduktivi-
teit. De hoge kwaliteit heeft onder andere te maken met het relatief hoge opleidingsniveau
van de bevolking, de talenkennis en de bevolkingsdichtheid, die het mogelijk maakt een
hecht netwerk van onderwijsinstellingen, informatiecentra ( bibliotheken, VVV's, winkels,
enz.) en informatiekanalen (de kabel, kranten en opiniebladen) in stand te houden. De
overheid zou die activiteiten mceten stimuleren die een relatief hoge inzet van de factor
tijd paren aan een relatief lage inzet van de factoren natuur en materiële middelen. Dit
betekent een grotere nadruk op zorg, op onderwijs en andere vormen van kennisover-
dracht, op natuurvriendelijke maar tijdintensieve vormen van transport zoals fietsen en
wandelen, op reparatiewerkzaamheden en op het bevorderen van spelvormen die gepaard
gaan met een geringe inzet van middelen. De markt voor tijdmodules die daarentegen
gepaazd gaan met een lage tijdinzet en een groot bercep dcen op schaazse middelen enlof
de natuurlijke condities zou juist mceten worden ontmoedigd. Te denken valt aan
bepaalde vormen van gemotoriseerd vrijetijdverkeer (jet-ski's, speedboten, brommers,
sportvliegtuigjes) en bepaalde sporten ( rally's, snelheidsraces voor auto's en motoren).

Zoals in de sfeer van de commerciële goederen- en dienstenproduktie er nu voor
wordt gepleit de factor arbeid ( tijd) lager, en de factor natuur hoger te belasten, zo zou
dat dus ook kunnen gelden voor de vrijetijdbesteding. In de produktie van vrijetijdpraktij-
ken vormt voor de meeste mensen het loon eigenlijk de factor kapitaal. Dat kapitaal wordt
werkzaam door het te besteden in de vrijetijd, d.w.z. door het geld uit te geven aan de
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aankoop van goederen en diensten. Stimulering van tijdintensieve activiteiten leidt als het
goed is tot een lager verbruik van energie-intensieve, afval opleverende goederen, c.q. de
produktiefactor natuur. Volgens de 'Linder'-these (Linder, 1970) betekent dit dat wanneer
de hceveelheid vrijetijd gelijk blijft en ook de looninkomsten gelijk blijven - zo ze niet
stijgen - ofwel de consumptie van diensten tceneemt, of er meer wordt gespaard. Dit
laatste komt in de meeste gevallen echter neer op uitstel van consumptie. Een derde
mogelijkheid is nog dat het individuele arbeidsaanbod terugloopt, ten einde het evenwicht
te herstellen tussen de hceveelheid verdiend inkomen en de hceveelheid die men kan
uitgeven via tijdintensieve tijdmodules.

Dit perspectief oogt aantrekkelijk voor wat betreft de bijdrage die kan worden
geleverd aan de ontwikkeling van een duurzame economie, en behceft dus overheidsin-
grijpen om de verschuivende waardering voor de verschillende produktiefactoren in de
prijs ervan tot uitdrukking te brengen. In zekere zin betekent deze verschuiving een
opwaardering van het belang van de factor arbeid, en sluit deze ontwikkeling goed aan bij
de roep om een hogere arbeidsparticipatie in Nederland. Paradoxalerwijs houdt deze
ontwikkeling tegelijkertijd ook meer 'vrijetijdwerk' in. Immers, het gaat er om vormen
van vrijetijdbesteding te stimuleren die met een lager verbruik aan schaarse middelen
gepaard gaan, die gericht zijn op duurzaam gebruik daarvan, die meer menselijke energie
vergen, enz. Kortom, om die vormen van vrijetijdbesteding die een grote eigen inzet
vragen; van lezen en praten, tot reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, muziek maken
en zorgactiviteiten. Omdat we het hier over inzet in de vrijetijd hebben, mceten we echter
rekening mee houden dat die inzet alleen beschikbaar is als vrijelijk gekozen kan worden
waarop de inzet is gericht. Anders gezegd, 'vrijetijdwerk' veronderstelt dat dit werk met
plezier wordt gedaan, dat deze inzet volgt uit een positieve keuze voor een bepaalde
levensstijl. Wil de overheid dit soort werk stimuleren - en daar is, zoals aangegeven, alle
reden tce - dan zal ze zich mceten bezinnen op de vraag hce dit aantrekkelijker kan
worden gemaakt; welke de condities zijn die mensen voor hun eigen plezier of uit hun
eigen zelfervaren verantwoordelijkheid dcen kiezen voor tijdintensieve tijdmodules. De
vraag is of de huidige verheerlijking van het betaalde werk, die noodzakelijkerwijs
gepaard gaat met een (impliciet) lage waardering van het vrijetijdwerk, een zodanig
stimulerende rol mcet worden tcegekend.

21. Er kunnen redenen zijn bepaalde tijdintensieve tijdmodules meer te waarderen dan
andere (men kan bijvoorbeeld het volgen van onderwijs hoger waarderen dan puzzelen).
Het is ook denkbaar dat er bepaalde tijdextensieve tijdmodules hoger worden gewaardeerd
dan bepaalde tijdintensieve modulen (bijvoorbeeld het bezceken van een concert of
theatervoorstelling vergeleken met televisiekijken). De uiteindelijke waardering van
tijdmodules hangt van meer af dan de relatieve inzet van de factoren kapitaal, tijd en
natuur. De strekking van de hier gemaakte opmerkingen is niet om dat te ontkennen,
maar wel om de relatieve onderwaardering van de factor tijd aan de orde te stellen.

In deze studie is een kader het geschetst voor de analyse van het gebruik van tijd.
Dat gebruik is talloze manieren geconditioneerd, in sommige gevallen leidend tot
beperkingen aan dat gebruik, in andere gevallen nieuwe mogelijkheden scheppend. Het
gebruik van tijd is onderwerp geworden van reflexieve sturing vanuit verschillende
maatschappelijke organisaties, elk met hun eigen dcelstellingen. Een vrijetijdpolitiek dient
het maatschappelijk debat hierover richting te geven, en, afhankelijk van de uitkomsten
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daarvan, bepaalde vormen van tijdindeling en tijdgebruik te stimuleren, en andere te
ontmoedigen.
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SUMMARY

Over the last decade a critique of 'conventional leisure studies' has developed which by
now is itself becoming in some ways conventional. The main body of leisure studies is
said to be a-theoretical, a-historical, androcentric, sticking to survey research with the
exclusion of other research methods and having a too bright sided view of societal
developments. Following this critique, a necessary next step is to work out new directions
in leisure studies, which take into account these criticisms and picture a promising future
for this area of study. This can be done in varying ways. In this book I address what I
feel is the most urgent problem in the field of leisure studies: the lack of an action-
theoretical framework that may provide guidelines for the systematic assessment of the
manifold 'findings' of leisure research so far and that gives direction to new explorations
in the field of leisure studies. In particular, it is Giddens's structuration theory which is
presented here as the action theory that may help to turn leisure studies into a topic of
study more relevant to today's developments in both social theory and society.

The bulk of this book is a structurationist critique of leisure studies. This venture
comprises two things: an exposé of structuration theory and a critical discussion of
themes, approaches and perspectives in leisure studies. The sequence of these parts was
difficult to decide on. What is presented here as structuration theory in the second part
contains a brief summary of some of the basic concepts of structuration theory (chapter
10) plus a discussion of those elements of structuration theory which seem particularly
important to set the conceptual development of leisure studies afloat again. Thus, the
emphasis is on the introduction of this action theory - which hitherto has received
relatively little attention in the Dutch speaking sociological community - and making it
relevant for leisure studies. It is not a critique of structuration theory itself.

Figure 1, presented in the last paragraph of chapter 10, provides a somewhat more
fully elaborated scheme of what Giddens himself calls a'stratification model of the
agent'. I have taken the liberty to include various scattered remarks of Giddens on the
conditioning or contexts of action, turning the scheme into a'general action model'. It
also serves as a sort of maniial for the following three chapters, in which the time-spatial,
structural and material contexts of action are discussed. The conditioning of action in
relation to agency is itself a crucial issue that convential leisure studies have not been able
to deal with satisfactorily. Other issues I deal with are time-space distanciation and system
integration; created environment; daily path and life path; various aspects of power and
agency; social identities and positioning; lifestyles and life planning; the body, motivation
and consciousness; and ontological security.

The aforementioned difficulty in deciding on the sequence of part one and part two
follows from the fact that I could not have written part one without my structurationist
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perspective on the ontology of human action and therefore one might say that it would
have been more 'honest' to present this perspective first. But on the other hand, my
selection of relevant themes from structuration theory is guided by the sort of problems
conventional leisure studies has encountered, which can only be accounted for by a
discussion of these conventional leisure studies first. Making a contribution to the
conceptual development of leisure studies being the primary focus of this study, the first
part is devoted to a presentation of the various approaches, problems and possibilities of
this field of study.

I have tried to avoid conventionalism in my critique of conventional leisure
studies. Little attention has been paid to the work of most of the founding fathers of
leisure studies, such as Pazker, Roberts, Dumazedier, Nahrstedt, Kaplan and Kelly, that
has been discussed widely and critically before. References to their definitions and
approaches mainly serve as background information, to provide the work I do discuss
with their historical and conceptual contexts. The focus is on more submergent traditions
and authors. I have taken issue with some of these approaches quite thoroughly when I
felt that their submergence obscured the fact that they had interesting qualities, which
perhaps did not fit with the prevalent contemporary approaches, but may regain interest in
the action-theoretical perspectives of today. The best examples of this aze community
studies and the work of Sternheim, discussed in chapters 5 and 6, which both had a
holistic quality which is so painfully missing in mainsiream leisure studies.

Most of the chapters in part one end by discussing a more promising line of study.
So, in chapter 4 on regulated pleasure, play and the topic of intrinsiclextrinsic motivation,
I conclude by discussing Bourdieu's concept of cultural capital; in chapter 5 on leisure
and daily life, I conclude by discussing Featherstone's remarks on the concepts of
everyday life and heroic life; in chapter 8 I finish by introducing Mommaas's concept of
maintenance position; and in chapter 9 the innovating work of Bardmann, using Luh-
mann's systems theory is pointed to, as well as the importance of time in Bourdieu's
concept of cultural capital. It is by no means my intention to say that I have exhausted all
the promising new directions in leisure studies. I have satisfied myself by indicating that
there are enough of these new directions to keep hope for the future of leisure studies.

In the third part a more substantial approach is taken by discussing leisure as a
modern phenomenon. Starting with the sources of dynamism in modernity as identified by
Giddens in his more recent - and more sociological - work, I introduce the concept of
modularization of daily life. It refers to the dynamic reorganization of daily life in the
context of modernity, related to the increased exchangeability of forms of spending time.
On the one hand, because forms of spending time are shaped as modules, which are
supplied on an ever increasing scale and in greater diversity. On the other hand, because
actors are almost forced to choose from this supply of time modules, due to the decrea-
sing role of traditions and the growing importance of reflexively monitoring one's
lifecourse in the context of identity-building lifestyles. Conditions for the modularization
of daily life discussed in part three are aspects of the emergence of modern ways of
dealing with time (and space), such as the linear-abstract time consciousness, commodifi-
cation of time and virtual reality (chapter 15); individualization, lifestyles and lifepolitics
(chapter 16) and modularization of the supply of time modules (chapter 1T). The last
chapter includes some implications of the modularization of daily life for cultural politics.

The conclusion of the book summarizes the main points made in the text and also
provides some suggestions for further elaboration of the arguments presented here.
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