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Voorwoord

In dit boek heb ik een aantal studies samengebracht over het modeme, over de na-
oorlogse thematisering van dat onderwerp in de sociale theorie, over aspecten van de
'modeme' vrijetijd en over de ontwikkelingsdynamiek van een 'modeme' industrie-
stad. De noodgedwongen lineaire wijze waarop de studies in dit boek zijn opgeno-
men, vormt geen adequate weergave van hun ontstaan: de verschillende teksten zijn
op basis van uiteenlopende onderzoeksprojecten tot stand gekomen. Ik doe daarvan
verslag in de inleiding tot het boek.

Niettemin is er een verband. Centraal staat een opvatting over het modeme die ik
heb ontleend aan de Britse sociaal-theoreticus Anthony Giddens. Met zijn werk ben
ik in een vroeg stadium van mijn studie sociologie aan de Landbouwhogeschool te
Wageningen vertrouwd geraakt. De vele discussies over dat werk, niet aIleen in
kringen van Wageningse docenten en mede-studenten, maar later ook in de sociaal-
wetenschappelijke literatuur, hebben mij gesterkt in de gedachte dat hier sprake is
van een betekenisvoIle bijdrage aan de sociale theorie. In ieder geval heeft zijn werk
mij een handzaam kader aangereikt op grond waarvan ik de vele ontwikkelingen op
mijn vakgebied de afgelopen jaren op een mijns inziens produktieve en open wijze
heb kunnen verwerken.

Aan de totstandkoming van dit boek hebben in de loop der tijd veel mensen,
direct danwel indirect, hun bijdrage geleverd. In de eerste plaats wil ik mijn Wage-
ningse leermeesters dr B. Benvenuti, prof. dr H. Hilhorst, prof. dr G.A. Kooy en dr
R. Munters bedanken. Zij hebben elk op hun eigen wijze een belangrijk stempel
gedrukt op mijn sociologische vorming. Rien Munters wil ik bovendien bedanken
voor de onnavolgbaar inspirerende wijze waarop hij sinds jaar en dag de Wageningse
leeskring bij elkaar weet te houden. Deze vormde en vormt een vruchtbaar podium
voor de aanscherping en vemieuwing van gedachten. Al degenen die in de loop der
tijd dee I daarvan uitrnaakten en nog uitrnaken ben ik daarvoor dank verschuIdigd.
Heidi Dahles en Ruud Stokvis plaatsten in een eerder stadium kanttekeningen bij
teksten over de vrijetijd, Jan van der Straaten deed hetzeIfde met betrekking tot het
deel over de stad Tilburg. Ik ben hen erkentelijk voor het ter zake doende commen-
taar. Achtereenvolgens hebben Krijn van Bijsterveldt en Theo Beckers mij aIle ruim-
te gegund om mijn onderzoeksinteressen uit te bouwen, de eerste als directeur van
het Centrum voor Vrijetijdskunde en de tweede als voorzitter van de vakgroep Vrije-
tijdswetenschappen en als mijn promotor. Ik dank hen voor het ruirnhartige vertrou-
wen dat zij in mij steiden. Gert Spaargaren en Hugo van der Poel wil ik bedanken
voor hun jarenlange rol als intellectuele sparringpartner. De speelse ernst waarmee
wij argumenten uitwisselden om ze op hun houdbaarheid te toetsen gaat hoop ik
nooit verI oren. Daarnaast wil ik Gert bedanken voor zijn bereidheid om het manus-
cript in zijn geheel aan een kritische inhoudelijke en redactionele toets te onderwer-
pen. Peter Brarnham, Eric Corijn, Mike Featherstone, Ian Henry, Justin O'Conner en
Derek Wynne ben ik erkentelijk voor hun uiteenlopende grensverleggende invioed op
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mijn bezigheden. Tenslotte wil ik Gabrielle bedanken voor het feit dat ik haar niet
hoef te bedanken. Ik doe het bij deze toch.

Ik heb dit boek opgedragen aan mijn ouders. De vroegtijdige beeindiging van hun
zorgvuldig geplande leven heeft mij op een pijnlijke wijze bewust doen worden van
de grenzen van de rationaliteit.

Tilburg, voorjaar 1993
Hans Mommaas
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Inlciding

Door de geschiedenis heen - maar voor zover bekend in ieder geval sedert 4941 - is de
toevoeging 'modem' gebruikt als een onderscheidend criterium in de karakterisering van
tijdperken, plaatsen, ideeen, produkten, objecten, ontwikkelingen en menselijke gedragingen.
Het begrip is in de loop der tijd een welhaast vanzelfsprekend onderdeel geworden van
het alledaagse taaigebruik. Mensen kunnen een 'modeme' inrichting hebben of er 'modeme'
opvattingen op na houden over de opvoeding van hun kinderen; politieke partijen blijken
te kunnen streven naar een 'modeme' omgang met hun kiezers, ministeries naar 'modeme'
organisatievormen en stadsbesturen naar 'modeme' stadscentra. Instellingen en bedrijven
kennen 'modeme' vormen van personeelsbeleid, boeren 'modeme' landbouwmethoden,
katholieken een 'modeme' geloofsleeren recreanten een 'modeme' vorm van vrijetijdsbe-
steding.

Het begrip heeft in veel gevallen niet louter een beschrijvende betekenis, meestal gaat
er ook een waardering van uit. Zo staat 'modem' vaak voor 'vooruitstrevend', 'veranderings-
gezind', 'actief' en 'met de tijd meegaand'. Meestal wordt de term geassocieerd met het
nieuwste of het hedendaagse, met de nieuwste tijd, de laatste mode of de meest recente
ontwikkeling en gaat er een positieve lading van uit. Vandaar dan ook dat mensen hun
bezigheden en produkten graag onderscheiden door deze te voorzien van. de toevoeging
'modem'.

Maar daarmee is nog lang niet alles gezegd. Onder de noerner van 'modem' gaat immers
niet altijd het nieuwste verschijnsel of de laatste stijl schuil. Ook 'klassieke' meubels
blijken weer modem te kunnen worden en een 'modeme' inrichting klassiek. Het kan
'modem' worden om er 'traditionele' landbouwmethoden op na te houden - bijvoorbeeld
om het milieu te ontzien - en 'modeme' landbouw afte doen als achterhaald. In de horeca
is het hier en daar 'modem' om te streven naar 'traditionele' dienstveriening. En de
'modeme' toerist blijkt niet zelden een voorkeur aan de dag te leggen voor oude ambachten,
historische stadscentra en 'folklore'. Hedendaagse architecten beschouwen de 'modeme'
architectuur als achterhaald, om weer 'klassieke' elementen in hun ontwerp op te nemen.
Net zo goed als veel sociologen tegenwoordig 'modeme' sociologie niet meer zo modem
kunnen vinden.

Onder de algemene noemer van 'modem' blijken belangrijke inhoudelijke verschillen
van betekenis schuil te gaan. De term is in de loop der tijd op uiteenlopende manieren
gebruikt ter aanduiding van uiteenlopende tijdperken, stijlen en verschijnselen. Zo gaat
'Modem Times' van Charly Chaplin over heel iets anders dan 'Les Temps Modemes'
van Sartre. Waar het een associaties oproept met het grootschalige en repeterende geweld
van de rationeel georganiseerde produktie, roept het andere associaties op met de
emanciperende en bevrijdende werking van de humanistische rede. In de wereld van
architectuur en stedebouw kan 'modem' zowel worden geassocieerd met het na-oorlogse

Zie het historische overzicht van Jauss (1964), vgl. Van Bottenburg (1990).
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Amerikaanse functionalisme of met grootschalige 'Hausmanniaanse' vormen van
stadsplanning, als met het meer kleinschalige samengaan van de kunst en de techniek
ofnatuur zoals in art nouveau of art deco (bv. Schorske 1981; Harvey 1989; Olsen 1991).
'Modem' is in de loop der tijden gebruikt ter onderscheiding van uiteenlopende stijlen
of benaderingen op uiteenlopende gebieden als die van de mode, de schilderkunst, de
filosofie, het ruimtelijk ontwerp, de literatuur, de architectuur, de bedrijfsvoering en
last-but-not-least de sociologie.

'Modemisering' houdt ondertussen vaak meer in dan een proces van vooruitgang en
vemieuwing langs vastliggende noties van traditie en modemiteit. Meer dan eens gaat
'modemisering' gepaard met een verandering van wat er in concreto onder 'modem'
en 'traditioneel' wordt verstaan. Ook de waarderende betekenis van het begrip ligt niet
vast. 'Modem' hoeft niet aIleen geassocieerd te worden met 'vooruitstrevend', 'actief'
of 'veranderingsgezind', maar kan ook associaties oproepen met 'nieuwlichterij',
'normloosheid', 'gemakzucht', 'meegaandheid' en dus 'achteruitgang'. Bekend is in dit
verband het wantrouwen vanuit religieuze bewegingen tegen alles wat riekt naar
'modemisering' in de betekenis van vrijzinnigheid. Zo vond Pius X hetin het begin van
deze eeuw wenselijk dat sommige katholieke hoogwaardigheidsbekleders een 'anti-
modemisteneed' aflegden om daarmee blijk te geven van hun katholieke gezindte (zie
Koenen & Drewes 1980:842). Maar ook de hedendaagse 'modernisering' van de sociaaldemo-
cratie, ooit een 'modeme' politieke beweging, wordt door menig rechtgeaarde sociaalde-
mocraat beschouwd als een verraad aan de eigen socialistische zaak.

Ambivalentie en meerduidigheid

De ambivalente en ambigue status van 'modem' komt ook duidelijk naar voren in de
manier waarop het begrip in het verleden is ingezet bij de formulering van het 'zelf-
bewustzijn' van tijdperken. In toenemende mate wisselden de betekenissen elkaar daarbij
af.

Tot aan de Verlichting speelde in ieder geval het tijdperk van de klassieken - of het
beeld daarvan - een belangrijke rol. Na de Middeleeuwen - de 'donkere' periode tussen
de 'klassieke' en de 'modeme' tijd - wordt de klassieke Griekse en Latijnse cultuur een
veel gehanteerd referentiepunt in de omschrijving van het modeme karakter van de eigen
tijd. Maar in de loop van de 18e eeuw treedt geleidelijk een breuk op met dit schema.
De relatie tot de klassieken wordt meer en meer geproblematiseerd. Geinspireerd door
de nieuwe wetenschap raakt 'modem' losgekoppeld van de autoriteit van de klassieken
en verbonden met de idee van een oneindige vooruitgang van kennis en een permanente
verbetering van het sociaIe en morele leven. Ten tijde van de 1ge eeuwse romantiek,
doorgaans opgevat als een reactie op de rationele cultuur van de Verlichting, wordt nog
even gezocht naar een altematief historisch voorbeeld om uitdrukking te geven aan het
bewustzijn van de nieuwe tijd. Dat aItematieve voorbeeld wordt gevonden op het imaginaire
middeleeuwse platteland of in een gerdealiseerd heroisch nationaal verleden. Maar tegen
het einde van de vorige eeuw komt 'modem' - met name in het domein van de esthetiek -
te staan voor de ervaring van het ongrijpbare, vluchtige of voorbijgaande, in contrast
met het eeuwige en onveranderlijke. Modem komt te staan voor het hedendaagse, de nieuwste
ontwikkeling, het momentane.



lnleiding II

Volgens Jurgen Habermas (1981, 1985) van wie de voorgaande typering atkomstig is,
heeft met die laatste ontwikkeling het modeme defmitiefzijn historische referentiepunt
veri oren. Fungeerde eens de klassieke oudheid nog als een vast en extern orientatiepunt,
als een historische autoriteit of scheidsrechter aan de hand waarvan het nieuwe werd
beoordeeld en geclassificeerd; ten tijde van het esthetische 'modernisme' krijgt de tegenstel-
ling tussen traditie en modemiteit definitief een abstract karakter. Elke 'rnoderne' beweging
construeert als het ware haar eigen abstracte 'traditie' ten opzichte waarvan zij zichzelf
als 'rnoderne' beweging positioneert. Modem is synoniem geworden met het hedendaagse
of de laatste stijl en elk daadwerkelijk historisch besef van ontwikkeling of vooruitgang
is uit de term verdwenen.

Matei Calinescu (1977/1987), die een inmiddels klassiek geworden studie heeft geschreven
over de ontwikkeling van het esthetische modeme, dee It de opvatting van Habermas dat
de klassieken tegen het einde van de 19de eeuw geleidelijk aan hun plaats hebben moeten
prijsgeven als historisch referentiepunt in de vormgeving van het intellectuele en kunstzinnige
zelfbewustzijn. De moderne kunst heeft geen boodschap meer aan de klassieke traditie,
de kunstenaar is de overtuiging toegedaan dat hij of zij er niets meer van leert. Daarvoor
in de plaats treedt de hang naar oorspronkelijkheid en permanente vernieuwing. De
toevoeging 'modem' heeft zijn periodiserende betekenis verloren, de moderne stijl wordt
niet langer gesitueerd in relatie tot de klassieke tijd. Maar dat wil volgens Calinescu nog
niet zeggen dat 'modem' daarmee synoniem is geworden met 'hedendaags'. De 'avant-garde'
kunstenaar zet zich immers niet alleen af tegen het verI eden, maar ook tegen het heden.
Het avant-gardistische modemisme is subversief, wars van 'burgerlijke' waarden en verbeeldt
nu juist de ontkoppeling tussen 'modem' en 'hedendaags'.

Het meerduidig worden van de betekenis van 'modem' houdt verband met een fundamentele
verandering in het bewustzijn van de tijd en in de differentiatie van het culturele domein.
Met de overgang van een cyclisch naar een lineair tijdsbesefverliest de klassieke oudheid
haar betekenis als een permanent extern referentiepunt voor de situering van het eigen
tijdperk. Met elke fase van 'modemisering' verandert immers ook het verleden ten opzichte
waarvan het heden wordt omschreven. Het moderne raakt opgesloten in 'vertogen' die
elkaar met elke vernieuwing afwisselen, vertogen zonder een vaste, externe referent.
Tegelijkertijd zorgt de differentiatie van de wetenschap, de moraal en de esthetiek voor
een vermenigvuldiging van het aantal naar zichzelf verwijzende 'vertogen' en dus van
het aantal omschrijvingen van 'modem'. Wolfgang Welsch (1988) spreekt dan ook van
een pluraliteit van 'modemen', die elk een onderdeel zijn van relatief eigenstandige, naar
zichzelf verwijzende referentiesystemen, zoals die van de architectuur, de Iiteratuur, de
beeldende kunst, de filosofie, de sociologie. Alles wat resteert is een veelheid van lokale
betekenissen die aileen nog maar zijn te ontrafelen door telkens opnieuw de regels te
bestuderen van de diverse verwijzingssystemen of vertogen waarvan het begrip een onderdeel
vormt.

De sociale theorie

Een van die vertogen betreft dat van de sociologie, of breder, de sociale theorie. Min
of meer vanaf haar ontstaan is in de sociale theorie het begrip 'modem' gebruikt in de
analyse van processen van maatschappelijke verandering en continuiteit. Ook hier staat
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de term niet zomaar voor de laatste ontwikkeling of de laatste tijd, maar wordt het begrip
ingezet ter typering en onderscheiding van episodes van maatschappelijke ontwikkeling.

Zo wilde Marx in de vorige eeuw de economische bewegingswetten blootleggen van
wat hij omschreef als de 'modeme' samenleving en Weber analyseerde de historische
achtergronden van de als 'modem' aangeduide Europese civilisatie. Marx associeerde
'modem' toch vooral met de opkomst van de veralgemeniseerde produktie van koopwaar
door middel van loonarbeid in de context van het industriele kapitalisme. Volgens Weber
onderscheidde de 'modeme' tijd zich door de continue rationele inzet van kapitaal in
een industriele ondememing (Sayer 1991).

Naast Marx en Weber hebben ook anderen zich bezig gehouden met het vraagstuk
van het eigen karakter van de 'modeme' 1ge eeuwse maatschappij, om op hun beurt te
komen met uiteenlopende antwoorden. Bekend zijn ondermeer de analyse van Tennies
van de afwisseling van gemeinschaftliche en gesellschaftliche vormen van samenleven,
ofDurkheims analyse van de ontwikkeling van 'mechanische' naar 'organische' vormen
van solidariteit danwel Simmels analyse van de opkomende geldeconomie met de
bijbehorende differentiatie tussen de objectieve en de subjectieve cultuur. Al deze 'ldassieke'
auteurs probeerden onder woorden te brengen welke vemieuwende veranderingen zich
onder hun ogen voordeden en waarin de 'modeme' 1ge eeuwse westerse samenleving
zich nu onderscheidde van samenlevingen vroeger en elders.

In de directe na-oorlogse jaren krijgt dit sociologische debat over maatschappelijke
verandering en continuiteit een nieuwe impuls onder de Amerikaanse neo-evolutionistische
vlag van het structureel-functionalisme. Aan de orde is dan vooral de analyse van processen
van 'modemisering', opgevat als een proces van toenemende differentiatie en specialisatie
(Zapf 1970). Ongeveer tegelijkertijd komt de theorie van de 'post-industriele' samenleving
op. Anders dan in de modemiseringstheorie, waar vooral de ontwikkelingssystematiek
centraal staat, concentreerden de theoretici van de post-industriele samenleving zich op
het eigensoortige en meer concrete karakter van de na-oorlogse samenleving. Door sommigen
wordt dan al de omschrijving 'postmodem' gehanteerd De na-oorlogse samenleving vertoont
in een aantal opzichten markante verschillen met de door Marx, Weber, Simmel en Durkheim
beschreven 1ge eeuwse samenleving. Belangrijke thema' s zijn de opkomst van een nieuwe
middenklasse van managers, van een massa-cultuur en van een nieuw persoonlijkbeidstype:
de other directed.

Recent bevindt het thema van het 'modeme' zich wederom in de belangstelling van
sociale wetenschappers. In onze tijd is het beeld er echter niet duidelijker op geworden.
Paradoxaal genoeg verschijnen er geschriften met apocalyptische titels als Het Einde van
de Moderniteit of Het Dilemma van de Moderniteit danwel Het Lot van de Moderniteit?
De termen suggereren wederom een breuk met het maatschappijtype zoals onderscheiden
in de klassieke sociale theorie. Vandaar ook termen als 'postmodemisme' of zelfs
'antimodemisme' of ook 'laatmoderniteit', 'hoogmodemiteit' of'hypermodemiteit'. Om
het huidige nieuwe te onderscheiden van het vorige nieuwe wordt gesproken over oorlog,
chaos of over verwarring en het vloeibaar worden van normen, stijlen en waarheidscriteria,
over verwerping, geweld en verzet, over wetteloosheid.fragmemering en desorganisatie.

Het aantal maatschappelijke verschijnselen waarmee het bewustzijn van een nieuwe
periode wordt geassocieerd lijkt haast eindeloos. Tiryakian (1980), Mattelart (1984) en

2 Zie respectievelijk Vattimo (1988), Cahoone (1988) en Featherstone (1985).
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Robertson (1990) verwijzen naar de mondialisering van economie en cultuur. Castells
en Henderson (1987) spreken over de ontgeografisering van de ruimte. Baudrillard (1983)
en Jameson (1983) duiden op de overdaad aan symboliek in een wereld gedomineerd
door massamedia en massaconsumptie en op het vervagen van de grenzen tussen vermaak
en cultuur, tussen esthetiek en moraal, tussen stijl en waarheid. Lyotard (1984) en Rorty
(1991) spreken over het einde van de universele waarheid. Bhaskar (1986) refereert aan
het groeiende bewustzijn van de onder-determinering van de theorie door de feiten. Giddens
(1985) behandelt het vervagen van de grenzen tussen de verschillende sociaal-weten-
schappelijke disciplines en het zonder een historisch precedent aanwezige aantaLgeweldsmid-
delen. Berger (1988) verwijst naar de aantasting van het milieu. Savage et al. (1988) analyse-
ren nieuwe vormen van arbeidsdeling. Lash (1990) tens lotte benadrukt hoe een op basis
van verhalen en woorden georganiseerde cultuur is vervangen door een cultuur georganiseerd
op basis van imago's en beelden. Maar de opsomming is nog verre van compleet.

Het lijkt wei of het naderende einde van de 20e eeuw samenvalt met het naderende
einde van alle vormen, zonder dat nu al het zicht bestaat op nieuwe. Vandaar waarschijnlijk
het veelvuldige gebruik van in de kern van de zaak: vrij eigenaardige typeringen als
postpositivisme, postindustrialisme of postmodemiteit.

Van belang is de vraag hoe ingrijpend die veranderiogen zijn. Impliceren de hedendaagse
ontwikkelingen een breuk met de door de klassieke sociale wetenschappers geanalyseerde
tijd? Vormen de maatschappelijke ontwikkelingen zoals die hebben plaatsgevonden sedert
de jaren zestig, ontwikkelingen als de opkomst van een postmodeme architectuur, een
postmodeme filosofie, van postmodeme literatuur en een postmodeme wetenschapstheorie,
nu uiting van de opkomst van een nieuw of postmodern maatschappijtype of gaat het
meer om een verandering binnen de door de klassieken bestudeerde modeme maatschappij?

Hierbij gaat het niet al een om woorden. Van belang is de vraag hoe recente processen
van maatschappelijke verandering en continuiteit kunnen worden geevalueerd, mede in
relatie tot het verIeden.

Ondertussen is er geen ontkomen aan. Het thema van het 'modeme' heeft zich een vaste
plaats verworven in de sociale theorie. Ontkenning van dat thema houdt min of meer
een ontkenning in van de sociologie als zelfstandige sociale wetenschap. Immers, of we
het begin van de sociologie nu situeren bij Saint Simon, Comte ofTocqueville, bij Spencer
ofbij Marx, ofbij leden van een latere generatie zoals Weber, Simmel, Tonnies danwel
Durkheim: in aile gevallen ligt de oorsprong van de hedendaagse sociale theorie in pogingen
greep te krijgen op de 'modemiserende' veranderingen die zich in de loop van de vorige
eeuw hebben voorgedaan op de terreinen van de economie, politiek, technologie en cultuur.
De term 'modem' is niet aIleen van belang voor de sociale analyse omdat mensen
'daarbuiten' haar inzetten in de legitimatie van hun bezigheden. De grondslag van de
sociale wetenschap zelf is er mee verweven. Achter die term gaat een eigenstandig
sociologisch debat schuil over het object van de sociale theorie, over de relevantie van
sociologische vraagsteIlingen en over de zinvolheid van uitkomsten van sociologisch /
onderzoek. De term duidt kortom niets meer en niets minder aan dan het object van de
sociologie zelfl
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Dubbele hermeneutiek

Voor de socioloog die onderzoek wil doen naar het 'moderne' karakter van maatschappelijke
ontwikkelingen doet zich ondertussen een lastige complicatie voor. Die complicatie houdt
verband met wat door Anthony Giddens (1976) is omschreven als de dubbele hermeneutische
relatie tussen de sociale wetenschap en haar object van onderzoek, de sociale wereld (vgl.
Van Bottenburg 1990). Enerzijds nemen sociale wetenschappers zelf deel aan de wereld
die ze bestuderen. Anderzijds bestuderen sociale wetenschappers een voorgemterpreteerde
werkelijkheid. Het gevolg is dat er sprake is van een nogal complex grensverkeer tussen
de meta-taal van de sociale wetenschap en de taal gebezigd in andere taaldomeinen. Zeker
wanneer het gaat om vrij abstracte, ideologisch beladen en waardenbetrokken begrippen
als modern, modemisering of modemiteit ligt daar voldoende aanleiding voor spraakverwar-
ring. Sociologen raken, gewild of ongewild, betrokken in de waardering van maatschappelijke
ontwikkelingen. Sommigen zien daarin een aanleiding om termen als modernisering aan
te duiden als 'irritante begrippen' (Zijderveld 1987: 169). Anderen zien zich genoodzaakt
om zich openlijk te distantieren van de waardenbetrokken lading ervan (Knippenberg
& De Pater 1988: 11). Dergelijke begrijpelijke reacties dringen echter uiteindelijk niet
door tot de kern van het verschijnsel.

Sociologen zijn voor de studie van de maatschappelijke werkelijkheid in mererlei opzicht
atbankelijk van de gedeelde taal waarvan ook andere deelgenoten aan de sociale wereld
zich bedienen. Sociologen kunnen zich immers niet als een Baron van Mtlnchhausen aan
de eigen haren uit het 'talige' moeras van de sociale werkelijkheid trekken. Ze zijn van
de gedeelde taal atbankelijk om de sociale werkelijkheid te leren begrijpen en om hun
ideeen te kunnen formuleren en communiceren. Die atbankelijkheid impliceert echter
niet dat sociologen de alledaagse taal dan maar zonder meer in hun eigen professionele
jargon zouden moeten verdubbelen. Daarmee zouden we niet veel opschieten. Wanneer
termen als 'modem' en 'modernisering' worden gebruikt in de wereld van de architectuur,
de literatuur, de filosofie, het beleid of de cultuurkritiek - bijvoorbeeld ter classificering,
legitimering en waardering van eigen en andermans bezigheden -, dan is dat voor een
socioloog een interessant gegeven. Er zal dan ook onderzoek moeten worden gedaan naar
het gebruik, de rol en de betekenis van die begrippen. Maar dat is iets anders dan het
ongewijzigd overnemen van die begrippen en hun betekenis in het eigen conceptuele
'apparaat' .

Meestal parasiteren sociale wetenschappers op de alledaagse taal van anderen. Ze
onttrekken er begrippen aan die vervolgens worden voorzien van een eigenstandige sociaal-
theoretische betekenis, om ze in een daaropvolgende fase weer te gebruiken voor de analyse
van dezelfde maatschappelijke werkelijkheid waaraan de begrippen oorspronkelijk zijn
onttrokken. Oat is in het verleden niet aileen gebeurd met begrippen als modern, moderniteit
of modemisering, maar ook met bijvoorbeeld termen als rol, ideologie, macht, moraal,
zin, functie, civilisatie en cultuur. In de sociale werkelijkheid blijven ondertussen de
oorspronkelijke begrippen, met hun waarderende en disciplinerende connotaties, hun al
dan niet gewijzigde rol spelen. Maar ondanks het feit dat begrippen als systematisch en
machtig in het alledaagse taalgebruik allerlei waarderende betekenissen en implicaties
hebben, zullen maar weinig sociologen in overweging nemen om begrippen als systeem
of macht dan maar uit hun vocabulaire te scbrappen. In diezelfde zin bestaat er ook geen
directe aanleiding om begrippen als civilisatie, individualiteit, rationaliteit of modern



Inleiding 15

uit de sociologie te verwijderen, louter en aileen vanwege hun waarderende maatschappelijke
inzet.

Verkeer in de omgekeerde richting vindt overigens ook plaats. Sociaal-wetenschappelijke
opvattingen over de richting van maatschappelijke ontwikkelingen vinden vaak hun weg
terug naar politici, planners, literatoren en cultuurcritici om te worden ingezet ter
rechtvaardiging van genomen beslissingen of beoordelingen. Het is dan ook heel goed
mogelijk dat sociologen in hun studie van de sociale wereld stuiten op praktijken waarin
mensen hun eigen doen en laten legitimeren op basis van sociaal-wetenschappelijke
opvattingen. De sociale analyse bijt daarbij als het ware in haar eigen staart en moet een
studie gaan maken van haar eigen rol in de vormgeving van de maatschappelijke
werkelijkheid die zij bestudeert!

Binnen de kennisleer en de sociale theorie zijn uiteenlopende pogingen ondemomen om
het complexe grensverkeer tussen wetenschappelijke en andere taaldomeinen in een meer
algemene zin te regelen. Daarbij zijn twee uitersten te onderscheiden. Vanuit een extreem
positivistisch standpunt kan gepleit worden voor het aanbrengen van een absolute scheiding.
Argumenten daarvoor zijn dat anders de wetenschap het gevaar loopt haar objectief-
afstandelijke status te verliezen, of dat theoretische uitspraken dreigen te verworden tot
self-fulfilling prophecies. Beide situaties maken een onafhankelijke toetsing van theoretische
uitspraken onmogelijk. Vanuit een extreem hermeneutisch standpunt kan gepleit worden
voor het ondergaan van de theoretische in de alledaagse taal. Afwijken van de interpretatie-
schema's uit de alledaagse leefwereld leidt tot een vertekening van de werkelijkheid.

Beide standpunten zijn Diet houdbaar want te kunstmatig. Eerder moet recht worden
gedaan aan de relatief eigenstandige, maar tegelijkertijd onderling verbonden geschiedenis
van de verschillende taalsystemen. Dit vereist een zelfreflexief standpunt. De concepten
die sociologen gebruiken ter beoordeling en typering van maatschappelijke toestanden
komen niet uit de lucht vallen maar liggen ook niet zomaar op straat (De Vries 1977).
Die concepten zijn ontwikkeld op de schouders van de zelf permanent veranderende
geschiedenis van de sociale theorie. Uiteindelijk is het de geschiedenis van de sociale
theorie die bepalend is voor het eigenstandige karakter van het sociaal-theoretische
begrippenkader.

De klassieken en het mod erne

Maar dat vormt zeker niet de enige reden waarom er in de sociologie, en zeker in het
debat over het 'modeme', permanent een prominente plaats wordt ingeruimd voor de
klassieke sociale theorie. Hainz-Jurgen Dahme en Otthein Rammstedt (1984) spreken
in dat verband over 'de tijdloze modemiteit van de sociologische klassieken'. Die 'tijdloze
moderniteit' houdt Diet aileen verband met de rol die de klassieken spelen in de legitimering
van hedendaagse theoretische posities, daarnaast wijzen Dahme en Rammstedt ook op
de genialiteit van de klassieke sociologen en op de betekenis van de klassieken als een
gezaghebbend bindmiddel in een zich verder differentierende discipline.
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Jeffrey Alexander (1987) heeft in een boeiend essay ook meer inhoudelijke argumenten
aangevoerd voor de centrale plaats en betekenis van de klassieken in de sociale wetenschap.'
Anders dan natuurwetenscbappelijk georienteerde sociologen meenden - Alexander denkt
aan Robert Merton - blijkt de empirische orientatie van de sociale wetenscbappen niet
geleid te bebben tot een eenduidige accumulatie van empirische kennis. Daardoor bestaat
er ook geen aanleiding om de klassieke sociaal-theoretische analyses ondubbeIzinnig terzijde
te scbuiven. Zo'n zeventigjaar na Webers dood vormt zijn werk nog steeds een belangrijke
interpretatie- en legitimatiebron voor de ontwikkeling van conceptuele en sociale analyses.

Alexander zoekt de oorzaak hiervan niet aIleen in de uitzonderlijke intellectuele en
retorische kwaliteiten van de klassieken, of in de rol die kennis van de klassieken kan
spelen als onderscheidingscriterium in het wetenscbappelijke beroepsveld. Hij zoekt de
oorzaak ook in bet karakter van de empiriscbe referenties waarvan sociale wetenschappers
zicb bedienen. Die referenties zijn gesitueerd in de sociale wereld en hebben daardoor
een chronisch ambigu, ambivalent en ideologisch gevoelig karakter. Dat maakt dat ze
permanent het onderwerp zijn van meningsverschillen over bun aard en implicaties. Die
meningsverschillen nemen toe naarmate er meer algemene conclusies uit de referenties
worden getrokken. Het gevolg van een en ander is dat de achtergrondassumpties van de
sociale wetenscbappen explicieter dan elders voor het voetlicbt treden en dat de sociale
wetenscbappen een meer discursiefkarakter krijgen. De klassieken fungeren daarbij als
een gedeeld referentiekader, als een gedeeld communicatiemedium. Anders dan in de
natuurwetenschappen bet geval is, waar een basale - tbeoretiscb geYnformeerde-
overeenstemming bestaat over de aard en implicaties van empiriscbe referenties, is de
sociale tbeorie in dat opzicht meer afhankelijk van de klassieken. De klassieken fungeren
als een 'complexiteit-reducerende' instantie, die het domein van de sociale wetenschappen
inhoudelijk bij elkaar helpt houden. De integrerende autoriteit van de 'feiten' wordt, zeker
in tijden van snelle maatscbappelijke verandering, in belangrijke mate overgenomen door
de integrerende autoriteit van de 'klassieken'.

Zo ook op het gebied van de analyse van het modeme. De studie van maatschappelijke
verandering en contimiiteit is doorspekt met analyses van en verwijzingen naar de klassieke
sociale theorie. Zeker waar het een abstract en algemeen tbema betreft als dat van het
modeme karaktervan samenlevingsvormen, spreken empirische referenties immers nauwelijks
voor zich. Waarom moet bijvoorbeeld een toenemende secularisering worden gezien als
een uiting van toenemende 'modemisering'? Op welke impliciete lezing van de geschiedenis
is een dergelijke evaluatie gebaseerd? En wat als die secularisering gepaard gaat met
een herdefiniering van het sacrale en profane, c.q. met een andersoortige sacralisering
van bet aIledaagse? Is het dan nog steeds gerechtvaardigd of zinvol om te spreken over
'modernisering' (vgl. Thompson 1990)? Een antwoord op dergelijke vragen is niet mogelijk
zonder een stellingname in het voortgaande debat over wat 'modemisering' nu eigenlijk
is. En om dat debat enigszins georganiseerd te houden vormt de klassieke sociale theorie
het thematische ankerpunt. Telkens opnieuw vinden onderzoekers het nodig om een relatie
te leggen tussen hun oordeel over de aard en de richting van maatscbappelijke ontwikkelingen
en de opvattingen die klassieke sociaal-tbeoretici er op nahielden over de maatschappij
van hun tijd. De geschiedenis van het sociaal-theoretische denken over traditie en moderniteit

3 Klassiek staat in dit geval met zozeer voor oud a1swelvoor de geprivilegeerde status van eerdere sociologische
werken in de ontwikke\ing van bet voortgaande sociologiscbe debat.
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moet als het ware de theoretische instrumenten verschaffen voor een inhoudelijke typering
van de huidige tijd. Zelfs een verwerping van modernisering, modemiteit en modern als
zinvolle analytische begrippen, is niet goed mogelijk zonder een evaluatie van de klassieken
in de afweging te betrekken.

Maar net w min als de sociale wereld zelf is ook de betekenis van de klassieken
eenduidig en ondubbelzinnig." Zowel historische als systematische reconstructies van
hun werk blijven athankelijk van de theoretische interessen en belangen die op de achtergrond
van de reconstructies meespelen. Er is geen sprake van een theorie-neutrale lezing van
de historische Iiteratuur. De maatschappijopvattingen van Marx tot Lukacs en van Durkheim
tot Parsons kunnen tot op zekere hoogte worden ingezet ter ondersteuning van nogal
uiteenlopende standpunten. We vinden dezeIfde klassieke auteurs dan ook terug in
uiteenlopende uithoeken van het debat over het modeme.

Opzet en verantwoording

In het volgende zijn in een drietal delen studies samengebracht, die elk voor zich weliswaar
een zelfstandig karakter hebben, maar die tegelijkertijd onder ling worden verbonden door
een specifieke thematisering van het modeme. De drie delen weerspiegelen tegelijkertijd
belangrijke onderdelen van mijn 'academische' biografie tot nu toe.

In het eerste deel van deze studie staat de na-oorlogse sociale theorievorming centraal
en doe ik verslag van de manier waarop het moderne daarin is gethematiseerd. Hier wordt
tegelijkertijdhet sociaal-theoretische 'basiswerk' geleverd voor de optiek die is gehanteerd
bij de studies uit de andere delen. De eerste tekst handelt over de moderniseringstheorie,
c.q. over de Iotgevallen van het modeme in de na-oorIogse functionele en systeemtheorie.
Daama voIgt een tekst over het (post)modemisme, over de thematisering van het modeme
in de na-oorIogse esthetiek-analyse en kritiek, beginnend bij de Amerikaanse massacul-
tuurliteratuur en eindigend bij het (neo)marxisme. In het daarop volgende hoofdstuk ga
ik in op de (post)moderniteit. Daarbij staat het thema centraal van het modeme in de
voetsporen van de Verlichtingsfilosofie. Ik volg de lijn van Etzioni en Wright Mills, via
de Frankfurter Schule naar 'postmodeme' denkers als Rorty, Bauman en TouImin. Tenslotte
voigt het thema van de moderniteit, c.q. de sociaal-theoretische lotgevallen van het thema
van de 'moderne maalstroom', vanaf Berman tot Giddens.

Het zou om hierboven al aangegeven redenen onjuist zijn om te stell en dat mijn
verkenningen mij hebben geleid tot de conclusie dat het werk van Anthony Giddens in
dit veld het meest belovend is. Dat simpelweg omdat dat werk eigenlijk van het begin
af aan al heeft gefungeerd als het centrale referentiepunt voor die verkenningen, met name
waar het de evaluatie en interpretatie van bestaand theoretisch werk betreft. Ik zie niet
goed in hoe het anders zou moeten en bovendien lijkt me dat geen kwaad kunnen zo
lang Giddens' opvatting over het modeme ook op zijn eigen werk van toepassing wordt
verklaard: alles is in potentie veranderbaar onder veranderende inzichten.

Dit deel vormt een weergave van mijn interesse in het bredere domein van de sociale
theorie, met een bijzondere belangstelling voor het werk van de Britse sociaal-theoreticus

4 Ook Dahrne en Rarnmstedt (1984) wijzen hier op. Alexander (1987) toont een en ander aan in een interessante
analyse van Parsons' gebruik van de Idassieken en van de reacties daar weer op.
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Giddens. Al in een vroeg stadium van mijn eigen studie, in de tweede helft van de jaren
zeventig, Jiep ik op tegen de toen bestaande opvatting, dat de sociologie was in te delen
in een drietal 'benaderingen', de concensus-sociologie, de conflict-sociologie en de interpre-
tatie-sociologie. In die jaren werd ik geacht tussen deze drie te kiezen. De keuze zou
bepalend zijn voor mijn latere identiteit als socioloog.

Enigszins terugdeinzend voor die belangrijke beslissing, kreeg ik belangstelling voor
literatuur die het me mogelijk zou maken die keuze uit de weg te gaan. In eerste instantie
trof ik iets dergelijks aan bij Habermas (Zur Logik der Sozialwissenschajt, 197011977)
en Elias (Wat is sociologier, 197011976). De eerste echter beperkte zich tot het methodologi-
sche domein en de tweede besteedde relatiefweinig aandacht aan de sociologie als discipline
en de plaats van de eigen benadering daarin. Giddens' Nieuwe regels voor de sociologische
methode (1976) vormde, tegen de achtergrond van die biografie, een eye-opener.

Ging in eerste instantie mijn belangstelling nog vooral uit naar de structuratietheorie,
en daarmee naar het niveau van de 'sociale ontologie', geleidelijk aan is mijn interesse
verschoven naar het meer inhoudelijke vlak van Giddens' werk, naar het vlak van de
maatschappijanalyse. Dat vooral onder invloed van verschuivingen in de andere onderdelen
van mijn werk. Centraal staat Giddens' theorie van het modeme, een opvatting over de
basiskenmerken van het soort maatschappij waarin wij leven, ontwikkeld in een kritische
'dialoog' met de klassieke maatschappijtheorie.

In dit eerste deel wordt in hoofdzaak gebruik gemaakt van sleutelliteratuur uit de sociale
theorie. Ik heb mij met name geconcentreerd op die literatuur die een veelbetekende rol
heeft gespeeld in de intemationale ontwikkeling van het thema van het modeme. Met
nadruk moet gezegd worden dat wat voIgt dus absoluut geen evaluatie pretendeert te zijn
van de maatschappijtheorie als zodanig. Ik heb mij strikt beperkt tot die auteurs die expliciet
aandacht hebben besteed aan het modeme en dat concept ook daadwerkelijk hebben
opgenomen in hun actieve theoretische vocabulaire. Daarbij komt de Nederlandse sociologie
er overigens, op een enkele uitzondering na, enigszins bekaaid van af. Die geschiedenis
heb ik laten liggen tot een volgende gelegenheid.

In het tweede deel staat het thema van de vrijetijd centraal. Het deel is grotendeels
samengesteld op basis van eerder gepubliceerde teksten (zie Mommaas 1984, 1990, 1991b
en 1991c). De teksten die hier zijn opgenomen behandelen een aantal onderwerpen die
mijns inziens van enig belang zijn in een sociologische analyse van de vrijetijd als 'modem'
fenomeen. Zoals ik in de inleiding tot dit deel verder uitwerk, vormt de vrijetijd een
interessant onderzoeksterrein voor de analyse van de karakteristiek en de dynamiek van
de modemiteit, dat vooral omdat de vrijetijd het culturele strijdtoneel bij uitstek vormt,
ontstaan op het snijvlak van een aantal toonaangevende modeme instituties. Thema's als
die van de 'ont-traditionalisering' en mondialisering van de cultuur en van de toenemende
culturele pluriformiteit, reflexiviteit en 'rusteloosheid' laten zich goed onderzoeken aan
de hand van het studieterrein van de vrijetijd.

Allereerst wordt aandacht besteed aan het ontstaan van de 'modeme' vrijetijd. Ik wil
illustreren hoe Giddens' theorie van het modeme daarbij bijzonder goede diensten kan
bewijzen. Een tweede tekst handelt over de Nederlandse geschiedenis van de weten-

(

schappelijke vo~ van de vrijetijd. Enerzijds weerspiegelt die geschiedenis
ontwikkelingen in het denken van wetenschappers en hun maatschappelijke positie, anderzijds
weerspiegelt de geschiedenis de toegenomen pluriformiteit, de 'ont-moralisering' en de
'trivialisering' van vrijetijd en cultuur. Een volgende tekst handelt over het l~fstijlcon~t,
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een veel bediscussieerd begrip binnen de studie van de vrijetijd. Via een analyse van vooral
klassieke, maar ook hedendaagse sociaal-theoretische betekenissen van het begrip wil
ik laten zien hoe het concept een zinvolle eigenstandige plaats kan worden gegeven in
de analyse van de 'modeme' vrijetijd. Tenslotte is er een tekst opgenomen over het thema
van de mondialisering van de cultuur. Beargumenteerd wordt dat het weinig zin heeft
om dit thema te benaderen vanuit de tegenstelling tussen culturele homogenisering en
heterogenisering. Zinvoller is het om na te gaan welke meer fundamentele process en aan
beide effecten ten grondslag Jiggen. Gewezen wordt op de toegenomen mondiale vervlechting
en verdichting van afhankelijkheden en de daarmee gepaard gaande herstructurering van
culturele identiteiten.

Deel twee weerspiegelt mijn werkzaamheden op het vlak van de studie van de vrijetijd,
werkzaamheden die ik ben begonnen in 1983 bij mijn aanstelling bij het Centrum voor
Vrijetijdskunde te Breda, en die ik sedert 1986 beb voort gezet bij de studierichting
Vrijetijdswetenschappen aan de KUB te Tilburg. Ook in de loop van die werkzaamheden
is geleidelijk aan de aandacht verscboven naar bet meer inhoudeJijke vlak, van kwesties
die verband hielden met de 'sociaal-ontologische' fundering van omschrijvingen en analyses
van de vrijetijd en de vrijetijdsbesteding, naar kwesties die verband hielden met de plaats
en betekenis van de vrijetijd als 'modem' fenomeen. Clark & Critcher (1985) en Rojek
(1985) hadden gelijk toen zij in die jaren stelden dat de kwestie van de omscbrijving
van de vrijetijd niet is op te lossen op het niveau van de analytische begripsvorming.
Nodig zijn historische en maatschappijtheoretische analyses. De aandacbt verscboof van
de vrijetijdsbesteding als zodanig naar tbema's van vrijetijd, cultuur en consumptie.

De secundaire schriftelijke bronnen die in dit tweede deel gebruikt worden zijn nogal
veelsoortig van aard. Deels betreft bet klassieke sociologiscbe teksten van de founding
fathers van de sociologie, deels gaat het om klassieke Nederlandse sociologische teksten,
deels om meer hedendaagse literatuur.

In deel drie tens lotte staat de stad centraal, of liever 'n stad, Tilburg. De bedoeling van
dit deel is om te laten zien hoe Giddens' tbeorie van de modemiteit kan worden ingezet
in historisch-empirisch onderzoek en welke thema's en aandachtspunten dan mogelijk
in het vizier komen. De teksten vormen onderdeel van een speurtocht naar de achtergronden,
het karakter en de gevolgen van de integratie van Tilburg in de bovenlokale dynamiek
van de modemiteit. In een eerste tekst behandel ik de geschiedenis van de industrialisatie ' -
van de Tilburgse textielnijverheid. Die geschiedenis is te interpreteren als een opname
van de Tilburgse produktiestructuur in de bovenlokale onrust van het industriele kapitaIisme,
een onrust die gepaard gaat met een verhoogde reflexiviteit op het vlak van niet aileen
het produktieproces, maar ook de produktieverhoudingen. Een tweede tekst handelt over
de geschiedenis van de stedelijke vormgeving van Tilburg. Ook hiervan is de bedoeling
om te laten zien hoe die geschiedenis kan worden opgevat als een geschiedeois van
toenemende reflexiviteit en 'ont-traditionalisering', tot aan de fundamenten van het
functionele modernisme zelf toe. In een volgende tekst staan de na-oorlogse ontwikkelingen
centraal in de organisatie van het sociale beheer van Tilburg, met name de opkomst en
ondergang van het lokale zogenaamde onmaatschappelijkenbeleid. Aangetoond zal worden
hoe opeenvolgende generaties van planners en denkers telkenmale hebben geprobeerd
om het sociale beheer beter te doen aansluiten op een verhoogde maatschappelijke dynamiek,
om dat beheer op die manier ook steeds meer te ontdoen van zijn universele en morele
connotaties. Tenslotte staan de ontwikkelingen centraal in een na-oorlogse nieuwbouwwijk
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in Tilburg. Ik presenteer het verhaal, of w u wilt de collectieve biografie, van een specifieke
groep vakarbeiders, woonachtig in de wijk, in de jaren zestig de eerste ingezetenen van
de na-oorlogse Fordistisch- Keynesiaanse verzorgingsmaatschappij en in de jaren zeventig
en tachtig de eerste slachtoffers van de teloorgang daarvan. Ik wil laten zien hoe zij
uiteindelijk, ironisch genoeg, het slachtoffer zijn geworden van de cognitieve en morele
schema's die zij zichzelf in de loop van hun 'modemistische' biografie hebben eigen
gemaakt.

Het derde deel is gebaseerd op gegevens uit een onderzoeksproject op grond waarvan
ik in 1983 bij het Breda's/Tilburgse Centrum voor Vrijetijdskunde ben aangenomen. Oat
project betrof oorspronkelijk een onderzoek naar de plaats en betekenis van de vrijetijd
in het leven van 'baanlozen' (zie Mommaas 1984 en 1985). Voor dat onderzoek ben ik
uiteindelijk, na een voorstudie, terecht gekomen in een na-oorlogse nieuwbouwwijk in
Tilburg. Medio 1986, toen ik overstapte naar de universiteit om me daar te gaan bezighouden
met de opzet van de studierichting Vrijetijdswetenschappen, heeft dat project een belangrijke
wending ondergaan. Enerzijds kreeg het een veellagere prioriteit in het geheel van mijn
werkzaamheden, anderzijds kreeg ik de gelegenbeid om het project in de tijd uit te brei den
en de aandacht te verleggen van de individuele baanloze en zijn/haar biografie naar de
historische en maatschappelijke context waarin die biografie gestaite kreeg. Ik werd daar
als het ware naar toe gezogen door de verhalen die mijn respondenten mij vertelden. Hun
biografie, en daarmee ook de invulling die zij gaven aan bun baanloze bestaan, kreeg
pas betekenis tegen de achtergrond van ru~t zozeer het TiIburgse baanlozenbeleid, alswel
de geschiedenis van Tilburg als 'modeme' industriestad en de plaats van de eigen woon-
en leefomgeving daarin. In het onderzoeksproject verscboof de aandacht van de interviews
met werklozen, naar gesprekken met sleutelinformanten en naar archiefonderzoek, Op
zoek naar een inhoudelijke verankering van die verschuivende interesse, lag het tbema
van bet modeme voor de hand.

Ook in dit deel wordt een veelheid van bronnen gebruikt. Deels gaat bet om een grote
hoeveelheid in recente jaren onder promotorschap van prof dr H.F.1.M. Van den Eerenbeemt
verschenen studies over Tilburg. Voor een deel heb ik mij ook gebaseerd op meer primaire
schriftelijke bronnen, op stukken uit de diverse archieven van de Gemeente Tilburg en
van lokale welzijnsorganisaties, alsmede op stukken uit de uitmuntende Brabant Collectie
van de Katholieke Universiteit Brabant. Daarnaast beb ik gesprekken gevoerd met
sleutelinformanten, zowel op het vlak van onderdelen van historisch Tilburg, als op het
vlak van het meer bedendaagse Tilburg. TensJotte ben ik een tijd lang aanwezig geweest
in bovengenoemde nieuwbouwwijk in het noordwesten van de stad. Ik heb ook daar
gesproken met sleutelinformanten en archiefonderzoek verricht. Maar daarnaast is er
gesproken met reeksen bewoners, met huisvrouwen, arbeidsongeschikten, werkiozen, soms
informeel zoals aan de bar in bet wijkcentrum of gewoon al wandelend in de buurt, maar
vaak ook in de meer fonnele setting van het zogenaamde 'balf-gestructureerde interview'
of tijdens groepsgesprekken. In het hoofdstuk over de wijk heb ik maar een fractie van
de opgetekende verhalen en het verzameJde materiaaI kunnen verwerken. In de inIeiding
tot deel drie is een verdere verantwoording opgenomen van het onderzoeksproject.

De teksten uit de drie delen kennen, vanwege hun verschiIlende acbtergrond, een wat
ander karakter. Noodgedwongen neemt de taaI in bet eerste deel enigszins de kleur aan
van de theoretisch-conceptuele argumentaties die daarin worden gepresenteerd. Oat is
lijkt me niet geheel te vermijden. TaaI is niet zomaar een neutraaI communicatiemedium,
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tegelijkertijd geven taIige begrippen uitdrukking aan een bepaalde wijze van kijken naar
de maatschappelijke werkelijkheid. Vaak roepen sociale wetenschappers de hulp in van
neologismen om daarmee uiting te geven aan hun specifieke theoretische standpunt. Geheel
en al daarvan afwijken zou atbreuk doen aan de nuance van de behandelde optieken. In
het derde deel neemt de taaI enigszins het karakter aan van de narratieve wetenschapsbeoefe-
ning. De theoretische begripsvorming blijft wat meer op de achtergrond. Hier is vooraI
geprobeerd om een weergave te geven van concrete maatschappelijke ontwikkelingen
en van de cognitieve en morele schema's aan de hand waarvan planners, onderzoekers
en stadsbewoners hun sociale werkelijkheid interpreteerden. Het tweede deel staat daar
tussenin. Het is meer essayistisch van opzet. Hier gaat het dan ook niet zozeer om de
evaluatie van theoretische stelsels als zodanig, eerder is er sprake van een presentatie
en evaluatie van de inzet daarvan in een meer concreet veld van onderzoek, te weten
de studie van de vrijetijd.

Met de verbreding van het Tilburgse project, van het alledaagse leven van werklozen,
naar de ontwikkelingsdynamiek van een 'modeme' industriestad, viel alles op zijn plaats;
niet alleen wat betreft mijn Tilburgse project, maar ook wat betreft mijn bezigheden op
het vlak van de studie van de vrijetijd en van de sociale en cultuurtheorie. Uiteindelijk
komen in dit boek de lijnen weer samen: de belangstelling voor de sociale theorie en
die van Giddens in het bijzonder, de stu die van de vrijetijd aIs 'modem' fenomeen en
het onderzoek naar de ontwikkelingsdynamiek van een 'modeme' industriestad. De drie
aandachstvelden worden verbonden door Giddens' theorie van het modeme, een kader
dat pretendeert een aIternatieve invulling te geven aan wat klassieke 1ge eeuwse sociologen
hadden te melden over het soort maatschappijen waarin zij leefden. Sedert ca. 1985 heeft
er een herwaardering plaatsgevonden van de klassieke sociologische literatuur. De aandacht
is verschoven van het thema van de orde naar het thema van de dynamiek en de
fragmentering, van het thema van de tijd naar het thema van de ruimte. Aldus biedt Giddens'
theorie ook plaats voor de nieuwste ervaringen van postmodemisme en postmodemiteit,
een ervaring overigens die, althans inhoudelijk gesproken, al is aan te treffen bij klassieke
auteurs als Marx en Simmel.

Het hoek wordt afgerond met een epiloog waarin ik, terugkijkend op de drie deeistudies,
de beiangrijkste conclusies samenvat. Daarbij ga ik met name in op de meer precieze
status van Giddens' theorie van het modeme.
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Moderniteit

The problem of the distinctive characteristics of modem society
(...) constituted, as is well known, a basic concern of modem

social and historical thought and analysis from their very
beginning in the eighteenth and nineteenth centuries.

Shmuel N Eisenstadt, 1992

Sociology, and the social sciences more widely conceived, are
inherent elements of the institutional reflexivity of modernity.

Anthony Giddens, 1990
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Dit eerste deel vonnt het verslag van een poging om het na-oorlogse debat over het moderne
enigszins in kaart te brengen. Daarbij gaat het niet om de zoveelste interpretatie van de
'echte' geschiedenis van het 'moderne'. Wat voigt is geen 'geschiedenis van de sociologie'.
Eerder is het een poging tot een inhoudelijke systematisering van het debat over het
'modeme' zoals zich dat sedert de Tweede Wereldoorlog in de diverse uithoeken van
de sociale theorie heeft ontwikkeld, dit aan de hand van de intemationale sleutelliteratuur.

Wie iets dergelijks ondemeemt komt aI snel tot de ontdekking de doos van Pandora te
hebben geopend. Typeringen als modern, moderniteit, modemisering en modernisme blijken
veelvuldig de status te hebben van containerbegrippen; begrippen die meer overeenstemming
suggereren dan er feitelijk bestaat. Achter de overeenkomstige woordvonn gaat een grote
varieteit aan interpretaties, geschiedsopvattingen en periodiseringen schuil. Enerzijds hebben
sociologen zich keer op keer druk gemaakt om de unifonnerende werking van het moderne.
De modeme maatschappij zou een massa-maatschappij worden met een culturele
eenheidsworst. Anderzijds maakte men zich zorgen over met de modemisering verbonden
tendenties tot nihilisme en plurifonniteit. De modeme mens zou, daartoe aangespoord
door de modeme massamedia en de modeme consumptiedrang, vervallen tot een fataal
soort individualisme. En waar de een het tijdperk van de modemiteit laat beginnen met
de avant-gardistische beweging in de kunst van rond de laatste eeuwwisseling laat de
ander dat tijdperk beginnen met de vestiging van het industrieel-kapitalisme in de loop
van de vorige eeuw, met de fonnulering van het Verlichtingsideaal ten tijde van de 18e
eeuw, met de 17e eeuwse omschrijving door Descartes van het ideaaI van de technisch-weten-
schappeJijke beschaving of zelfs met de in de vierde eeuw na Christus door Augustinus
verwoorde breuk met de klassieke rede. Voor de een staat modemiteit vooral voor een
maatschappelijke toestand, voor de ander voor een institutionele ontwikkeling danwel
voor een collectief gedeeld sentiment of een alledaagse ervaring.

Bij nader onderzoek echter blijkt dat wat zich in eerste instantie voordoet als een veelheid
van losse concepten en theorieen, in tweede instantie bestaat uit een aantal eigenstandige
deeldebatten, gecentreerd rondom afzonderlijke thema's, met eigen toonaangevende auteurs,
eigen theoretische posities en ijkpunten en eigen meningsverschillen. Veelal gaan die
deeldebatten terug op eigen interpretaties van wat eerdere generaties van sociale
wetenschappers als Marx, Weber, Durkheim c.s. al te melden hadden over de maat-
schappeJijke veranderingen van hun tijd.

AIhoewel daannee ongetwijfeld enig onrecht wordt gedaan aan de heersende complexiteit
lijkt het mogelijk om - enigszins in navolging van Featherstone (1988) - een viertal
thematische domeinen te onderscheiden.

Op de eerste plaats is er het thema van de modernisering. AIhoewel die term ook
weI in een meer algemene betekenis wordt gebruikt, zoaIs ter aanduiding van 'de
ontwikkeling van de modeme maatschappij', wil ik haar hier in een meer theoretisch
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specifieke zin gebruiken. De verzamelterm 'modemiseringstheorie' is komen te staan
voor een groep analyses, met name populair in de jaren na de Tweede WereldoorIog,
in belangrijke mate gebaseerd op het (neo- )evolutionisme, het (structureel- )functionalisme
en de systeemtheorie. Heden ten dage vinden we aspecten van die modemiseringstheorie
vooral terug in het werk van Niklas Luhmann, Richard Munch en Jeffrey Alexander,
maar in zeker opzicht ook bij Habermas. Centraal kristallisatiepunt vormt in belangrijke
mate bet werk van Talcott Parsons. Modemisering staat in alle gevallen voor een
ontwikkelingsproces, waarbij maatschappelijke subsystemen als bet onderwijs, de religie,
bet recbt en de economie zicb in toenemende mate hebben verzelfstandigd middels processen
van differentiatie en integratie. Op een meer concreet niveau van analyse staat 'modernise-
ring' voor toenemende industrialisering, rationalisering, democratisering, urbanisering
en individualisering en voor een toenemende onderwijsdeelname.

Op de tweede plaats zijn er analyses te onderscbeiden gegroepeerd rondom het thema
van bet (post)modernisme. Er is sprake van debatten over de verbouding tussen het meer
beperkte domein van de esthetiek en de filosofie (bet domein van de cultuur met een
'C') en bet meer omvattende domein van de alledaagse cultuur (bet domein van de cultuur
met een 'c'). De aandacbt gaat uit naar de veranderende relatie tussen tussen cultuur en
vermaak of tussen cultuur en persoonlijkheid. Op allerlei mogelijke manieren is dit thema
van bet (post)modernisme verbonden met een ander na-oorlogs sociologiscb thema, namelijk
dat van de (postjindustriele samenleving. Centraal staat de vraag naar de invloed van
technologiscbe ontwikkelingen en de opkomst van de massamedia op alledaagse ervaringen,
culturele modellen en leefstijlen. Maar tens lotte wordt ook vanuit het neo-marxisme aan
bet thema aandacht besteed.

Tenslotte zijn er de debatten die gevoerd worden onder de titel van de (post)moderniteit.
De meervoudsvorm is bedoeld. In feite is er sprake van twee relatief afzonderlijke analyses.
In de eerste staat het project van de Verlichting centraal, met in het verlengde daarvan
Webers these van de permanente rationalisering van het sociale leven. In de tweede staat
de opkomst centraal van een nieuw tijd-ruirntelijk bewustzijn, met zijn nadruk op bet
vlucbtige, arbitraire, voorbijgaande, veranderlijke, toevallige karakter van de werkelijkheid,
een bewustzijn dat met name wordt gesitueerd in de modeme grootstad en in verb and
wordt gebracht met de werking van het kapitalisme. In die laatste opvatting neemt vooral
het werk van Georg Sirnmel een belangrijke plaats in. Maar ook Karl Marx wordt als
belangrijke inspiratiebron aangemerkt.

Terwille van een meer uitvoerige ontwarring van de Gordiaanse knoop wil ik de draad
oppakken bij de na-oorlogse sociologie en weI bij de socioloog Amitai Etzioni. Niet dat
Etzioni nou bij uitstek toonaangevend was in het debat. WeI kan zijn werk adequaat fungeren
als een gedeeld vertrekpunt voor de presentatie van in ieder geval de drie eerste deeldebatten.
Etzioni combineert in zijn werk een veelheid van in de directe na-oorIogse decennia
toonaangevende thema's.

In 1968, temidden van de peri ode dat jongeren in Nederland de zwaarmoedige moraal
van de generatie van hun ouders aan de kaak stelden met provocaties die tegelijkertijd
de voorboden vormden van een modern soort vrijetijdscultuur, schreef de socioloog Amitai
Etzioni in het voorwoord tot zijn 'Active Society':

'The modern period ended with the radical transformation of the technologies of com-
munication, knowledge, and energy that followed World War II. A central characteris-
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tic of the modem period has been continued increase in the efficacy of the technology
of production which poses a growing challenge to the primacy of the values these
means are supposed to serve. The post-modem period, the onset of which may be set
at ) 945, will witness either a greater threat to the status of these values by the surging
technologies or a reassertion of their normative priority. Which alternative prevails
will determine whether society is to be the servant or the master of the instruments it
creates. The active society, one that is master of itself, is an option the post-modem
period opens. An exploration of the conditions under which this option might be exer-
cised is the subject of this endeavour.' (Etzioni 1968:vii)

Deze lange passage is om verschillende redenen het citeren waard. Dat natuurlijk op de
eerste plaats omdat er uit blijkt dat het thema van het postmodeme lang niet zo recent
is als weI eens wordt gedacht. Zoals nog zal blijken was er in de tweede helft van de
jaren zestig zelfs sprake van een minuscuul sociologisch debatje over de vermeende opkomst
van een postmodem tijdperk. Daaraan hebben behalve Etzioni ook wetenschappers
deelgenomen als Keniston, Porter, Parsons en Bell. Zij waren overigens op hun beurt
weer niet de eersten. Overzichten van de geschiedenis van het postmodeme denken verwijzen
ondermeer naar RudolfPannwitz (1917), Frederico de Oniz (1934), Joseph Hudnut (1945)
en Arnold Toynbee (1947).5 Binnen de sociologie kan de term voor het eerst worden
aangetroffen in 1959 in The Sociological Imagination, geschreven door C. Wright Mills.

Alhoewel Etzioni, zoals Daniel Bell (1976:52) later zal opmerken, in zijn hele verdere
boek geen toelichting geeft omtrent de betekenis van de term postmodem, is het niet zo

. dat we ons op basis van de daarin gegeven analyse geen beeld zouden kunnen vormen
van wat daarmee werd bedoeld. De term representeert het besef, gedeeld door een hele
na-oorlogse generatie van sociologen, te leven in een maatschappij die op een groot aantal
terreinen een verandering te zien geeft ten opzichte van de maatschappij van voor de
oorlog. Wordt de peri ode van voor de oorlog vooral geassocieerd met de toepassing van
grondstoffen als kolen en staal, met de stoommachine en de opkomst van de fabrieksmatige
produktiewijze, met de aarzelende opkomst van sociale staatsbernoeienis, het burgerlijke
liberalisme en het socialisme; de na-oorlogse peri ode is vooral de periode van de petro-
chemische industrie en de kunststoffen, van de elektronica, de automatisering en de
dienstverlening, maar bovenal ook van de massacommunicatie, de onderwijsrevolutie,
de massaconsumptie en de democratisch-pluralistische verzorgingsstaat. Staat de 1ge eeuw
vooral in het geheugen gegrift als de fase van de modemisering van de produktie, de
na-oorlogse tijd verschijnt als de fase van de modernisering van de reproduktie, of het
nu gaat om de nieuwe verbinding tussen techniek en wetenschap, om de revolutionair
stijgende onderwijsdeelname, om nieuwe manieren van consurneren of communiceren,
om de nieuwe wijze van politiek bedrijven ofbeleid voeren of om de manier van wonen,
de gezinsopvoeding of de vrijetijd. De discussie betreft vooral de mate waarin de
veranderingen moeten worden beschouwd als een breuk met het verleden, danwel als
onderdeel van een meer omvattend ontwikkelingsproces. Waar vooral de breuk benadrukt
wordt, spreekt men over post-industrialisme en post-modemisme. Waar de overkoepelende
ontwikkelingsdynamiek voorop staat wordt gesproken over een voIgende fase in het
voortgaande proces van modernisering.

5 Zie bijvoorbeeld CaJinescu (1977/1987), Kohler (1977), Bertens (1986), Welsch (1988) en Rose (1991).
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Voor zowel Etzioni als Wright Mills representeren de ontwikkelingen een breuk. Voor
Mills is het duidelijk dat in de na-oorlogse samenleving de technologische rationaliteit
uiteindelijk heeft getriomfeerd over vrijheid en rede (Mills 1959: 185). Voor Etzioni staat
dat nog niet vast. Tegelijkertijd wordt de postmodeme periode immers gekenmerkt door
de mogelijkheid van de vormgeving van een 'aktieve maatschappij' waarin de technologische
ontwikkeling weer ondergeschikt wordt gemaakt aan politi eke en sociale waarden.

Etzioni's passage laat tegelijkertijd in een notedop de meer algemene optiek zien van
waaruit sociologen in die dagen de maatschappelijke ontwikkelingen bestudeerden. Voorop
staat de vraag naar de relatie tussen de nieuwste technologische veranderingen en de normen
en waarden die de sociale betrekkingen tussen mensen regelen, naar de relatie tussen
processen van (post- )industrialisering en urbanisering enerzijds en vormen van sociale
en culturele integratie anderzijds. Afwisselend wordt het motief gevormd door de zorg
om de nadelige gevolgen van technologische ontwikkelingen voor de bestaande maatschappe-
lijke orde of, juist andersom, door de zorg om de remmende invloed van traditionele
sociale verhoudingen op de voortgaande modernisering van techniek en industrie. Bekend
zijn in dat verband de vele verwijzing naar de uit 1922 stammende theorie van de 'cultural
lag' van Ogburn (vgl. Gastelaars: 1985). Oorspronkelijk ontwikkeld door Veblen, staat
het concept voor de idee van het onvermogen van sociale instituties en organisaties om
gelijke tred te houden met zich autonoom en exogeen ontwikkelende veranderingen in
wetenschap en techniek (Goddijn 1974: 183). Het is deze problematiek van de aanpassing
van sociale organisaties en instituties aan exogeen gedachte processen van technologische
ontwikkeling, van de relatie tussen cultuur en techniek of tussen cultuur en structuur,
die tot de kemvraagstukken behoorde van de na-oorlogse literatuur."

6 Ook de Nederlandse sociologie van die jaren kent voorbeelden van deze thematiek, of het nu gaat om
de vrijetijdsbesteding van de jeugd (Langeveld 1952), de moraal in een buurt (Litjens 1953), de gezinsmoraal
(Kooy 1957) of de normen en waarden betrokken in de lokale agrarische bedrijfsvoering (Hofstee 1966).
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Adaptatie en differentiatie

Etzioni (1970) plaatste zijn analyse van het na-oorlogse Amerika tussen enerzijds
collectivistische en anderzijds voluntaristische maatschappijtheorieen. Tot de eerste groep
rekende hij die maatschappijtheorieen die gebaseerd zijn op het functionalisme en de
fenomenologie. Vanuit zulke theorieen worden maatschappelijke veranderingen te zeer
weergegeven als anonieme of ongeplande processen. Tot de tweede groep behoorden
systeemtheoretische, cybernetische of communicatietheoretische analyses. Daarin worden
maatschappelijke veranderingen weer teveel voorgesteld als in hun geheel gestuurd vanuit
een centraal besturingscentrum. Vanuit beide soorten theorieen bestaat bovendien te weinig
aandacht voor de rol van de macht.

Etzioni neemt een middenpositie in. Maatschappelijke ontwikkelingen vormen weliswaar
het produkt van processen van maatschappelijke sturing, maar die sturing vindt niet plaats
vanuit een eenduidig maatschappelijk centrum of op basis van een maatschappelijk gedeelde
consensus, aIswel vanuit een veelheid van sociaIe collectiviteiten. Elke collectiviteit beschikt
daarbij over een bepaalde hoeveelheid 'sturingscapaciteit', afhankelijk van de beschikbaarheid
van vaardigheden, van machtsbronnen en van de mogelijkheid tot interne consensusvorming.

Uit het idioom blijkt het meer aIgemene referentiekader van waaruit Etzioni zijn
maatschappijanaIyse formuleert. Niet voor niets is de bovenstaande toelichting opgenomen
in een aan het einde van de jaren zestig uitgegeven Duitstalige bundel over Theorien des
sozialen Wandelns (Zapf 1970), met naast de tekst van Etzioni bijdragen van onder meer
Parsons, Eisenstadt, Homans, Lockwood, Bendix en Lerner. En niet voor niets heeft Etzioni
aI eerder, samen met zijn vrouw, een reader uitgegeven met teksten van ondermeer Parsons,
Eisenstadt, Smelser, Rostow, Bendix en anderen over theorieen van maatschappelijke
verandering. Het bredere sociologische referentiekader waarbinnen Etzioni zijn maatscliappij-
analyse plaatst is dat van de 'moderniseringstheorie' met haar aandacht voor de rol van
de 'aanpassingscapaciteit' van sociale systemen in de bepaling van maatschappelijke
ontwikkelingen.?

De moderniseringsscbool

In navolging van onder meer Resasade (1984) en So (1990) kunnen we de moder-
niseringstheorie typeren als de uitdrukking van het wereldbeeld en de maatschappelijke
positie van een na-oorlogse generatie van Amerikaanse intellectuelen. De koude oorlog
was op haar hoogtepunt en de Verenigde Staten waren een toonaangevende politi eke,
militaire en economische wereldmacht geworden. De industriaIisering van de post-koloniaIe

7 Etzioni poogt een drietal theoretische benaderingen te integreren. Dat zijn respectievelijk het structureel-
functionalisme met zijn nadruk op de betekenis van consensusvorming, de conflict-theorie met zijn nadruk
op de rol van machtsprocessen en de cybemetica met zijn nadruk op de aanpassingscapaciteit van sociale systemen.
Zie Zapf (1970:21).
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Derde Wereld vormde een prioriteit in de Amerikaanse ontwikkelingspolitiek. De jonge
ontwikkelingslanden moesten uit de handen van het communisme worden gehouden en
de ontwikkeling van hun welvaart zou daartoe een belangrijk middel zijn. Amerikaanse
politici maakten geld vrij voor onderzoek naar de ontwikkelingsdynamiek van de jonge
staten (So 1990: 11). Daarbij ontstond de behoefte aan theorieen en modellen die naast
economische ook politieke, culturele en psychische aspecten in de analyse zouden betrekken.
De centrale vraag was welke factoren economische groei zouden kunnen bevorderen of
belemmeren. In het verlengde van Rostows theorie van de 'take-off van processen van
modernisering, werd economische groei immers beschouwd als de motor bij uitstek van
maatschappelijke vernieuwing (zie Rostow 1964, Eisenstadt 1973).

Het resultaat was de modemiseringstheorie. Detheorie vormde enerzijds de wetenschappe-
lijke weerspiegeling van de mondiale superioriteit van Amerika, anderzijds formuleerde
de moderniseringstheorie de weg waarlangs ook andere naties tot een met de Amerikaanse
samenleving vergelijkbare institutionele ordening zouden kunnen komen. Beschrijvende
en voorschrijvende kennis gingen daarbij hand in hand.

De moderniseringstheorie komt bovendien op in een peri ode dat er ook een belangrijke
'verwetenschappelijking' plaatsvindt van de Amerikaanse sociologie, zowel in theoretisch
als in methodisch opzicht. Ondanks onderlinge verschillen deelden zowel Parsons en Merton
als Stouffer en Lazarsfeld een gemeenschappelijke sociaal-wetenschappelijke missie. De
Amerikaanse sociologie moest veranderen van een geschiedenis van ideeen in een
systematische en analytische discipline, georganiseerd volgens het strakke ideaal van de
natuurwetenschappen (Turner & Turner 1990). Het project van de moderniseringstheorie
gaf in belangrijke mate uiting aan dit streven en vorrnde een kader waarbinnen zowel
theoretici als methodici hun aspiraties kwijt konden. In theoretisch opzicht vertaaIden
de aspiraties zich in het streven de sociale wereld en haar ontwikkeling onder te brengen
in een algemeen en systematisch theoretisch kader. In methodisch opzicht is dit de tijd
van de ontwikkeling en toepassing van vergelijkend surveyonderzoek ter verklaring van
stadia van maatschappelijke ontwikkeling (Eisenstadt 1973:12ev; Turner & Turner
1990: 105ev).

Vooral aan het eind van de jaren vijftig en rond het midden van de jaren zestig
verschijnen toonaangevende publikaties zoals die van Lerner (1958), Geertz (1963), Parsons
(1966), Coleman (1964), Levy (1967), Lipset (1963), Smelser (1964), Eisenstadt (1966)
en Rostow (I964). Maar ze vorrnen slechts een klein onderdeel van een lawine van studies
met een meer beperkte of praktische probleemstelling (vgl. So 1990). Er is sprake van
een uiterst produktieve, multi-disciplinaire sociale beweging met, zoals Chirot stelt:

'( ...) its own sources of funds, close interpersonal links and rivalries, its own journals
and publication series, a sense of shared mission and camaraderie, and, of course, its
hangers on, peripheral allies, and even its acceptable heretics' (Chirot gecit. in So
1990:18).

Ondanks het bestaan van belangrijke meningsverschillen, deelden de onderzoekers op
een meer algemeen niveau een gemeenschappelijk analysekader. Tot de kern van dat kader
behoorde een min of meer dichotome conceptualisering van de maatschappijgeschiedenis
in termen van traditie en modemiteit. Die conceptualisering was zelden gebaseerd op
concrete historiserende analyses van 'modemiserende' culturen. In het merendeel van
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de gevallen vonnde datgene wat werd getypeerd als traditie louter het abstracte spiegelbeeld
van wat werd geacht modern te zijn. Of zoals Eisenstadt het wat later formuleerde:

'The difference between traditional and modem societies was viewed in terms of so-
ciodemographic and structural features and, by implication, both traditionality and
modernity were seen as the sum total or epitome of different constellations of these
features, and tradition was seen as the power or entity that had to be broken to assure
the emergence and growth of modem and developing economic, political, and social
forces' (Eisenstadt 1973:13).

Er was nauwelijks sprake van concrete historische analyses van de wordingsgeschiedenis
van de eigen moderne orde. Daarvoor in de plaats hanteerde men onderzoeksschema's
waarin maatschappelijke ontwikkelingen werden aangeduid in formele termen als toenemende
mobiliteit, structurele differentiatie en toenemende complexiteit. In het concrete empirische
onderzoek naar het ontwikkelingsstadium van samenlevingen circuleerden uiteenlopende
'operationaliseringen' van deze algemene trends, zoals de mate van geletterdheid, het
bestaan van een open 'empathisch' persoonlijkheidstype, de mate van 'achievement-
motivation', de mate van urbanisering, de aanwezigheid van democratische politieke
systemen, de aanwezigheid van volgens universele normen werkende bureaucratieen, de
mate van economische ontwikkeling, de omvang van de media-participatie, de mate van
ontkerkelijking of van de massaconsumptie en de mate van psychische, sociale, economische
en geografische mobiliteit. Dat alles uiteraard in de context van een moderne natie-staat,
met haar eigen nationale economie, nationaal gemtegreerde cultuur en nationale op
democratische lees geschoeide partijenstelsel (vgl. onder meer Lerner 1958, Shills 1963
en Eisenstadt 1965).

Dergelijke criteria werden gebruikt in internationaal vergelijkend onderzoek om stadia
te onderscheiden in de trendmatige ontwikkelingsgeschiedenis van maatschappijen. Al
naar gelang de mate van politi eke participatie, de mate van geletterdheid of urbanisatie,
het mediagebruik danwel het universele karakter van fundamentele waarden en normen
werden maatschappijtypen ingedeeld op de as van primitief-eenvoudig tot modern-complex.
Aangezien het uitgangspunt was dat de hele wereld onderworpen was aan een gelijksoortige
ontwikkelingsdynamiek, konden overeenkomsten en verschillen tussen maatschappijen
en/of streken behandeld worden als de uiting van verschillende stadia in een gedeeld
ontwikkelingsproces. Zo kon via de methode van de vergelijkende analyse onderzoek
worden gedaan naar de factoren die de modemisering van samenlevingen bevorderden
danwel belernmerden, factoren waarvoor vervolgens in ontwikkelingsbeleid extra aandacht
was geboden."

8 Zie voor een exemplarisch bijvoorbeeld Lerner (\958). Het betreft een comparatieve studie naar de
moderniseringvan Turkije, Libanon, Egypte, Syrie.Jordanieen Iran. Veelzeggend is inditverband eenzinsnede
van Lerner, opgenomen in het voorwoord bij de in \964 verschenen paperback editie van The passing of traditional
society. Geconfronteerd met de bekende etnocentrisme-kritiek pareert Lerner (\958/\964:viii): 'The "Western
Model" is only historically Western; sociologically it is global'. Ook anderen zien zich geconfronteerd met
etnocentrismekritiek. Edward Shills (\963:25) pareert die in zijn On the comparative study of the new states
als voigt: 'It is not a manifestation of Western liberal parochialism for us to be concerned with the growth
of individuality and creativity, the institutionalization or the reasonable criticism of authority, and the incorporation
into the political order of dissent, or with institutional forms of respect for ordinary human beings, or with
loyalty, amity, and affection among human beings. These are all values of universal validity, and regimes that
do not find a place for them and similar values are less good that those that do'. De sociologie in de rol van
het wereldgeweten.
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Het geheel werd bij elkaar gehouden door een specifieke opvatting over de ontwikkelings-
gang en -dynamiek waaraan de sociale wereld als geheel onderworpen was. Het is aan
de theoretische interpretatie van die ontwikkelingsgang en -dynamiek, aan de analyse
van het proces van modernisering, dat de theoretische school haar naam ontleende.

De sentimenten waarop dit perspectief was gebaseerd zijn in historisch opzicht terug te
voeren tot drie bronnen. Dat zijn het evolutionisme zoals aan te treffen in de ontwikkelings-
theorieen van onder meer Spencer, Marx en Durkheim, Pareto en Weber, het klassieke
structureel-functionalisme van Malinowski en Radcliffe-Brown en het klassieke diffusionisme
van Boas en de zijnen. Diverse elementen van het perspectief vormden al langere tijd
een onderdeeI van de Amerikaanse sociologiebeoefening. Sociologen als Giddings en
Sumner deelden een Spenceriaans perspectief, doorspekt met termen als structuur en functie
(Turner & Turner 1990:119). Inde na-oorlogse periode werden deze kIassieke Spenceriaanse
gezichtspunten, in de context van vooral het structureeI-functionalisme en de systeemtheorie,
uitgewerkt tot nieuwe evolutionistische gezichtspunten.

In de ogen van de betrokkenen was de wereldgeschiedenis samen te vatten in een
min of meer gelijksoortige ontwikkelingsgang van primitief-eenvoudig, via diverse
overgangsstadia, naarmodem-complex. De ontwikkelingsgang zou verlopen viadifferentiatie-
en diffusieprocessen, aangedreven door het streven van maatschappijen, opgevat als
cybernetische sociale systemen, naar een steeds hogere mate van aanpassing aan en controle
over hun eigen als exogeen opgevatte omgeving.

De ontwikkelde theorieen werden vanwege hun impliciete of expliciete evolutionistische
karakter even goed bruikbaar geacht voor een beoordeling en analyse van de gang van
zaken in ontwikkelingslanden als voor een beoordeling en analyse van de ontwikkelingen
in het eigen gemdustrialiseerde achterland. Dat laatste bijvoorbeeld waar het ging om
de analyse van de modernisering van het platteland, van overgeleverde verwantschapssyste-
men, oude arbeidersculturen, traditionele stratificatieprincipes of stedelijke integratiekaders.

In het kader van de theorie is een veelheid van meer concreet onderzoek uitgevoerd
en maatschappijanalytisch commentaar geschreven, gebaseerd op uiteenlopende operati-
onaliseringen van het abstracte analysemodel. In sociaal-theoretisch opzicht was naast
het werk van Eisenstadt (1964, 1965) en Smelser (1959, 1963) vooral dat van Parsons
toonaangevend.

Parsons en de wereldgescbiedenis

In een van de vele recente hernieuwde evaluaties van het werk van Parsons beargumenteert
Frank Lechner hoe de interpretaties die tot voor kort het Parsons-debat domineerden in
een bepaald opzicht een beperking laten zien. Hij onderscheidt zogenaamde 'interne' en
'externe' interpretaties. In 'interne' interpretaties staat de bedoeling van de auteur en de
structuur van het werk voorop. De analyse van Adriaansens wordt daartoe gerekend, evenals
de herbewerking door MUnch en Habermas van Parsons' werk. Uitgangspunt van de evaluatie
is dat aan het werk een bepaalde bedoeling en structuur ten grondslag hebben gelegen
die ontdekt kunnen worden wanneer daar maar recht aan wordt gedaan. Er worden
inconsistenties gevonden in het oeuvre, zoals tussen Parsons' handelings- en systeemtheorie,
of tussen zijn vroege en latere werk, en er worden mogelijkbeden geformuleerd om die
inconsistenties op te lossen, in lijn met de oorspronkelijke bedoeling van de auteur. 'Externe'
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interpretaties daarentegen leggen vooral de nadruk op de implicaties en consequenties
van het werk, zowel voor de sociologische discipline zelf als voor de maatschappij als
geheel. Er wordt bijvoorbeeld gewezen op het liberale karakter van Parsons' werk of
op de ideologische functie daarvan in het na-ooriogse Amerika. Lechner noemt in dit
verband onder meer de kritiek van Mills (1959) en Gouldner (1970).

Zelf opteert Lechner voor een ander soort interpretatie. Dat is het type interpretatie
waarbij Parsons wordt gelezen vanuit het een of andere debat en waarbij er van wordt
uit gegaan dat het werk zijn betekenis ontleent aan de verbinding die het heeft met dat
debat. Volgens Lechner moet het werk van Parsons vooral worden gelezen als dat van
een analytisch constructivist, betrokken in de fonnulering van een model van bet modeme,
een model dat het mogeJijk moet maken om de aard en de ontwikkeling van een specifieke
maatschappij en bescbaving te interpreteren:

'( ..) the distinctive feature of his work was the way in which theoretical form and
intellectual function, generalizing intent and cultural content, fit together as part of an
interpretation of modernity' (Lechner 1991:177).

De implicaties van een dergelijke interpretatie zijn duidelijk. Ook al blijkt de algemeen-
tbeoretische fundering van Parsons' handelingstheorie in gebreke, dan nog kan zijn
interpretatie van het moderne bruikbaar zijn. Het is vanuit die optiek dat in het volgende
naar Parsons' werk zal worden gekeken. Het zal blijken dat het nog maar de vraag is
of Lechner in deze gelijk heeft. De moderniseringstheorie is afbankeJijk van een aantal
specifieke basispostulaten over de aard van het menselijk handelen en de sociale
ontwikkeling. Zonder die postulaten komt de theorie enigszins in het lucbtledige te hangen.

De kern van zijn bijdrage aan de analyse van het modeme levert Parsons in wat wei is
bestempeld als de late periode in zijn wetenschappelijke carriere (Alexander 1984:53).
In 1966 publiceert hij Societies, in 1971 gevolgd door The system of modern societies.
Beide boeken vonnen Parsons meest uitgewerkte bijdrage aan de moderniseringstheorie
en omvatten niets meer en niets minder dan een systematische analyse van de wereldgeschie-
denis vanuit een evolutionair en vergelijkend perspectief. Eenheid van analyse vonnt de
samenleving, opgevat a1shet meest autonome, zichzelf voorzienende sociale systeem (parsons
1966:9).9

Volgens Parsons wordt het modeme gekarakteriseerd door de differentiatie tussen
wat in zijn theoretiscbe taal wordt genoemd het sociale en het culturele maatschappelijke
subsysteem. Met die differentiatie wordt een specifieke ontwikkelingsdynamiek in gang
gezet die de moderne beschaving fundamenteel onderscheidt van de Middeleeuwse of
Gennaans-Christelijk en die tot in onze tijd voortduurt:

'Contemporary social structure is characterized by a special kind of integration with
the cultural system. In a sense modernity began with the secularization of the medieval
integration of society and religion, resulting in both the Renaissance and Reformation.
The societal system has since undergone a series of 'declarations of independence'
from close cultural - especially religious - 'supervision" (parsons 1971 :99).

9 In 1977 publiceert Jackson Toby The Evolution of Societies, een aangepaste integratie van beide eerdere
werken waarin met name de theoretische hoofdstukken zijn weggelaten en de taaI enigszins is glad gestreken.
Hier gebruik ik de oorspronkelijke teksten.
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Tot de belangrijkste kenmerken van de modeme tijd behoren de met de Reformatie in
gang gezette pluriformisering van de religie; de daarmee verbonden breuk tussen religie
en maatschappelijk beheer en tussen religie en wetenschap; de differentiatie tussen staat
en maatschappij; de opkomst van een nieuwe, meer a1gemeen geformuleerde nationale
cultuur, een nationale cultuur gedragen door wettelijk verankerde burgerrechten, a1smede
de opkomst van een prestatiegericht persoonlijkheidstype dat eerder streeft naar de
vormgeving van de goede samenleving dan naar de bevrijding van de ziel in een hiernamaals.
Fundamenteel is de differentiatie en - op een hoger abstractieniveau - reintegratie van
cultuur en maatschappij (Parsons 1971: 52). Vandaar dat Parsons al eerder de ontwikkeling
en verbreiding van de 17e eeuwse Britse 'Common Law' heeft getypeerd als:

'C ... ) nieht nur die am weitesten entwiekelte universalistische nonnative Ordnung,
sondem C... ) wahrseheinlieh die entseheidende Erfindung der Modeme'

(parsons 1970:68).10

Oit tijdperk van de modemiteit, aangevangen ten tijde van de 17e eeuwse Reformatie,
kent een drietal stadia van maatschappelijke ontwikkeling, een vroeg 17eilSe eeuws stadium,
een lSe/1ge eeuws overgangsstadium en een 20e eeuws eindstadium.

Het begin van het overgangsstadium wordt gemarkeerd door de Britse industriele en de
Franse democratische revolutie. Centraal kenmerk van de industriele revolutie is de
differentiatie tussen wat wordt genoemd de economische en de sociale structuur. Oaarmee
gaat een verdere differentiatie en specialisatie gepaard van consumptie-, kapitaal- en
arbeidsmarkten, de ontwikkeling van a1gemeen beschikbare fysieke hulpbronnen (zoals
de aanleg van spoorwegen) en de opkomst van de zelfstandige beroepsrol, ingebed in
een stratificatiestructuur die meer is gebaseerd op het principe van de verwerving dan
op dat van de vererving van status (Parsons 1971:76/7).

De met de industriele revolutie verbonden differentiatie tussen de economische en
sociale structuur brengt de behoefte met zich mee aan een nieuw maatschappelijk
integratieprincipe. Oat nieuwe integratieprincipe wordt 'aangereikt' door de Franse
democratische revolutie. De daannee verbonden differentiatie tussen de politieke en sociale
structuur gaat gepaard met de vestiging van een nieuw nationaal bewustzijn. Oat nationaal
integrerende bewustzijn is gebaseerd op de idee van nationaal gedeelde civiele en politieke
rechten en nationaal gedeelde geJijke kansen en levert een nieuwe rechtvaardiging voor
de nieuwe maatschappelijke ongelijkheid in welvaart, politieke autoriteit en sociaal privilege.
Het nieuwe universele rechtssysteem en de daannee verbonden democratische associaties
leveren tegelijkertijd de legitimaties, nodig voor de ontwikkeling van een centraal gezag
dat in staat is om het vrije marktmechanisme van de noodzakelijke wettelijke randvoorwaar-
den te voorzien.

De na-oorlogse onderwijsrevolutie luidt het (voorlopige) eindstadium in van het proces
van modemisering. Er is sprake van een massale deeIname aan het onderwijs, maar bovenal
van een nauwere wederzijdse koppeling tussen wetenschap en techniek. Daamaast spelen
principes van traditie en vererving steeds minder een TOI in de maatschappelijke straticificatie,

10 Oit citaat is oorspronkelijke uit Parsons (1964).
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dit ten gunste van een meer open systeem van gelijke kansen. Tenslotte ontstaan er nieuwe
professionele gemeenschappen, niet georganiseerd op basis van principes ontleend aan
de markt of de bureaucratie, maar op basis van principes ontleend aan de democratie.

De na-oorlogse onderwijsrevolutie neemt in het model van Parsons een bijzondere
plaats in. Zij raakt imrners aan het fundament van de modemiteit zelf: aan de relatie tussen
de culturele en sociale structuur. De onderwijsrevolutie gaat gepaard met een verdergaande
secularisering van de sociale orde. Object van secularisering is dit keer niet aileen de
religie, maar ook de uit eerdere fasen van het modemiseringsproces overgeleverde
intellectuele en esthetische disciplines (parsons 1971 :99). In de katholieke dogmatiek
treedt ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie van Paus Johannes XXIII een belangrijke
versoepeling op en de (natuur-)wetenschappelijke optiek wordt ook van toepassing in
het sociale- en gedragsveld en de geesteswetenschappen (parsons 1971:99). De door auteurs
als T.S. Eliot, Dwight MacDonald en Ortega y Gasset geventileerde aristocratische afkeer
van de massa-cultuur vormde de laatste stuiptrekking van een achterhaald particuralistisch
cultuurideaal. Tenslotte verandert ook de manier waarop de sociaIisatie en het behoud
van de culturele waarden zijn georganiseerd. De toenemende geografische mobiliteit gaat
gepaard met een erosie van buurt- en familiebanden. Daardoor komt de socialisatiefunctie
zwaarder op de schouders van het gezin terecht. Dat wordt in haar taak ontlast doordat
het onderwijssysteem de functie op zich neemt van de verdeling van mensen over het
stratificatiesysteem.

Op politiek en economisch terre in is er sprake van een verdere voortzetting van trends
uit de overgangsfase. Tot de belangrijkste rekent Parsons de verdere uitbreiding van het
kiesrecht en van de bureaucratie, de verdere uitbouw van Fordistische vormen van
massaproduktie en -consurnptie, de toenemende sociale en economische mobiliteit, een
verdere monetarisering van de economie, een verdere stijging van de produktiviteit, een
relatieve afname van het aantal handarbeiders en een toename van het aantal witte-boor-
den-werkers en dienstverleners, de toenemende scheiding tussen feitelijk eigendom en
inkomen uit eigendom en een algemene stijging van het inkomen, de welvaart, de kwaliteit
van de huisvesting en de esthetische smaak. In de modeme maatschappij heeft het principe
van de vrije beroepsverwerving zich tot welhaast aIJe maatschappelijke functies uitgebreid,
ook tot die in de hogere statusgroepen. Daarmee is de toegankelijkheid van maatschappelijke
functies op een historisch hoogtepunt gebracht.

Het Marxistische analyseschema is in de ogen van Parsons niet langer van toepassing.
Natuurlijk is er nog steeds sprake van vormen van sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid,
maar: 'fraiming these problems in simple terms of bourgeoisie versus proletariat is ( ...)
no longer relevant' (Parsons 1971: 115). Eerder is er sprake van vormen van re/atieve
deprivatie, veroorzaakt door het gevoel van mensen buitengesloten te zijn van de sociale
gemeenschap. Datzelfde gevoel uit zich ook op andere manieren zoals in de idee dat politi eke
elites hun macht misbruiken ten gunste van zichzelf in plaats van ten gunste van het
algemene welzijn, in de idee dat er sprake is van een verdergaande bureaucratisering van
de samenleving, in het studentenprotest van de jaren zestig, in de onrust die er nog bestaat
over de desintegratie van de lokale gemeenschap en in de roep om maatschappelijke
participatie.' ,

II Dit alles wijst volgens Parsons niet op een crisis in het politieke systeem, of in het economische danwel
het waardensysteem, maar op het probleem van de integratie tussen enerzijds de verworvenheden van de
onderwijsrevolutie - met haar nadruk op de gelijkheid van kansen - en anderzijds de functionele behoeften
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Van zoiets als een postmodem tijdperk is volgens Parsons geen sprake. In een reactie
op een analyse van Porter (1968) benadrukt Parsons dat de maatschappelijke ontwikkelingen
van de jaren zestig eerder moeten worden gezien als een volgende fase in het modemiserings-
proces dan aIs een breuk daarmee:

'We should expect that anything like a 'culminating' phase of modern development is
a good way off - very likely a century or more. Talk of "postmodem" society is decid-
edly premature. Taking into account the undeniable possibility of overwhelming des-
truction, our expectation is nevertheless that the main trend of the next century or
more will be toward completion of the type of society that we have called "modern",'
(Parsons 1971:143).

Samenvattend kan worden vastgesteld dat Parsons het modemiseringsproces uiteindelijk
associeert met een toenemende 'secularisering' van de cultuur. Die secularisering uit zich
in het na-oorlogse Amerika in de vestiging van meer algemene waarden als individuele
verantwoordelijkheid, instrumenteel activisme en gelijkheid van kansen. Tegelijkertijd
vormen deze waarden de uiting van een voortgaande differentiatie tussen het sociale en
culturele systeem, een differentiatie die in de theoretische systematiek van Parsons een
bijzondere plaats inneemt. De differentiatie maakt het mogelijk dat de Amerikaanse
samenleving een hogere aanpassingscapaciteit bereikt, waardoor ze, zonder al te grote
integratieproblemen, een grotere mate van culturele en maatschappelijke complexiteit
aankan.

Modernisering en het vierfunctie-paradigma

Om een adequaat beeld te krijgen van wat Parsons' analyse precies inhoudt, is het
noodzakelijk in het kort zijn meer analytische conceptuele kader in de beschouwing te
betrekken. Bovengenoemde interpretatie van het proces van modemisering zweeft immers
niet in een theoretisch luchtledige, maar ontleent haar coherentie en relevantie aan Parsons'
zogenaamde 'vierfunctie-' of' intersysteemparadigma'. Dit paradigma, uitgewerkt in de
jaren vijftig, markeerde een belangrijke inhoudelijke herorientatie in Parsons' werk."

van de sociale gemeenschap -lees de economische en beheersmatige vereisten. De oplossing van dit probleem
van de relatie tussen participatie en efficiency moet worden gezocht in de ontwikkeling van nieuwe integratie-
en stratificatieprincipes, nietgebaseerd op verschillen in etniciteitofnationaliteit, noch op verschillen in klasse
of aristocratie, maar op een ethos van eigen verantwoordelijkheid en gelijkheid van kansen (parsons 1971: 121).
12 Over de achtergrond en betekenis van die herorientatie bestaat een niet gering verschil van mening (vgl.
Alexander 1984:73/4). In de optiek van Adriaansens ontwikkelde Parsons zijn vierfunctie-paradigma om nog
resterende inconsistenties op te lossen uit zijn eerdere structureel-functionalistische handelingstheorie. Die
inconsistenties waren het resultaat van de spanningsverhoudingen tussen een voluntaristisch standpunt en de
wens om te komen toteen algemene handelingstheorie. In handelingstheoretiscbe termen vond die inconsistentie
zijn neerslag in de tegenstelling tussen de subjectieve orientatie van de actor en het objectieve gezichtspunt
van de situatie waarin de actor zich beyond, en in de tegenstelling tussen het individualistische en het
systeemgeorienteerde gezichtspunt. Parsons lost dat dilemma op door zijn referentiekader te verscbuiven van
het handelingsperspectiefnaar de als symbolisch opgevatte handeling zelf. Orientaties en condities verschijnen
in bet vervolg als twee analytisch te onderscheiden aspecten van het handelen (zie Adriaansens 1976: 135ev).
Volgens Alexander representeerthet vierfunctie-ofintersysteemparadigmaeen verdere modelmatige opschoning
van nog resterende empiristische elementen uit Parsons' eerdere werk. Er waren simpelweg nog teveellosse
empirische eindjes (Alexander 1984:75). Voor een modelmatig werkende socioloog als Parsons moeten beide
situaties problematisch zijn geweest. Het vierfunctie- of intersysteemparadigma loste beide problemen op.
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Zoals bekend formuleerde Parsons zijn handelingstheorie, de basis van zijn gehele
theoretische model, als een alternatief voor het Amerikaanse behaviorisme en haar voorloper,
het positivisme. Tegelijkertijd deedhij daarmee een poging positivistische en idealistische
handelingstheorieen te integreren. Tot de kern van zijn theorie behoort het uitgangspunt
dat het handelen uiteindelijk moet worden begrepen vanuit een cultureel ingevoerde wil,
De aanname is dat menselijk handelen niet aileen kan worden verklaard vanuit de behoefte
tot aanpassing aan een fysisch-organische omgeving of vanuit een hang naar psychische
genoegdoening. Ook van belang zijn de behoefte om in contact te treden met anderen
en de behoefte tot invoering in een gedeeld symbolisch-cultureel systeem. Dat laatste
aspect is van doorslaggevend be lang. Het fysische en psychische apparaat en de sociale
context vormen conditionerende momenten voor het handelen, de aangehangen waarden
zijn daarentegen richtinggevend."

Analoog aan deze handelingstheorie kan volgens Parsons ook het functioneren van
sociale system en en van samenlevingen als geheel worden geanalyseerd. Ze vormen het
resultaat van de wisselwerking tussen vier 'factoren' of 'momenten', te weten: (1) de
fysisch-organische omgeving met de bijbehorende hulpbronnen; (2) de persoonlijkheid
en motivaties van de leden van Je samenJeving; (3) de sociale omgeving en de bijbehorende
vormen van sociale integratie en (4) de symbolische omgeving en de bijbehorende culturele
legitimaties. Met deze vier aspecten corresponderen de vier beroemde universele functies
waaraan volgens Parsons aIle systemen moeten voldoen willen ze kunnen voortbestaan.
Deze betreffen: (1) een zekere mate van aanpassing aan omgevingscondities - adaptation,
(2) een orientatie op doeleinden geformuleerd in relatie tot de omgeving - goal attainment,
(3) een zekere mate van interne integratie van het systeem - integration, en (4) de
instandhouding van belangrijke beheersmatige of controlerende systeemeigenschappen -
latent pattern maintenance (parsons 1966:7).

De schake\ tussen deze handelings- en systeemtheorie en Parsons' analyse van processen
van modernisering wordt gevormd door een op een systeemtheoretische en cybernetische
lees geschoeide veranderingstheorie. Maatschappelijke verandering verloopt via vierprocessen
van structurele transformatie namelijk: (1) verbetering van het adaptieve vermogen, (2)
toenemende differentiatie, (3) toenemende integratie van delen van de omgeving en (4)
het meer algemeen worden van waarden (parsons 1971 :27). Uitgangspunt is dat sociale
systemen streven naar zelfhandhaving. Ze streven onderLingnaar een zo adequaat mogelijke
aanpassing ('adaptation ') aan, of cybemetische controle over de vier genoemde omgevingsfac-
toren. De sociale systemen die de meeste hulpbronnen kunnen vrijmaken en de hoogste
interne differentiatie kunnen opbrengen zullen daar ten opzichte van hun omgeving het
beste in slagen en hebben bijgevolg de grootste overlevingskans. Van primair belang is
de beschikbaarheid over een op zijn minst latent gedeeld en op een meer algemeen niveau
geformuleerd waardenpatroon. Niet alleen levert dat veralgemeniseerde waardenpatroon
de legitimatiebasis nodig voor de integratie van een meer gedifferentieerde samenleving,
tevens bepaalt het gedeelde waardenpatroon de inhoudelijke richting van het evolutie-
proces."

13 Dit is ook door Parsons zelf wei het cultureel-determinlstische standpunt genoemd van het structureel-functio-
naJisme.
14 Er bestaat een belangrijk verschil van mening over de status van het gedeelde waardensysteem in de theorie
van Parsons. In navolging van Garfinkel meent ook Giddens Parsons' theorie te kunnen bekritiseren door erop
te wijzen dat mensen zelden een actieve instemming vertonen met het dominante waardensysteem. Mark Gould
(1991:96) stelt dat Parsons dat natuurlijk ook wei heeft geweten. Voor Parsons telt aIleen dat een gedeeld
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Het is dit mechanisme van de vergroting van de cybernetische controle over de omgeving
dat fungeert als de centrale abstract-theoretische verklaringsgrond voor de waargenomen
ontwikkelingen, als synoniem voor modernisering (Toby 1977:4-8). In de loop van de
ontwikkeling specialiseren maatschappelijk gedifferentieerde subsystem en zich intoenemende
mate in de beheersing van een van de vier omgevingsfactoren. Fasen van toenemende
maatschappelijke differentiatie markeren de uiteenlopende episodes in het ontstaan van
de moderne maatschappij. 15

Parsons 'and beyond'

Tijdens de bloeiperiode van de Amerikaanse 'moderniseringsschool' was er nauwelijks
sprake van een deb at over wat er concreet-historisch onder 'modern' of ,modernise ring'
diende te worden verstaan. Daarover bestond kennelijk een redelijk algemene, zij het
merendeels stilzwijgende overeenstemming. Dat stilzwijgen is achteraf begrijpelijk.

Op de eerste plaats stelde het merendeel van de leden van de moderniseringsschool
zieh, in tegenstelling tot Parsons, niet ten doel om de ontwikkeling van de menselijke
geschiedenis als zodanig in een allesomvattende theoretische systematiek onder te brengen.
In het merendeel van het onderzoek werd volstaan met de analyse van het moderne karakter
van concrete samenlevingsvormen en de factoren die daarop van invloed zouden zijn,
een en ander aan de hand van sets van standaardvariabelen als de openheid van het
stratificatiesysteem of de mate van alfabetisering, democratisering danwel urbanisering.
Wat deze en andere factoren gemeen hadden was dat ze onderdeel vormden van het beeld
dat een Amerikaanse intellectuele elite had van de karakteristieke ontwikkeling en de
superioriteit van de eigen maatschappij. am een historische of systematische fundering
van de gehanteerde criteria van modemisering maakte slechts een enkeling zich druk.

Op de tweede plaats werd die situatie in Amerika in de hand gewerkt door een daar
heersend 'anti-intellectualisme'. Harold J. Bershady (I991 :77) brengt dit anti-intellectualisme
in verband met de maatschappelijke posities en aspiraties van de toenmalige Amerikaanse
intellectuelen. Grand(!) Theory werd geassocieerd met een specifieke geprivilegeerde,
contemplatieve intellectuele cultuur. Binnen het Amerikaanse gelijkbeidsideaal met haar
instrumentele interpretatie van de rol van intellectuelen paste Mertons idee van de middle
range theory veel beter: 'Is this not perfectly suited to the American temper? This kind
of theory, the name intimates, is not to high, not too low, but, like the modest accom-
plishments of the middle class, accessible to everyone' (ibid.).

Ten derde gold dat voor zover er sprake was van een debat, dat debat meer betrekking
had op de systematische dan op de concreet-historische dirnensie van de moderniserings-

waardensysteem een van meerdere factoren vormt die een bijdrage kunnen leveren aan de instandhouding van
een maatschappelijke orde. Gould miskentdaarmeeechterde bijzondere plaats die hetgedeeJde waardensysteem
inneemt in Parsons' vierfunctie-paradigma.
15 Een zestal ontwikkelingen zijn daarbij van een dermate belang dat ze kunnen worden gekenschetst a1s
evolutionaire universalia. (I) het ontstaan van sociale stratificatieprincipes losgekoppeld van verwantschapsverhou-
dingen, (2) het ontstaan van nieuwe culturele legitimaties voor die nieuwe stratificatieprincipes, legitimaties
geformuleerd op een meer a1gemeen waardenniveau (3) de opkomst van bureaucratische beheerssystemen,
(4) het ontstaan van geld- en marktorganisaties, (5) de creatie van a1gemene universele normen en (6) de
totstandkoming van democratische associaties (ibid.). Deze evolutionaire universalia vormen de noodzakelijke
voorwaarden voor de verdergaande integratie van in toenemende mate autonome subsystemen, De maatschappijen
die deze universaliadoorvoeren - met name de rnodern-westerse samenlevingen - kennen een belangrijkestijging
van hun aanpassingscapaciteit (Parsons 1964).
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theorie. De discussies waren in eerste aanleg methodologisch en/of sociaal-ontologisch
van aard en betroffen bovenal de evolutionistische en systeemtheoretische aspecten van
de modemiseringstheorie. Ook voor zover het werk van Parsons in de discussie werd
betrokken, betrof dat niet zozeer de historisch-empirische, alswei de modelmatige kant
ervan (het vierfunctie-paradigma)."

Een van de socioiogen die zich naast Parsons het meest intensief heeft bezig gehouden
met de modemiseringstheorie is Shmuel Eisenstadt. Ook bij associeerde modernisering
in eerste instantie met ontwikkeiingen ais een toenemende sociale mobiliteit en structurele
differentiatie en met het ontstaan van sociale, politi eke en economische systemen, in staat
tot een beheerste sociale verandering (Eisenstadt 1963). In afwijking van het gangbare
sociale evolutionisme echter pieitte Eisenstadt voor meer concreet onderzoek naar de
historische en lokaie variaties in processen van modemisering. Er zou zijns inziens meer
aandacht moeten worden besteed aan het vraagstuk van het mislukken van differentiatiepro-
cessen, aan de mogelijkheid van een terugval in de evolutie, aan het verschijnsel van
onevenwichtige of ongelijktijdige verandering en aan de analyse van uiteenlopende
evolutionaire paden (bv. Eisenstadt 1964). Het ging Eisenstadt daarbij, in afwijking van
zijn tijdgenoot Neil Smelser, niet om de ontwikkeling van een systematische theorie van
sociale verandering. Het ging bovenal om een meer concrete, tijd en plaats gebonden
analyse van de variabiliteit daarin. Modemiseringsprocessen vertonen weliswaar een meer
aigemene systematiek, maar de verklaring van het concrete lokale verloop ervan kan aileen
plaatsvinden aan de hand van een analyse van lokale gebeurtenissen.

Steen des aanstoots vormde voor Eisenstadt het evolutionistische en universele karakter
van vee Imodemiseringstheorieen. Sociale verandering leidt nietaltijd tot een hogere graad
van differentiatie en specialisatie en het proces voigt ook niet altijd een eenduidige van
te voren te voorspellen ontwikkelingsgang. Zo impliceerde het Europese fascisme en het
Japanse militarisme eerder een terugval dan een vooruitgang in de evolutie. De vraag
dringt zich dan ook op welke condities precies bewerkstelligen dat sociale verandering
leidt tot differentiatie danwel tot 'de-differentiatie':

'The concepts of differentiation and of "stages" are important guides for identifying
the crucial break-throughs at which different spheres of social and cultural activity are
freed from various ascriptive frameworks, and the potential for crystallization of more
differentiated social and symbolic systems is enhanced. But these concepts neither
describe nor explain the concrete crystallizations that appear at these junctures'
(Eisenstadt 1964:386).

Eisenstadt wilde dat er onderzoek werd verricht naar de verschillende manieren waarop
maatschappelijke vormen (zoals bureaucratische systemen) het proces van modernisering
doorlopen. Daarbij vatte hij het modemiseringsproces op als een proces van toenemende
differentiatie, sociale mobiliteit en culturele 'ont-traditionalisering', dat zich afspeelt op
een hoger generalisatieniveau. De vraag is vervolgens hoe samenlevingen of groepen die

16 Qua 'timing' klopt dat ook wei enigszins. Parsons historische reconstructie van de modeme tijd verschijnt
op een moment (1966 en 1971) dat de modemiseringsschool eigenlijk at over haar hoogtepunt heen is. Met
name vanuit de hoek van de interdependentietheorie en het marxisme wordt dan kritiek geformuleerd op de
ontwikkelingstheoretische aspecten van de modemiseringstheorie en de daannee verbonden ideologische dimensies
(So 1990).
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met dergelijke algemene veranderingstendenties worden geconfronteerd, daarop zullen
reageren:

'Although these processes of change and development and the problems they present
have some common cores, the responses to these problems and the consequent types of
social and poLiticaland cultural "post-traditional" orders that develop within them vary
greatly' (Eisenstadt 1973:210).

Het onderzoek naar deze variatie zou moeten plaats vinden aan de hand van vergelijkend
onderzoek (zie voor een voorbeeld Eisenstadt 1965).

Alhoewel het lijkt alsof hiermee een fundamenteel meningsverschil is gecreeerd over
de verklarende pretenties van het functionalisme in het algemeen en de modemiseringstheorie
in het bijzonder, mondt Eisenstadts analyse daar niet in uit. Inde ogen van zowel Eisenstadt
als Parsons is het geformuleerde vraagstuk niet in strijd met het bredere raamwerk van
de na-oorlogse functionele analyse. Hoogstens is er sprake van een behoefte aan een meer
genuanceerde en contextgevoelige specificering van het algemene proces van toenemende
differentiatie. Maar met dat analyseniveau en met die vraagstelling hield Parsons zich
eenvoudigweg niet bezig. Hij richtte zich vooral op 'the structural ordering of social data'
en niet zozeer op 'the analyses of process and change' (parsons 1966: 112). In wat kan
worden gelezen als een directe reactie op Eisenstadt stelt Parsons vijf jaar later:

'I have focused mainly on the societies which gave rise to significant evolutionary de-
velopments. (..) However, an adequate treatment of the balance of successes and fail-
ures and the factors determining them would require a different study' (parsons
1971:231).

Belangrijk is ondertussen dat de meer inhoudelijke typering die Eisenstadt geeft van het
proces van modemisering - de omschrijving van de diverse vormen waarin zich dat proces
kan voordoen, de onderscheiding van de diverse ontwikkelingsstadia alsmede de gebruikte
criteria van falen en succes - in belangrijke mate overeenkomt met of zelfs is ontleend
aan het ook door Parsons gebruikte conceptuele kader. Het schema wordt 'hoogstens'
losgeweekt uit zijn systeemtheoretische context en toegepast als een gegeneraIiseerd geheel
van karakteristieke tendenties (Hamilton 1984).17

Eisenstadt positioneert zijn werk tussen enerzijds het systematische evolutionisme zoals
hij dat meent aan te treffen in Parsons' structureel-functionalisme en anderzijds het
historicisme dat hij meent waar te nemen in het werk van de socioloog Bendix.

Wanneer evolutionisten particuliere gebeurtenissen proberen te verklaren aan de hand
van universele mechanismen, verwarren zij het achterhalen van trends met het leveren
van historische verklaringen. De richting en de aard van maatschappelijke ontwikkelingen
is niet voorbestemd en kan niet worden verklaard uit algemene principes en eerste oorzaken.

17 In de loop der tijd za1 Eisenstadt zich steeds verder in een post-evolutionistische richting ontwikkelen,
daarmee in zijn orientatie verschuivend van een meer op Durkheim naar een meer op Weber gebaseerde visie.
Wat vervolgens de status is van zijn indicatoren van modemisering (tendenties, beschrijvingen, criteria) wordt
echter meer en meer onduidelijk.
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Evolutionisten besteden te weinig aandacht aan de particuliere kenmerken van samenlevingen
en aan lokale mechanismen van sociale verandering (Hamilton 1984:90).

Anderzijds echter moet Eisenstadt ook niets hebben van het radicale historicisme van
een socioloog als Bendix. Processen van modernisering vertonen weI degelijk een universele
systematiek of symbolische danwel structure le karakteristiek en vormen geen 'one-time
historical processes' (Eisenstadt 1973:104). Het moet mogelijk zijn: '( ...) to explain
systematically the variety of structural forms which accompany the process of modernization
(...)' (Eisenstadt in Hamilton 1989:91). Eisenstadt houdt vast aan de idee dat allerlei
maatschappijen, in uiteenlopende vonnen en tempi, onderhevig zijn aan een universele
tendens tot modemisering.

Waar Eisenstadt concepten als structurele differentiatie en sociale mobiliseringtiog enige
concrete betekenis geeft - ze verwijzen naar een systematische karakteristiek van processen
van modemisering -, kent Bendix ze louter een ideaal-typische waarde toe. \8 Ze zijn
bruikbaar en noodzakelijk als sensitizing concepts, als analytische instrumenten. Het vormen
abstracties die van nut kunnen zijn in de analyse van concrete verschijnselen, geen empirische
generalisaties van concrete veranderingen. Ze zijn bruikbaar in de vormgeving van
onderzoeksagenda's, maar vertegenwoordigen geen institutionele karakteristiek. In de
werkelijkheid is er geen sprake van een eenduidige overgang van traditie naar modemiteit.
'Modeme' waarden blijken vaak al een lange geschiedenis achter de rug te hebben en
'modernisering' boeft niet altijd gepaard te gaan met het afzweren van traditionele waarden
(vgl. Japan). De idee dat traditionele samenlevingen worden gekenrnerkt door een grote
onderlinge solidariteit, morele consensus, authenticiteit en sociale gemeenschappelijkheid
is net zo min steekhoudend als de idee dat de modern-industriele samenleving louter wordt
gekenmerkt door een nihilistisch, verzakelijkt en individualistiscb commercialisme. Processen
van 'modemisering' vormen niet louter maatschappij-inteme ontwikkelingsprocessen.
Het dualistische schema van traditie en modemiteit is te simplistisch. Er is sprake van
een impliciete toepassing van westerse modellen voor de beoordeling van niet-westerse
ontwikkelingen. Men veronachtzaamt de betekenis van historiscbe contingentieten gunste
van de een of andere 'Iogica van het industrialisme': 'Seldom has social change been
interpreted in so managerial a fashion' (Bendix 1970:274). Door de begrippen in de Jijn
van Weber een ideaaltypische status toe te kennen wil Bendix ze ontdoen van bun
retficerende en ideologiscbe lading.

De implicatie is duidelijk. Wanneer maatschappelijke ontwikkelingen geen min of
meer gedeelde systematiek hebben, verliest ook het moderniseringsproces zijn universeel-
systematische status. Voor Bendix staat modernisering dan ook voor een tijd-ruimtelijk
specifiek proces en niet voor een universele ontwikkelingsdynamiek. Modemisering staat
voor bet type sociale verandering dat zijn oorsprong vindt in de Engelse industriele en

18 Wellicht aardig om hier op te merken is het feit dat Parsons eenzelfde soort kritiek uitoefende op Webers
oorspronkelijke gebruik van hetldealtype. Ook daar zat nog een spoortje concreetheid in. Webers ideaaltypische
begrippen verwezen immers naar hypothetisch-concrete, dat is moge\ijk reeel bestaande, sarnengestelde handelingen.
Doel van een sociologisch model is nu juist concrete verschijnselen in hun abstracte elementen uiteen te leggen
(Adriaansens 1979:27). In de ogen van Hamilton (1984) is in het geval van Parsons sprake van analytisch realisme.
De concepten verwijzen naar 'general attributes of concrete phenomena' en dus niet, zoals bij Weber naar 'usefull
fictions'. Bij Eisenstadt daarentegen is sprake van typologisch realisme: 'This position is contained in his attempt
to develop concepts of social formations (e.g. roles, institutions, societies) that embody concrete phenomena
in their essential reality.' Bendix blijft in de ogen van Hamilton dichter bij Weber en dus ook Parsons, door
er van uit te gaan dat sociologische concepten 'must necessarily be "abstractions from observations of behavior
and from historical evidence" that "freeze the fluidity of social life'" (Hamilton 1984:92/3).
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Franse politieke revolutie. Doorslaggevend waren de transformatie van de landbouw
(economische orde), de functionele democratisering (politieke orde) en de verspreiding
van het alfabetisme en de drukpers (sociale orde). Samen gaven deze ontwikkelingen
gestalte aan een nieuwe bistorische figuratie. De wereldwijde verspreiding van die figuratie
vormt niet het resultaat van een aan elk sociaal systeem inherente aanpassingssystematiek
(cf. Parsons), of van universele ontwikkelingstendenties (cf. Eisenstadt). Ze vormt het
resultaat van het ontstaan van wereldwijde concurrentieverhoudingen:

'The economic and political "breakthrough" which occured in England and France at
the end of the eighteenth century, put every other country of the world into a position
of "backwardness." (...) Accordingly, a basic element in the defmition of moderniz-
ation is that it refers to a type of social change since the eighteenth century, which
consists in the economic or political advance of some pioneering society and subse-
quent changes in follower societies' (Bendix 1970:296).

Van primair belang acht Bendix de rol van intellectuelen en het onderwijs, met name
waar het gaat om de formulering en legitimering van opvattingen van voor- en achteruitgang.
Het onderscheid tussen traditie en moderniteit wordt aldus ontdaan van zijn inherente
wetenschappelijke of universeel-theoretische basis en teruggestopt in de gescbiedenis (Bendix
1970:312).

Volgens Dietrich Rilschemeyer (1984) heeft Bendix zo uiteindelijk geen kader meer
voor handen om de typologieen noodzakelijk voor elke historische analyse theoretisch
te funderen. 19 De toenemende nadruk die Bendix legt op het historisch gesitueerde karakter
van maatschappelijke ontwikkelingen en de toenemende afkeer van concepten die de
situatiedefinitie van concrete actoren overstijgen - 'inevitably arbitrary categories' - laten
hem uiteindelijk met lege handen achter. Wat de verschillende elementen van zijn eigen
typering van het moderne nog verbindt blijft onduidelijk en in ieder geval zonder historisch-
theoretisch fundament.

Tussen systeem en geschiedenis

Uiteraard is het bovenstaande maar een topje van de ijsberg van het debat dat over
onderdelen van de modemiseringstheorie in het algemeen of het werk van Parsons in
het bijzonder is gevoerd. Zo hebben Garfinkel (1967) en Homans (1964) aI in een vroeg
stadium kritiek uitgeoefend op het cultuurdeterministische en functionalistische karakter
van Parsons' handelingstheorie: er bestond te weinig aandacht voor de motieven en ideal en
van gewone mensen van vlees en bloed. Dahrendorf (1958) en Rex (1961) richtten hun
kritiek op het vermeende consensusdenken achter het structureel functionaIisme. Er zou
te weinig aandacht bestaan voor de werking van conflicten en macht. En daarnaast gaven
ook anderen dan Eisenstadt en Bendix uiting aan hun behoefte aan meer historisch specifieke
en procesmatige theorieen van sociale verandering (o.a. Smelser 1959; Lipset 1963; Nisbet
1969).

Van een meer fundamenteel karakter is de kritiek die vanaf het einde van de roerige
jaren zestig losbarst, met name van de zijde van de sociologie (o.a. Elias 1969a, Gouldner

19 Ruscherneyer heeft zelf ook onderzoek gedaan naar vormen van modemisering. Zie Ruschemeyer (1970).
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1970, Giddens 1977) en de interdependentietheorie (o.a. Frank 1967). Er worden
kanttekeningen geplaatst bij het functionaIistische, mechanistische, evolutionistische, euro-
centrische, uni lineaire, idealistische, ideologische, burgerlijke en natie-centrische karakter
van de moderniseringstheorie." Als tegenhanger van de abstracte modemiseringstheorie
en in de voetsporen van het eerdere werk van auteurs als Marc Bloch en Norbert Elias
komt een nieuwe sociologie van maatschappelijke verandering tot ontwikkeling. Daarin
worden historische ontwikkelingen opgevat als discontinue processen. Doel is niet langer
de ontwikkeling van een systematische theorie van sociale verandering als zodanig, maar
het leveren van analyses en theorieen van gesitueerde historische ontwikkelingen zoals
van het ontstaan en de ontwikkeling van sociale revoluties, van staatsvormingsprocessen,
van het ontstaan van een kapitalistische wereldorde of van een collectieve klasse van
arbeiders. De nieuwe analyse van historische ontwikkelingen wordt aangeduid met de
term historische sociologie. Toonaangevend zijn de werken van onder meer Barrington
Moor, Theda Skocpol, Charles Tilly, Perry Anderson, E.P. Thompson en Immanuel
Wallerstein.

Dennis Smith heeft recentelijk in een uitstekend overzicht van de historische sociologie
erop gewezen dat de tegenstelling tussen evolutionistische en discontinue geschiedsopvat-
tingen niet al te scherp getrokken kan worden:

'(Discontinuist accounts) do not exclude, and sometimes incorporate, accounts of the
way particular totalities came, or might have come, into existence. Furthermore, they
may observe secular tendencies within totalities (...)' (Smith 1991:154).

De evolutionistische optiek wordt ook niet alleen binnen de zogenaamde burgerlijke
sociologie toegepast. Ook in het marxisme komen we evolutionistische standpunten tegen,
gebaseerd op de een of andere aanpassingsbehoefte (vgl. het werk van Anderson en
Wallerstein). Dat neemt anderzijds niet weg dat er weI degelijk een verschil bestaat tussen
de na-oorlogse moderniseringstheorie zoals ontwikkeld in de voetsporen van het vooroorlogse
functionalisme en de systeemtheorie, en het werk van meer historisch georienteerde
sociologen. Drie met elkaar samenhangende aspecten zijn daarbij van belang namelijk
(a) de vraag in welke mate ontwikkelingen worden verklaard aan de hand van de een
of andere inherente ontwikkelingsdynamiek danwel aan de hand van plaats en tijdgebonden
institutionele ordeningen en sociale praktijken, (b) de vraag naar de mate waarin auteurs
uitgaan van de sociale wereld als een gesloten systeem danwel ruimte laten voor het open
en contingente karakter van de geschiedenis en (c) de vraag naar de mate waarin auteurs
de totale menselijke geschiedenis zien als onderdeel van een ontwikkelingsproces danwel
ruimte laten voor de idee van elkaar afwisselende episodes met van elkaar afwijkende
institutionele ordeningen en ontwikkelingscriteria.

Wie ondertussen denkt dat de grote hoeveelheid kritiek die in de jaren zestig en zeventig
neerdaalde over de modemiseringstheorie weI het einde daarvan moet hebben betekend
heeft het mis. Wetenschapsontwikkeling blijkt wat ingewikkelder in elkaar te zitten dan
de eenvoudige falsificatielogica ons wil doen geloven. Algemene theoretische modellen

20 Zie voor een drietaJ recente overzichten van Parsons-kritieken: Alexander (1987), So (1990) en Robertson
& Turner (1991).
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worden niet gefalsificeerd, hoogstens worden ze aangepast om nieuwe onvoorziene
ontwikkelingen te incorporeren.

Allereerst worden er in Duitsland altematieve theorieen van sociale verandering
ontwikkeld. Hier valt met name te denken aan het werk van Luhmann en MUnch. Waar
Parsons zijn ontwikkelingstheorie baseerde op een theorie van het sociale handel en, kiest
Luhmann voor een zingevingstheorie. De grenzen van sociale systemen hebben geen fysiek
ofbiologisch, maar een symbolisch karakter. Ze worden bepaald door wat de deelnemers
aan een sociaal systeem als zinvol of relevant omschrijven (Luhmann 1971: 12). Zin werkt
in dat verband als ordenings- of selectiemechanisme. Zingevingsrelaties reduceren de
complexiteit door een betekenisvolle stabiliteit teweeg te brengen tussen sociale systemen
en hun omgeving. In het verlengde van deze combinatie van sociale cybernetica en
verstehende sociologie wordt het proces van modernisering omschreven als een proces
van toenemende differentiatie en een toenemende reductie van de complexiteit. In de
loop der tijd is er sprake van een toenemende differentiatie van maatschappelijke
deelsystemen die elk voor zich bepaaIde ultieme zingevingsvraagstukken voor hun rekening
nemen, zingevingsvraagstukken die eerst nog in hoge mate samenvielen. Waarheid wordt
een zaak van de wetenschap, recht een zaak van de politiek, Iiefde is een zaak van het
gezin (Luhmann 1971). Aldus bezitten modeme maatschappijtypen ook een hoger 'com-
plexiteit-reducerend' vermogen dan traditionele.

Munch komt tot een typering van het modemiseringsproces waarbij niet zozeer de
toenemende differentiatie van maatschappelijke subsystemen voorop staat, alswel de
toenemende 'interpenetratie' tussen uiteenlopende handelingssferen. Moderne samenlevingen
onderscheiden zich niet zozeer van traditionele doordat het streven naar macht, naar
economisch nut, naar consensus en naar rationaliteit is ondergebracht in uiteenlopende
subsystemen, alswel doordat die subsystemen elkaar in hun functioneren vooronderstellen,
dynamiseren en in evenwicht houden (Munch 1984).

Vanaf de jaren tachtig doet zich ook een andere ontwikkeling voor. De na-oorlogse
modemiseringstheoretici hadden nog de iIlusie dat de Amerikaanse samenleving het
hoogtepunt vorrnde van de menselijke beschaving. Bovendien koesterden ze de gedachte
dat met de verbreiding van die samenlevingsvorm de mensheid als geheel een meer gelukkig,
democratisch, vredig, welvarend en pluriforrn bestaan zou kunnen opbouwen. De
voortdurende economische crises, de taaiheid van sociale ongelijkheid, de opkomende
milieuproblematiek, het opkomende etnische en culturele fundamentalisme, het toegenomen
aantal ethische dilemma's, het toenemende morele relativisme en het voortduren van oorlogen
hebben tot gevolg gehad dat het vertrouwen in de voortgaande modemisering barsten
is gaan vertonen. Binnen het dome in van de modemiseringstheorie uit deze ontwikkeling
zich in een hemieuwde behoefte om meer plaats in te ruimen voor historische contingentie.
Daarbij doemen op dit moment twee opties op. De ene is om het fenomeen van de historische
contingentie als het ware via een omweg weer onder te brengen in de gangbare ontwikke-
lingstheorie. De andere is om te pogen de modemiseringstheorie verder van haar
evolutionistische karakter te ontdoen.

Luhmanns recente werk vormt een goed voorbeeld van de eerste optie (zie Luhmann 1992).
De toegenomen twijfel in de jaren zestig en zeventig over de bruikbaarheid van de
differentiatietheorie ('the theory ... did not have enough conceptual space to include all
the negative statements about modem society one wanted to make'; ibid. 286) markeert
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niet zozeer het einde van de evolutietheorie, alswel een belangrijk omslagpunt in ons
begrip daarvan. Er is sprake van een paradigrnatische oms lag in onze interpretatie van
het adaptatieproces. Toenemende adaptatie wordt niet langer gei'nterpreteerd in termen
van een toenemende orde of stabiliteit en dus een afnemende chaos maar omgekeerd,
in termen van een toename van veranderlijkheid, sociale 'ruis' en onwaarschijnlijkheid.
De stijging van het adaptieve vermogen van systernen (ofhet nu gaat om thermo-dynamische,
biologische, cognitieve of sociale systemen dat maakt geen verschil) wordt niet langer
geassocieerd met toenemende stabiliteit en ordening, maar juist met de toenemende
mogelijkheid van onwaarschijnlijke gebeurtenissen. Er zijn naar de toekomst toe meer
en meer onwaarschijnlijke relaties mogelijk tussen systeem en omgeving, relaties waarvan
de mogeJijkbeid weliswaar is voorbestemd met bepaalde systeemeigenschappen, maar
die onmogelijk in hun geheel kunnen worden voorzien en die in ieder geval niet het beoogde
resultaat vormen van planning en ontwerp (ibid. 287). Het gevolg is duideJijk. Niets vloeit
meer automatisch uit iets voort. Contingentie, toevalligheid en onwaarschijnlijkheid worden
fundamentele eigenschappen van systemen. Teleologische verklaringen zijn niet langer
acceptabel en de wereldgeschiedenis is opengebroken.

In de tweede optie houdt men weliswaar vast aan de gedachte dat de menselijke geschiedenis
is te kenschetsen als een geschiedenis van toenemende differentiatie, maar tevens wordt
benadrukt dat dat proces allerminst continue, vanzelfsprekend en automatisch verloopt.
Vormen van 'de-differentiatie' zijn niet Ianger te beschouwen als kortdurende afwijkingen
in een lange termijn proces van toenemende differentiatie, maar moeten worden opgevat
als authentieke mogelijkbeden (zie o.a. Tiryakian 1992, Haferkamp 1992 en Eder 1992).
De aandacht verschuift wederom van het project van de systematische theorievorming
naar de analyse van concrete historische processen en gebeurtenissen. Robert Robertson
en Bryan Turner (1991) verleggen de aandacht van de algemeen theoretische Parsons
die zich bekommerde om de sociale integratie naar de empirische Parsons die een analyse
presenteerde van concrete processen van modemisering. Jeffrey Alexander (1992) plaatst
kanttekeningen bij het onderscheid dat Parsons heeft gemaakt tussen structuur en proces
en bij de prioriteit die hij uiteindelijk heeft gegeven aan het eerste boven het tweede.
Dat ging ten koste van aandacht voor de concrete ontwikkeling van nieuwe en meer gediffe-
rentieerde instituties (ibid. 189). Had Parsons aan dat laatste meer aandacht besteed, dan
had hij wellicht ook meer ruimte gelaten voor het besef dat sociale verandering niet louter
wordt veroorzaakt door adaptatie- en differentiatieprocessen, maar ook door bijvoorbeeld
gewelddadige ingrepen van buitenaf. Op cruciale momenten in de geschiedenis kan militair-
strategisch voordeel van een groter belang zijn dan de graad van maatschappelijke
differentiatie. Geweld en oorlogsvoering zijn bij tijd en wijle vormgevende onderdelen
geweest van modemiseringsprocessen en zijn dus niet louter afwijkingen daarvan (ibid.
191). Nodig is een meer gesitueerde analyse van differentiatieprocessen. Parsons was
teveel een kind van zijn tijd:

'In the last phase of his life he has become the "can-do" American pragmatist, the irre-
pressible evangelical utterly confident that the future will be shaped in a humane way'
(ibid. 194).

Het optimisme waarmee hij in 1971 voor de komende eeuw of nog langer de komst van
een postmodeme maatschappij uitsloot is niet langer houdbaar.
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Tussenbalans

Het werk van Parsons, Eisenstadt en Bendix omspant als het ware een ruimte van verschillen
die ook vandaag de dag nog steeds van belang is in de bepaling van de plaats en betekenis
van de moderniseringstheorie. Daarbij gaat het niet zozeer om de tegenstelling tussen
'theorie' en 'geschiedenis', tussen 'causale generalisatie' en 'particuliere beschrijving'
of tussen 'ontwikkeling' en 'gebeurtenis'. Aan de tegenstelling tussen 'theorie' en
'geschiedenis' gaat immers de vraag voorafnaar de aard van de theorie. Van een meer
fundarnenteel belang is het verschil tussen een systematische en een historiscbe theorie
van sociale verandering (cf. Parsons' tegenstelling tussen 'structuur' en 'proces').

Parsons' moderniseringstheorie is het resultaat van een 'toepassing' van zijn algemene
handelingstheorie op process en van maatschappelijke verandering en continurteit. Hij
interpreteert en evalueert maatschappel ijke ontwikkelingen in termen van de mate waarin
en de manier waarop ze inpasbaar zijn in een algemene en systematische theorie van de
sociale wereld. 'Modernisering' verschijnt daarbij als het historische correlaat van de
systematisch-theoretisch scheiding tussen culturele en sociale systemen. Parsons'
modemiseringstheorie krijgt haar objectivistische en formele karakter door deze poging
om historische ontwikkelingen in te passen in en te interpreteren vanuit een algemene
theorie van hoe de sociale wereld en haar ontwikkeling als zodanig in elkaar steekt.

Eisenstadt wil meer ruimte voor het besef van lokale contingentie. Hij maakt die ruimte
door als het ware enige afstand te creeren tussen zijn in belangrijke mate aan Parsons
ontleende a1gemene theorie van sociale verandering en de analyse van gesitueerde historische
processen. Er blijft sprake van een relatie tussen beiden, zij het dat er sprake is van een
relatie op afstand, zoals tussen bet algemene en het bijzondere. De differentiatietheorie
verwoordt de meer algemene modemiseringstendentie, waar concrete gesitueerde processen
enigszins van kunnen afw ijken.

Ruschemeyer constateert terecht dat Bendix uiteindelijk met lege handen achter bJijft.
Maar dat komt niet, zoals hij stelt, doordat Bendix in het dilemma tussen sociale theorie
en historische gebeurtenis de kant van de laatste heeft gekozen. De oorzaak is dat Bendix
nog niet weet te breken met de theorieopvatting van waaruit de valse tegenstelling tussen
systematische theorie en historische ontwikkeling eerst ontstaat. Het uiteindelijke altematief
is dat wordt gebroken met het project van de Algemene Theorie. Niet door zoals Merton
de positie van de 'middle-range' theorie te kiezen, dat is voor Merton immers slechts
een tussenstap op weg naar 'echte' wetenschappelijke theorievorming, maar door een
logische scheiding aan te brengen tussen sociale ontologie en historische analyse. Zo kan
ruimte worden gecreeerd voor de relatief eigenstandige status van historische theorieen,
theorieen die als het ware de bemiddelende instantie vormen tussen sociale ontologie
en concrete gebeurtenis. Een dergelijke historische theorie dient enerzijds de verschillende
kenmerken van het modeme te kunnen verbinden. Anderzijds heeft die verbinding niet
langer primair een ontologisch-universeel, alswel een historisch-gesitueerd karakter.

Of Alexander bereid is om te breken met het project van de Algemene Theorie valt
te betwijfelen. WeI is hij er zich van bewust dat de modemiseringstheorie een meer
historische in plaats van louter systematische onderbouwing nodig heeft. De rnodemiserings-
theorie zelf staat niet ter discussie, Waaraan anders immers moeten in de tussentijd
gebeurtenissen als een toenemende differentiatie, de opkomst van individualistische en
activistische waarden, de toegenomen vrije beroepsverwerving en de toegenomen sociale
en geografische mobiliteit hun relevantie en plausibiliteit ontlenen als belangwekkende
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maatstaven voormaatschappelijke 'modemisering'? Maar helaas, zo weet ook Alexander,
er is nog geen begin van een dergelijk project. De modemiseringstheorie, althans in haar
na-oorlogse (neo-)functionalistische vorm, zit met een probleem.



3 (Post)modernisme

Elite en massa

We zouden Etzioni's analyse van het na-oorlogse Amerika emstig tekort doen wanneer
we haar alleen in verband zouden brengen met de moderniseringsschool. In de kern immers
is het boek ook een kritiek op de in de jaren vijftig en zestig in Amerika onder groepen
inteLlectuelen gangbare idee als zou dat land de trekken vertonen van een 'massamaatschap-
pij'. Natuurlijk, aldus luidt samenvattend Etzioni's reactie, het gezin, de sociale gemeenschap
en de intermediaire kaders tussen overheid en burgerij hebben enigszins aan belang ingeboet.
Dat vormt echter geen uiting van een voortgaand proces van sociale desintegratie en
individualisering, maar van een 'dekolonisering' of'delegatie' van maatschappelijke functies,
van een voortgaand proces van differentiatie en specialisering:

'( ...) traditional collectivities have to a great extent surrendered their instrumental func-
tions to rising organizational units but have retained their expressive ones and, thus,
have become specialized units themselves. (...) The internal structure of the
'metropolitan' units has changed to become less hierarchical and less authoritarian, and
membership has become less ascribed' (Etzioni 1968:437).

Het gezin heeft de arbeids- en onderwijsfunctie afgestaan aan daartoe gespecialiseerde
organisaties en kan daardoor een meer expressief in plaats van instrumenteel karakter
krijgen. Daarnaast zijn er nieuwe expressieve collectiviteiten opgekomen zoals sociale
clubs en professionele associaties. In de laat- of post-moderne maatschappij raakt het
leven van een individu opgedeeld tussen een groeiend aantal verschillende en onder ling
niet volledig ge'integreerde collectiviteiten. De postmoderne maatschappij bestaat niet
uit een massa van onderling gei'soleerde individuen, maar uit een toegenomen hoeveelheid
collectiviteiten en organisaties. Dankzij het bestaan van die veelheid van intermediaire
collectiviteiten is het mogelijk om een nieuwe morele consensus te vormen, van waaruit
richting kan worden gegeven aan de verdere technologische ontwikkeling. Er bestaat nog
een tussenweg tussen het ongeplande (drifting) Amerikaanse kapitalisme en het overge-
organiseerde (overmanaged) Russische totalitarisme.

Het thema van de massamaatschappij is natuurlijk van een oudere datum. De idee
vormt eigenlijk een constante in de geschiedenis van het debat over vormen van
modernisering. Permanent hebben cultuurcritici processen van modernisering vergezeld
doen gaan van waarschuwingen omtrent het 'massificerende' effect ervan. Maar in de
context van het na-oorlogse suburbane Amerika krijgt de these een nieuwe impuls en
een nieuwe inhoud. Het probleem beperkt zich niet langer tot de tanende exclusiviteit
van een culturele elite en de daarmee verbonden vervlakking van de cultuur, een gevolg
van de verdergaande democratisering en dynamisering van de maatschappij. Daarnaast
dreigt ook de teloorgang van de sociale gemeenschap, het 'middenveld' tussen staat, markt
en individu. Door het wegvallen van de sociale verbanden waarin individuen eerder waren
opgenomen en door de mediatisering van de cultuur is het gersoleerde individu een
gemakkelijk object geworden van politieke, culturele en economische manipulatie (vgl.
Kornhauser 1959).
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De discussie over de opkomst van de massamaatschappij staat daarnaast niet op zichzelf.
De these vonnt een onderdeel van een bredere analyse van het na-oorlogse Amerika. Al
naar gelang de accenten die worden benadrukt, gebruikt men ook andere typeringen zoals
die van de service society, de information society, de media society, de consumer society,
de leisure society, danwel de a.ff1uentsociety. Vooral dankzij het werk yan David Riesman
(1958) en Daniel Bell (1962, 1973) gaat in de discussie al snel de typering van de 'post-
industriele samenleving' de boventoon voeren.

In de context van dit debat krijgt het thema van het modeme een eigenstandige
na-oorlogse betekenis. Aan de orde is ditmaal niet een systematische theorie van processen
van maatschappelijke verandering; aan de orde zijn ditmaal meer specifieke ontwikkelingen.
Centraal staan veranderingen vanafhet einde van de vorige eeuw in esthetiek en cultuur.
Er is sprake van een smalle variant en een brede. De smalle variant heeft betrekking op
de analyse van genre-ontwikkelingen in de beeldende kunst, architectuur, literatuur en
schilderkunst. In de brede variant worden dergelijke ontwikkelingen gezien als uiting
en onderdeel van meeromvattende culturele veranderingen. Die houden op hun beurt verband
met de veranderde relatie tussen de zogenaamde serieuze en de massa- ofvermaakscultuur.

In het debat zijn drie 'momenten' te onderscheiden: het moment van de Amerikaanse
massacultuurkritiek, het moment van het Franse 'de-constructivisme' en het moment van
het Anglo-Amerikaanse (neo )marxisme. De discussie wordt gevoerd onder de labels van
het modernisme en postmodemisme. Inde onderstaande behandeling ligt de nadruk vooral
op de maatschappijtheoretische inbedding van een en ander.

(post)modernisme en massacultuur

Kan de opkomst van de moderniseringsschool worden verbonden met de positie van Amerika
inde na-oorlogse internationale verhoudingen en met de daarmee verbonden ontwikkelingspo-
litiek; de opkomst van het debat over modernisme en postmodernisme kan in eerste aanleg
vrij letterlijk in verband worden gebracht met veranderingen in de achtertuinen van
Amerika's 'nieuwe' middenklasse. De stijgende welvaart en de, zo op het eerste oog,
geslaagde integratie van de Amerikaanse arbeidersklasse in een gedeelde middenklasse
cultuur (de 'verburgerlijking' van de arbeiders); de opkomst van grootschalige televisienet-
werken met een uniform prograrnma-aanbod (coast-to-coast); de baby boom en de enorme
groei van het onderwijs, resulterend in grote gezinnen en massaal bevolkte highschools;
de groeiende invloed van advertenties in de marketing van een groeiend aantal consumptiear-
tikelen; de vlucht van de Amerikaanse middenklasse uit de stad naar uniform ogende,
massaal bevolkte suburbs waar de vrijetijd wordt georganiseerd rondom de stereotiepe
'backyard barbeques, shopping malls, adult painting classes and the like' (Lunn 1990:70);
de groeiende populariteit van de psycho-analyse, van self-help boeken en van de
volwasseneducatie: dit alles en nog meer versterkt het gevoel dat er sprake is van een
breuk met de vooroorlogse culturele vanzelfsprekendheden (vgl. Meyersohn 1979). Het
tijdperk van Marx' industriele kapitalisme met zijn duidelijk afgebakende klasse-identiteiten,
culturele hierarchieen en levensstijlen lijkt te worden ingewisseld voor de mobiele,
gedifferentieerde, politico-technische wereld van de informatie, de organisatie en de
welvaartsstaat. Het tijdperk van de produktie is ingewisseld voor het tijdperk van de
reproduktie en klassepolitiek is ingewisseld voor massapolitiek (zie Gusfield 1965).
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Direct vanafhet moment dat de term 'postmodemisme' wordt geYntroduceerdter verwoording
van de breuk tussen de vooroorlogse en de na-oorlogse culturele verhoudingen bestaat
er een in wezen politieke controverse over de aard en de beoordeling van die breuk. Wie
zich op het standpunt stelt van de oude hierarchieen spreekt over verval en vervlakking,
wie op het standpunt staat van de nieuwe culturele verhoudingen spreekt over verworvenheid
en vemieuwing. Maar aan welke kant men ook staat; 'modem' heeft niet langer de connotatie
van het nieuwe, recente, bedendaagse, betere, gedifferentieerde, maar juist van het vergane,
vervlogene en verlorene. 'Modern' wordt geassocieerd met de aspiraties en produkten
van op wisselende manieren afgebakende culturele stromingen, gesitueerd ergens tussen
het laatste kwart van de vorige eeuw en de jaren veertig van deze eeuw en geassocieerd
met noties van verzet, vernieuwing, rationaliteit, autonomie, universalisme en bovenal
vooruitgang. Welke artistieke stromingen precies tot het modernisme worden gerekend
hangt in belangrijke mate af van wat men kenmerkend acht voor het postmodernisme.
Meer dan eens wordt de eerste omschreven als het spiegelbeeld van de tweede, in plaats
van andersom." Zoals zal blijken bestaat over een en ander verre van eenduidigheid.

Aan de ene kant staat Irving Howe die in 1959 de term postmodernisme verbindt met
de constatering van een zekere verslapping in de literatuur. Er is geen streven meer naar
grote innovaties en grensverleggende experimenten, er is geen sprake meer van een speurtocht
naar nieuwe vormen van schrijfkunst. Daarentegen vervagen de grenzen tussen de serieuze
cultuur en de massacultuur. Schuld daaraan is volgens Howe de opkomende massacultuur
die de culturele beweging van het modemisme heeft beroofd van baar morele en esthetische
basis." Op een enigszins vergelijkbare lijn zit Harry Levin die in 1960 in 'What was
modernism' beschrijft hoe in de na-oorlogse postmoderne fictie de verworvenheden van
het meer experimentele en innoverende modernisme zijn gepopulariseerd en dus
geneutraliseerd.

Aan de andere kant van bet politi eke spectrum staan Leslie Fiedler en Susan Sontag.
Beiden typeren in de tweede belft van de jaren zestig bet postmodernisme vanuit een
meer eigentijds, positief standpunt, dat wit zeggen vanuit het standpunt van de tegen-
of de popcultuur. Voor zowel Fiedler als Sontag onderscbeidt de Iiteratuur van de jaren
zestig zich door het overstijgen van de tweedeling tussen kritiek en publiek, tussen
professioneel en amateur oftussen de serieuze en de populaire cultuur, tweedelingen waaraan
het modernisme haar status en macht ontleende. Steen des aanstoots vormen de literaire
modemisten uit de jaren twintig en volgend:

'Die Spezies Literatur, die die Bezeiehnung "modem" fur sieh beansprueht hat (mit der
Anmassung, sie reprasentiere ausserste Fortgesehrittenheit in Sensibilitat und Form,
und tiber sie hinaus sei "Neuheit" nieht mehr moglich) und deren Siegeszug kurz vor

21 AJ eerder hebben cultuurcritici de aandacht gevestigd op veranderingen in de dorneinassumpties van literatuur,
beeldende kunst en architectuur en deze constatering vergezeld doen gaan van het gebruik van de aanduiding
postmodemisme. Zo wordt in de Iiteratuur verwezen naar werken van Frederic de Onis (1934), Dudley Fitts
(1942) en Bernard Smith (1945). Zie o.a. Ktlhler(1977), Bertens (1986), Welsch (1988) en Rose (1991). Maar
daarbij ging het nog om op zichzelf staande incidenten.
22 De massacultuur vormt als het ware het compromis voor een tweeslachtige vrijetijdsbehoefte: Aan de ene
kant is er de behoefte aan afwisseling van het werk, een behoefte die voeding geeft aan de permanente speurtocht
naar het nieuwe en daannee aan de massacultuur-industrie. Aan de andere kant moet de massacultuur die emotione1e
houdingen versterken die van essentieel be lang zijn voor een bestaan in de modeme maatschappij: passiviteit
en verveling. Adorno had het aI eerder geconstateerd met betrekking tot de populaire muziek: elke nieuwe
hit voigt hetzelfde standaardpatroon. Er is geen sprake meer van fundarnentele innovatie (zie Howe 1948/1957:498).
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dem ersten Weltkrieg begann und kurz nach dem zweiten endete, ist tot, das heillt, sie
gehort der Geschichte an, nicht der Wirklichkeit FUr den Roman bedeute dies, daB das
Zeitalter von Proust, Joyce und Mann vorUber ist, ebenso sind in der Lyrik T.S. Eliot
und Paul Valery passe' (Fiedler gecit. in Welsch 1988:15).23

Het onderscheid tussen een (experimentele) kunst voor gevorderden en een subkunst voor
onwetenden is achterhaald. De tweedeling vonnt het laatste restant van een 'ergerlijk'
uitsluitingsmechanisme kenmerkend voor een standenmaatschappij. De postmoderne literator
gedraagt zich niet meer als een culturele aristocraat, hoog verheven hoven massa en burgerij,
maar als een dubbelagent. De postmoderne literatuur gaat een subversieve verbinding
aan tussen werkelijkheid en fictie, tussen de elitaire en de populaire smaak, tussen het
rijk van de technologie en het rijk van de verbeelding. In die situatie is ook een nieuwe
vorm van cultuurkritiek nodig, een kritiek die niet meer uitgaat van hoog en laag of van
ernst en vermaak, maar die nieuwe, postmodeme criteria ontwikkelt voor oordelen over
goed en slecht."

Sontag en Fiedler hebben het niet zomaar over een popularisering van de kunst. Eerder
gaat het hen om een nieuwe ordening van noties van esthetiek en smaak. Aan de orde
is een offensief van de popcultuur tegen het bastion van het elitaire modemisme met haar
ingesleten smaakhierarchieen, cJassificeringspraktijken en machtsverhoudingen:

'Contemporary popular culture, which is a function of an industrialized society, is
distinguished from older folk art by its refusal to be shabby or second-rate in appeara-
nce, by a refusal to know its place. It is a product of the same impuls which has made
available the sort of ready-made clothing which aims at destroying the possibility of
knowing a lady by her dress' (Fiedler 1957:539).

(post)modernisme en deconstructivisme

Rond 1971 verschijnt een totaal andere interpretatie van het postmodeme ten tonele. We
kunnen spreken van een tweede 'moment' in het debat over modernisme en postmodemisme.
Ten grondslag daaraan ligt niet zozeer het na-oorlogse Amerikaanse debat over de
massacultuur en de idee van de verschuivende relatie tussen de serieuze en de populaire
cultuur, alswel het Franse post-structuralisme. Dat post-structuralisme Iijkt als het ware
de conceptuele handvatten aan te reiken waarmee een nieuwe generatie van Amerikaanse
culturele intermediairs haar culturele aspiraties van een expliciet theoretisch vocabulaire
kan voorzien. Postmodeme kunst wordt vanaf nu onderscheiden door haar streven naar
'deconstructivisme', door haar streven teksten en beelden uiteen te rafelen op zoek naar
verzwegen regels en structuren, door de neiging tot' ontmaskering' en 'contextualisering' ,

23 Het citaat is oorspronkeJijk opgenomen in een artikel gepubJiceerd in Playboy ('Cross the Border - Close
the Gap, Playboy, Dec. 1969, pp. 151 e.v.). Zoals Welsch (1988:15) aangeeft is de opname van dit verhaal
in Playboy op zichzelfveelbetekenend. KOhler(J 977) stelt dat Fiedler de omschrijving postmodemisme voor
het eerst hanteert in 1965 in 'The New Mutants' (Partisan Review, 1965, p. 508).
24 Al in 1955 typeerde Fiedler de cuJtuurkritiekals het produkt van de hang van een middenklasse, gevangen
tussen twee 'vijanden', naar respectabiliteit en status: 'The middlebrow reachts with equal fury to an art that
baffies his understanding and to one which refuses to aspire to his level. The first reminds him that he has
not yet, after all arrived (...); the second suggests to him a condition to which he might easily relapse, one
perhaps that might have made him happier with less effort (...), even suggests what his state may appear like
to those a notch above' (Fiedler 1957:547).
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door het bekritiseren of overstijgen (Aujhebung) van bestaande classificaties en onderschei-
dingen.

Eerst verantwoordelijke voor deze koppeling is aan het begin van de jaren zeventig
de Amerikaanse literatuurcriticus Ihab Hassan (zie o.a 1971, 1984 en 1987). Het postmoder-
nisme staat bij hem voor de nieuwe onzekerheid over gevestigde uitgangspunten en
sentimenten. En dat tot in alle uithoeken van de cultuur: van de linguistiek en de filosofie
tot aan de retoriek, religie, seksualiteit en moraal. De nieuwe postmoderne cultuur wordt
gekenmerkt door een hoge mate van indeterminacy. De dominante culturele vormen zijn
open, speels, verlangend, tegendraads. Het dominante culturele vertoog is een vertoog
van fragmenten, het verwoordt een ideologie van de breuk, een wil tot vernietiging, de
roep om stilte (Hassan 1984). Maar tegelijkertijd staat in de postmoderne cultuur het besef
centraal van immanency, dat wil zeggen het besef te leven in een door en door menselijke
omgeving. Er is niet langer sprake van een werkelijkheid die de menselijke geest zou
kunnen overstijgen. Het vertrouwen in de mogelijkheid van een transcendente of universe Ie
funderingen van kennis, smaak en moraal is verdwenen. Beide begrippen, indeterminacy
en immanency, drukken samen als het ware het besef uit van het ambivalente karakter
van de postmoderne cultuur. De eenheid van de taal representeert niet langer een universele
of objectieve wereld buiten de taal, maar is niet meer dan ze is, een naar zichzelf
verwijzende, talige structuur (cf. Baudrillard).

Via het werk van de Franse sociaal-filosoof Jean-Francois Lyotard wordt de omschrijving
van het postmoderne enige jaren daarna als het ware 'terug' ingevoerd in het land van
de bakermat van het deconstructivisme. De omschrijving verschijnt in 1979 voor het eerst
in zijn werk, in La condition postmoderne: rapport sur Ie savoiri" De tekst heeft niet
zozeer betrekking op stijlontwikkelingen in het domein van de kunst alswel op de kwestie
van de legitimiteit van wetenschappelijke kennis. Maar Lyotard verbindt zijn verhandeling
over de nieuwe wetenschap met ideeen over het bestaan van een postindustriele maatschappij
en een postmoderne cultuur zoals geleverd door Touraine, Bell, Hassan en KOhler. Centraal
in Lyotards essay uit 1979 staat de idee van het einde van de 'Grote Verhalen', of het
nu gaat om het aloude verhaal van de emancipatie van de mensheid of van de Verlichting,
om het verhaal van de verwezenlijking van een superieure Geest, om het verhaal van
de emancipatie van de arbeidersklasse of om het verhaal van de toename van de welvaart.
Al die 'verhalen' die kenmerkend waren voor de modeme tijd, houden in het na-oorlogse
Frankrijk niet langer over (vgl. Bells these van het einde van de ideologie). Ik kom hierop
in het volgende hoofdstuk terug. Hier is een andere tekst van belang.

In 1982 publiceert Lyotard Reponse a la question: qu 'est-ce que Ie postmoderne?
In deze tekst typeert hij de eigen tijd, in navolging van Howe, als een tijd van 'verslapping'.
Ook hier wordt gewezen op het einde van de avant-garde kunst, bet einde van het
experiment. Maar waar Howe het einde van de avant-garde kunst veroorzaakt ziet door
de opkomst van een postmodeme massacultuur, wil Lyotard paradoxalerwijs het
postmodernisme juist inzetten tegen de teloorgang van de oude modernistische avant-garde
en dus tegen de massacultuur.

25 Lyotard heeft zelf aangegeven dat hij de term heeft overgenomen van Hassan. Maar de ideeen waarvoor
de term komt te staan zijn aI eerder door hem geventileerd. Zo krijgen we de figuur van een op het Franse
post-structuralisme gebaseerd deconstructivisme, dat in Amerika wordt getooid met de term postmodemisme,
een term oorspronkelijk ontleend aan het massacultuur-debat, waama die term vervolgens wordt gelmporteerd
in het taaldomein van het Franse deconstructivisme.
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De aanval op de experimentele kunst komt van twee kanten; van de kant van het aloude
reactionaire ofburgerlijke anti-modemisme en van de kant van een nieuw eclectisch 'post-
modemisme' dat zich conformeert aan de eisen van de markt (de aanhalingstekens zijn
van Lyotard). Daarentegen onderscheidt het echte postmodemisme zich door de uitdaging
en bevraging van de gevestigde stij I:

'The postmodem would be that which, in the modem, puts forward the unpresentable
in presentation itself; that which denies itself the solace of good forms, the consensus
of a good taste which would make it possible to share collectively the nostalgia for the
unattainable; that which searches for new presentations, not in order to enjoy them, but
in order to impart a stringer sense of the unpresentable' (Lyotard 1984:81).

Alhoewel Lyotard in belangrijke mate verantwoordelijk wordt gehouden voor de idee
van het bestaan van een eigenstandig postmodem tijdperk (en zijn tekst uit 1979 geeft
daartoe ook aIle aanleiding), wordt hier een heel andere visie verkondigd. Verwarrend
genoeg huldigt hij nu de opvatting dat het niet gaat om een afwisseling van twee duidelijk
gescheiden tijdperken. Het postmodernisme is niet te interpreteren als een nieuwe na-oorlogse
kunststroming die voIgt op het tijdperk van het vooroorlogse modemisme. Eerder moet
het postmodemisme worden gezien als een noodzakelijk moment in de permanente
transformatie van de modeme kunst.

'A work can become modem only if it is first postmodem. Postmodemism thus under-
stood is not modernism at its end but in the nascent state, and this state is constant'
(ibid. 79).

Het antwoord op de dreigende verslapping moet dan ook worden gezocht in een hernieuwde
deconstructivistisch-postmodemistische strategie:

'Let us wage a war on totality; let us be witnesses to the unpresentable; let us activate
the differences and save the honor of the name' (ibid. 82).

Ondertussen heeft ook in de architectuur en in de architectuurkritiek het thema van het
postmodeme haar intrede gedaan. Steen des aanstoots is hier vooral de functionalistische
en sobere architectuur van de Intemationale Stijl, een stijl gebaseerd op de universele
taal van mathematische en geometrische natuurwetenschappelijke modellen, op de idee
van de 'pure' vorm. Het gaat om de erfenis van architecten als Le Corbusier en Mies
van der Rohe, Rietveld en de Bauhaus groep. Vanaf 1966 komt de typering allereerst
in een negatieve, cultuurpessimistische betekenis voor in het werk van de architectuurcriticus
Nikolaus Pevsner. Ze wordt gebruikt ter aanduiding van de meer eclectische, irrationele
architectuur van de jaren vijftig en zestig. De term krijgt echter vanaf 1975 een meer
positieve betekenis via het werk van de Amerikaanse architectuurcriticus en -historicus
Charles Jencks.

Jencks' opvatting heeft in eerste aanleg veel weg van die van Hassan. Ook Jencks
zet zich in The Rise of Post Modern Architecture af tegen de onpersoonlijke, universele
taal van de modemistische architectuur. De architect gelooft nog steeds dat hij met zijn
gearticuleerde vormen een universele identiteit aanreikt, terwij Ihij in werkelijkheid slechts
uiting geeft aan zijn eigen beperkte conventies, conventies die meestentijds niet gedeeld
worden door de meerderheid van de clienten (Jencks 1975:5 gecit. in Rose 1991:103).
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De gepropageerde relatie tussen vonn en functie is verre van natuurlijk of vanzelfsprekend.
Ze is bovenal arbitrair (ibid. 104).

Daarnaast bestaan er ook overeenkomsten met Fied1ers opvatting van het postmodernisme
(vgl. Welsch 1988). Zowel Jencks als Fiedler beschouwen het modemisme als elitair en
zelfingenomen en propageren het postmodemisme als een poging dat elitaire karakter
te doorbreken. In beider opvatting van het postmodemisme staat de idee centraal van
de dubbele codering. Postmodeme architectuur, zo stelt Jencks later, wordt gekenmerkt
door een vermenging van de taal van de modeme architectuur met de taal van de traditie
of de lokale cultuur danwel met het commerciele jargon van de straat. Zodoende slaat
de postmoderne stijl een brug tussen de wereld van de architectonische elite en het bredere
publiek.

Het is net deze poging aansluiting te zoeken met het alledaagse leven, die maakt dat
Jencks' (en dus ook Fiedlers) opvatting van het (post)modernisme fundamenteel afwijkt
van die van Hassan en Lyotard (vgl. Rose 1991). In Jencks' postmodemisme keert de
architect zich afvan enig avant-gardistisch extremisme." Jencks typeert het postmodernisme
van Hassan om begrijpelijke redenen dan ook eerder als 'Iaat-modern' dan als 'post-modern'.
Hij ziet geen verschil tussen de avant-gardistische neiging van het modernisme uit het
begin van deze eeuw en de avant-gardistische neiging van Hassans postmodernisme. Jencks
daarentegen probeert de traditie en de communicatie met hetpubliek weer een belangrijke
plaats te geven in het ontwerp (Rose 1991: 101). Waar Hassan al kenmerken van zijn
postmodemisme kan ontwaren in de avant -gardistische Iiteratuur van de jaren dertig, gaat
voor Jencks het tijdperk van het postmodernisme veel later in:

'Unlike the legal death of a person, which is becoming a complex affair of brain
waves versus heartbeats, modern architecture went out with a bang. (...) Modern Ar-
chitecture died in St. Louis, Missouri on July 15, 1972 at 3.32 pm (or thereabouts)
when the infamous Pruitt-Igoe scheme, or rather several of its slab blocks, were given
the final coup de grace by dynamite' (Jencks 1977/1987:9).

Net zo goed als bij veel andere anonieme, ongedecoreerde, zogenaamd functionalistische
flatbloks hadden de ontwerpers van dit modernistische wangedrocht, in 1951 nog bekroond
met een prijs van de American Institute of Architects, te weinig overleg gevoerd met
bewoners en gebruikers. Wellicht hadden die niet zoveel op gehad met de gehanteerde
stijlopvattingen en hadden ze niet begrepen wat die betekenden of hoe die te gebruiken
(Rose 1991: Ill). De rationalistische, behavioristische en pragmatische uitgangspunten
waarop de bouw was gebaseerd bleken te rechtlijnig en simplistisch.

26 Vandaar dan ook dat Lyotard Jencks' opvatting van het postmodemisme plaatst in het kamp van de anti-
modemisten, van de 'verslappers'. In de ogen van Lyotard (1984:76) wordthetsoort postmodernisme datJencks
propageert gekenmerkt door een door de markt gedicteerd eclecticisme. Waar Jencks als het ware een nieuwe
verbinding wil aanleggen tussen de gevestigde modernistische esthetiek en de gemeenschap, beschouwt Lyotard
dat als een verraad aan het postmodeme project Kem van het postmodeme is nu juist de permanente vervolmaking
van het project van het moderne door de permanente bevraging van de kunst op haar uitgangspunten, of dat
nu de uitgangspunten zijn van de dienstbaarheid aan beleid, de markt of de gemeenschap. De vervaging van
de grenzen tussen de serieuze en de popuJaire cultuur is onderdeel van de oorlog van het postmodemisme tegen
elke vorm van totalitair denken en niet zozeer het resultaat van de inwisseling van de ene orde (een autonome
en universele esthetiek) door een andere (de esthetiek van de gemeenschap of de markt). Het wekt geen
verwondering dat Rose, een aanhanger van de opvattingen van Jencks, Lyotards interpretatie fel bekritiseert
(Rose 1991:60).
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Zoveel is ondertussen duidelijk: in Jencks' opvatting vertegenwoordigt bet postmodemisme
niet zoiets als bet einde van aile waarden. Jencks' postmodemisme impliceert eerder een
kritiek op de waarden-Ioosbeid van bet modemisme en wordt gekenmerkt doordat bet
een nieuwe verbinding probeert te leggen tussen de arcbitectuur en de traditie van bet
Westerse bumanisme. Maar laat het nu net Jencks' opvatting van bet postmodemisme
zijn die model staat voor Lyotards 'eclectische' en dus 'waarden-loze' postmodemisme
(sic!).

De verwarring Iijkt compleet. Vormt de postrnodernistische wending in de kunst nu
een breuk met bet modemisme of niet? Staat bet postrnodemisme voor een duidelijke
stijlperiode of niet? En wanneer begint die peri ode dan: in de jaren dertig, in de jaren
zestig of pas in de jaren zeventig? Wordt die stijl nu gekenmerkt door een eclecticisme
of juist niet? Gaat het postrnodemisme een verbinding aan met de populaire cultuur of
niet? Is er sprake van een breuk met de kritische, humanistische en Verlichte geschiedenis
van het modemisme of niet?

Ik wil hier geen poging doen om de strijd te beslechten. Eerder lijkt me de verwarring
zelfkenmerkend voor de na-oorlogse culturele ontwikkeling. Voor het moment interesseert
mij iets anders, namelijk de maatschappijtheoretische inbedding van een en ander.

Postmodernisme en postindustrialisme

De debatten over postrnodemisme en postindustrialisme hebben met elkaar van doen.
Er is niet aileen sprake van een overeenkomstige conjunctuur en geografie, daamaast
worden er ook directe inhoudeJijke verbanden gelegd. De theoretici van het postrnodernisme,
zowel die van het eerste massatheoretische aIs die van het tweede structuralistische moment,
leggen steevast een verbinding tussen veranderingen in de sfeer van de cultuur, bet groeiende
belang van wetenschap, techniek en inforrnatisering (ook in de sfeer van de produktie
en reproduktie van de cultuur) en het einde van het industriele kapitalisme; van Howe
tot Fiedler en van Hassan tot Lyotard. En dat zowel wanneer het gaat om de smaIle, als
wanneer het gaat om de brede interpretatie van het postmodeme.

Een van de eersten die expliciet het thema van het postmodeme verbreedt van het domein
van de esthetiek naar het domein van de alledaagse ervaring en al doende een verbinding
legt met de theorie van de postindustriele samenleving is naar mijn weten Kenneth Keniston.
Hij doet dat veelbetekend in de context van een analyse van de generatie die als geen
ander de belicharning is gaan vorrnen van de na-oorlogse culturele transforrnaties.

Nadat hij in 1965 de resultaten had gepubliceerd van een onderzoek naar de Amerikaanse
bippiecultuur brengt Keniston in 1968 een boek op de markt met de resultaten van een
onderzoek onder de jeugd die zich inlaat met de Vietnam beweging. De eerste groep wordt
getypeerd als bestaande uit alienated of uncommitted youth, de tweede groep bestaat uit
committedyouth. Alhoewel het verschil tussen de 'vervreemde' en de' activistische' jeugd
groot is, zowel wat betreft haar maatschappelijke betrokkenheid als wat betreft haar
gedragingen, overtuigingen en idealen, delen beide groepen in de ogen van Keniston een
manier van benaderen van de wereld en het eigen leven die fundamenteel afwijkt van
voorgaande generaties. Die gedeelde manier van leven is uiteindelijk gebaseerd op een
gedeelde maatschappelijke en generationele positie in een gedeeld technologisch tijdperk.
Keniston duidt die gedeelde manier van leven aan met de term postmodern.
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Wat zijn de kenmerken van de postmoderne leefstijl? Voorop staat het feit dat men het
procesmatige benadrukt boven het een of andere programma. De postmoderne jeugd is
open, flexibel, in beweging, anti-ideologisch, non-dogmatisch en staat intens vijandig
tegenover elke doctrine en formule. Er is bovendien sprake van een zelfbewuste en
opzettelijke poging tot permanente psychologische verandering:

'( ...) the goal is to remain responsive to a changing environment, even if it means
altering apparently fundamental beliefs. (..) his future is by definition open. His focus
is on the short range - on the next day, week, month, or year' (Keniston 1968:27).

De postroodemejeugd beschouwt zichzelfniet als lid van een organisatie oftraditie, gedragen
door een ideologie of persoon, maar als deelgenoten van een beweging, gedragen door
generatiegenoten. De postmoderne leefstijl is in hoge mate inclusief; ze kent een op
incorporatie gerichte openheid ten opzichte van alles wat vreemd is. De postmodeme
jeugd is daarnaast personalistisch; ze streeft naar het echte, authentieke en is permanent
bezig met de ontwikkeling van het zelf. Sociale ongelijkheid, gefixeerde rollen, hierarchische
verhoudingen, bureaucratie, efficiencystreven, grootschaligheid en kwantiteit; alles wat
de unieke persoonlijkheid in de weg staat wordt verworpen.

Het ontstaan van dit open en flexibele karaktertype brengt Keniston in beide studies
in verband met twee zaken. In een biografisch opzicht is de postmodeme leefstijl het
resultaat van de ambivalente opvoeding die de betreffende jongeren hebben gekregen
van ouders wier leven zich afspeelde op het breukvlak van twee tijdperken: het Victoriaanse
en het Technologische. Maar daarnaast moet het ontstaan van de postmodeme leefstijl
ook in verband worden gebracht met de kenmerken van het technologische tijdperk zelf.
De postmodeme leefstijl sluit immers goed aan bij een maatschappij die continue in
verandering is, met name door toedoen van de na-oorlogse golf van wetenschappelijke
en technologische innovatie. Snelle sociale verandering is een endemisch kenmerk geworden
van de modeme wereld. Het gevolg is dat onze conceptie van tijd en toekomst verandert.
Het onderhouden van een zinvolle verbinding tussen veri eden, heden en toekomst en van
een progressieve visie op de geschiedenis is moeilijker geworden. Er bestaat geen continuIteit
meer tussen verleden, heden en toekomst, anders dan op het niveau van algemene waarden
als eerlijkheid en verantwoordelijkheidszin. De continuYteittussen de generaties is verbroken
en vaders kunnen niet langer dienen als een bron van invoering in de cultuur. Daarvoor
in de plaats treedt een diffuse identiteit, georienteerd op het heden (the cult of the present)
en op soortgenoten (the other-directed), met een open perspectief op de toekomst, gepaard
aan een wit tot verandering. Benadrukt worden psychische kwaliteiten als flexibiliteit,
openheid, aanpassingsvermogen en persoonlijke verandering (Keniston 1968:231, 1965:209).

Die eigenschappen worden nog eens versterkt door het feit dat het proces van maat-
schappeJijke verandering gepaard gaat met een fragmentatie van rollen en taken, met een
vernietiging van de gemeenschap en met de dominantie van technologische waarden. Gevolg
van een en ander is de noodzaak tot een verhoogde maar tegelijkertijd meer gecompliceerde
preoccupatie met het zelf.aangevoerd door een verscherpte dwang tot keuzes in een wereld
die steeds meer bestaat uit gefragmenteerde en 'gecompartementaliseerde' subwerelden,
zonder eenduidige overkoepelende principes waarop keuzes gebaseerd zouden kunnen
worden (Keniston 1965:241). De oude utopieen voor een betere wereld doen niet langer
ter zake. Ze zijn in diskrediet geraakt door de devaluatie van de Rede, door het dominant
worden van een ideologie van de ontmaskering, door de onderdrukking van passies, de
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scheiding tussen gevoel en competentie en tussen gezin en werk en door het continue
bombardement vanuit de media met losstaande fantasieen:

The modem equivalent of yesterday's dreams for social improvement are the hopes of
today's unalienated youths for a nice house, a little place in the country, a good, warm
and loving spouce, and many children. The rising interest in hobbies and crafts,
participants sports, music, and the fme arts betokens not only a rise in prosperity but a
new Utopia of leisure. Men and women today work at their recreation, at the
cultivation of their private talents and interests, with a zest, excitement, and idealism
totally Jacking in their work itself (Keniston 1965:346).

Het beeld dat Keniston schetst van de 'vervreemde' en 'activistische' Amerikaanse jeugd
van de jaren zestig zegt natuurlijk evenveel over die jeugd als over Keniston zelf. Des
te frappanter is de overeenstemming tussen Kenistons typering van de postrnodeme leefstijl
en de typeringen die tijdgenoten gaven van de postmodeme esthetiek. Inbeide opvattingen
houdt het postmodeme in dat er vraagtekens worden gezet bij met het tijdperk van het
modeme geassocieerde culturele hierarchieen en bij het daarmee verbonden vooruitgangs-
geloof. Beiden worden gekenmerkt door een ambivalente houding van aanpassing en verzet
in relatie tot zowel de commerciele ofmassacultuur als de gevestigde burgerlijke cultuur.
Ze zijn beide noch totaal commerciele cultuur noch totaal burgerlijke cultuur noch totaal
verzetscultuur, maar hebben van alles wat. De commerciele cultuur wordt omarmd voor
zover ze de bestaande culturele hierarchieen in beweging brengt. Maar tegelijkertijd is
er sprake van verzet tegen het dominante cultuurbeeld van de 'Happy Consumer', produkt
van de eenvormige suburbane massamaatschappij. Kenmerkend zijn daarenboven vooral
de flexibiliteit en veranderlijkheid, het verzet tegen c1assificering en culturele hierarchie,
het personalisme en de nadruk op individualiteit en keuzes.

Maar daarnaast is ook de verbinding duidelijk die wordt gelegd tussen de postrnodeme
leefstijl en de idee te leven in een post-industriele sainenleving, gedomineerd door
permanente wetenschappelijke en technologische innovaties, door afuemende ongelijkheid
en toenemende 'mediatisering'.

Nog explicieter dan Kennith Keniston thematiseert Daniel Bell in de jaren zeventig de
verbinding tussen de postmodeme leefstijl en de post-industriele samenleving, daarbij
ook expliciet een relatie leggend tussen ontwikkelingen in de esthetiek en de alledaagse
cultuur. Het thema van het postmodeme verschijnt eerst in 1976 in Bells werk. In dat
jaar publiceert hij The Cultural Contradictions of Capitalism. Volgens Bell is er in Amerika
geen sprake van een verslapping van de idealen van het modemisme. En het is ook niet
waar dat het modemisme is geneutraliseerd door de een of andere massacultuur. Eerder
is het omgekeerde het geval: het modernisme heeft zich meester gemaakt van de gevestigde
cultuur.

Bell houdt de modemistische stijlbewegingen van het einde van de vorige eeuw en
het begin van deze eeuw verantwoordelijk voor wat hij ziet als de na-oorlogse ontsporing
van de cultuur. De avant-garde kunstenaar van het modernisme streefde niet langer naar
de af- of verbeelding van de werkelijkheid, dat konden foto en film voortaan veel beter.
Hij wilde daarentegen radicaal vemieuwend zijn. De strijd om de autonomie van de kunst
leidde tot een constante revolte tegen de dominante stijl en de officiele orde (Bell 1979:46).
Daarmee verbonden was de nadruk op afstand (zowel in sociaal en psychisch als esthetisch
opzicht) en op de absolute heerschappij van het zelf. De belangstelling voor genres en
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stij len werd vervangen door de belangstelling voor het nieuwe, de betekenis van het geheel
door de aandacht voor het fragment, en het belang van de atbeelding door de betekenis
van de vorm.

Het ontstaan van het modemisme wordt door Bell enerzijds in verband gebracht met
een veranderend besef van tijd en ruimte, een gevolg van ontwikkelingen op het terrein
van comrnunicatie en transport. Daarnaast is ook de crisis in het zelf-bewustzijn van belang,
gevolg van de vermindering van het religieus gefundeerde vertrouwen in het bestaan van
een hiemamaals. Beweging, ruimte en verandering vormen de basisingredienten van de
nieuwe laat 1ge eeuwse esthetiek:

'In modernism, genre becomes an archaic conception whose distinctions are ignored in
the flux of experience. (...) The very structural forms are organized to provide
immediacy, simultaneity, envelopment of experience' (Bell 1980:278).

Dankzij de posities die de aanhangers van de 'modemistische' tegencultuur hebben verkregen
in de diverse culturele instituties zijn ze in staat geweest om de puriteinse cultuur van
het industriele kapitalisme definitiefte verdringen. Een veelheid van kenrnerken van de
post-industriele samenleving is op de verdere ontwikkeling van invloed geweest: de
demografische groei die resulteerde in de groei van urbane centra; de opkomst van een
nieuwe urbane intellectuele middenklasse op zoek naar een eigen culturele identiteit; de
opkomst van een consumptiemaatschappij met de bijbehorende marketingstrategieen, het
bijbehorende consumptieve krediet en consumptieve vertoon en prestige en tenslotte
technologische ontwikkelingen aIs de uitvinding van het automobiel, de radio en de televisie,
uitvindingen die resulteerden in de doorbreking van het isolement van het platteland en
de opkomst van een nationaal gedeelde cultuur. Het resultaat is duidelijk:

'When the Protestant ethic was surrendered (by capitalism's invention of "instant
credit"] from bourgeois society, only the hedonism remained, and the capitalist system
lost its transcendental ethic' (Bell 1979:21).

Met name gedurende de jaren zestig ontstaat uit de erfenis van de modemistische
'tegencultuur' een postmodemisme. Uitingen daarvan zijn een verhevigd 'negatief
Hegelianisme' (de 'deconstructie' van het subject, de waarheid en de gezondheid, zoals
aan te treffen in bijvoorbeeld het werk van Michel Foucault en Ronald Laing) en een
verhevigde aanval op de culturele waarden van de burgerlijke middenklasse (zie Bell
1979:52 en 1980:297ev). De aanhangers van de tegencultuur hebben de laatste restanten
van de modeme orde ter discussie gesteld en hun tegencultuur is massacultuur geworden.
De norm van de esthetische rechtvaardiging is vervangen door het gelijk van het instinctuele.
Modemistische impulsen, eens uitgespeeld binnen het zelfstandige domein van de kunst,
worden nu uitgespeeld op straat en in de a\ledaagse werkelijkheid. En waar het het
modemisme eens vooral te doen was om een aanval op de gevestigde burgerlijke esthetiek,
gaat het in de jaren zestig en zeventig, uit naam van de bevrijding, de erotiek en de vrijheid
van impulsen, om een aanval op alledaagse waarden en motieven (Bell 1979:50/2). Er
is dan ook niet langer sprake van een avant-garde: in het tijdperk van de postmodeme
cultuur bestaat er imrners geen orde oftraditie meer waartegen een avant-garde zich zou
kunnen afzetten. Alles wat resteert in de anti-bourgeois-cultuur is het overheersende
verlangen naar het nieuwe:
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'Anything permitted in art is permitted in life as well. (...) a bohemian lifestyle once
limited to a tiny elite is now acted out on the giant screen of the mass-media' (Bell
1979:54).

Daarmee is, althans in de ogen van Bell, de contradictie tussen de postindustriele structuur
enerzijds en de postmodeme cultuur anderzijds een feit:

'The characteristic style of industrialism is based on the principles of economics and
economizing: on efficiency, least cost, maximization, optimization, and functional
rationality. Yet it is this very style that is in conflict with the advanced cultural trends
of the Western world, for modernist culture emphasizes anti-cognitive and anti-intel-
lectual modes which look longingly toward a return to instinctual sources of expres-
sion. The one emphasizes functional rationality, technocratic decision making, and
meritocratic rewards; the other, apocalyptic moods and anti-rational modes of behav-
ior. It is this disjunction which is the historical cultural crisis of all Western bourgeois
society. This cultural contradiction is, in the longer run, the most fateful division in
the society' (Bell 1979:84).

Wat door David Riesman eerder is omschreven in termen van de overgang van het burgerlijk-
protestantse kapitalisme naar het hedonistische post-industrialisme, wordt bij Bell tot een
tegenstelling binnen de post-industriele samenleving zelf, tussen de domeinen van techniek
en economie enerzijds en de domeinen van ethiek en esthetiek, cultuur, vrijetijd en
consumptie anderzijds." Het onderscheid tussen het alledaagse leven en de 'hogere'
cultuur is geslecht. Maar dat niet doordat de populaire cultuur zich meester heeft gemaakt
van de 'serieuze' cultuur. Een derde partij, de modemistische tegencultuur, heeft zich
meester gemaakt van zowel de populaire als de serieuze cultuur.

Marxisme en postmodernisme

Lange tijd is vanuit het marxisme het thema van het postmodemisme niet helemaal au
serieux genom en. Hier was louter sprake van een ideologie die als het ware een intellectuele
legitimering moest verschaffen voor de na-oorlogse consumptiecultuur. De these van het
postrnodemisme impliceerde dat de relatie tussen structuur en cultuur meerduidig was

27 Bells analyse vonnt een vervolg op een ouder thema. Niemand minder dan Marx typeerde al in de vorige
eeuw de pennanente tweestrijd tussen het (rationele) burgerlijke liberalisme en de (irrationele) romantiek als
een inherent kenmerk van het burgerlijke kapitalisme. Waar de eerste de ontwikkelingvan de produktiekrachten
bejubelde, bekritiseerde de laatste de uitholling van de burgerlijke maatschappij uit naam van een verloren
en fictieve eenheid (Marx aangehaald in Callinicos 1989:38). Een vervolg daarop leverde aan het einde van
de vorige eeuw Webers analyse van de tegenstelling tussen waardenrationaliteit en doel-middelrationaliteit.
De tegelijkertijd door Freud in Wenen geponeerde tweestrijd tussen het werkelijkheids- en plezierprincipe komt
dichter in de buurt van de door Bell gepostuleerde tweedeling. Als vanzelf dringt zich hier een historische
lijn op: van de tweestrijd tussen romantisch irrationalisme en burgerlijk liberalisme naar de tweestrijd tussen
burgerlijk liberalisme en esthetisch modemisme. Het oudere romantische irrationalisme en het esthetische
modemisme vertonen dan ook nogal wat raakpunten. Denk bijvoorbeeld aan de esthetische beweging in het
Wenen van Freud ten tijde van hetfin de siecle, met name aan het werk van Gustav Klimt en de beweging
van de secessie, door Schorske (1981:208 ev) in verband gebracht met de crisis van het liberale zelfbeeld,
Zie ook de opvatting van Russel Berman die wijst op de '( ...) apparent similarity of contemporary polemics
to the confrontation between the Enlightenment and its Romantic opposition, so often repeated during the past
two centuries' (Russel Berman 1984:33). Zie verderook Campbell (1989) en Bourdieu (1986:55). Beide presenteren
deze tegenstelling als inherent aan de burgerJijke cultuur en dus niet a1seen post-industriele of post-modemistische.
Bourdieu verwijst in dat verband zelf ook naar Weber.
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geworden, dat eens met economische posities verbonden collectieve identiteiten waren
'opgelost', een idee waarmee marxisten niet zo goed uit de voeten konden. Ook de
verbinding tussen de idee van het postmodemisme en de theorie van de postindustriele
samenleving maakte het thema verdacht. Dit veranderde aan het begin van de jaren tachtig,
ten tijde van de doorbraak van het neo-liberalisme, dat wi! zeggen ten tijde van het
Amerikaanse Reaganism en het Britse Thatcherism, politieke stelsels gebaseerd op de
economisch-wetenschappelijke overtuiging van de voormalige Nobelprijswinnaar Milton
Friedman. In wat kan worden bestempeld als een derde 'moment' in het na-oorlogse debat
over modemisme en postmodernisme krijgt het thema vanuit het marxisme een nieuwe
invulling. Tegelijkertijd ontstaat binnen het marxisme meer ruimte voor de gedachte van
de relatief auto nome ontwikkeling van de cultuur en wordt ook de consumptiecultuur
meer serieus genomen en niet langer afgedaan in simpele en negatieve schema's van vals
bewustzijn, vervreemding en verleiding.

In 1983 heeft de Amerikaanse literatuurcriticus Fredric Jameson in een artikel getiteld
'Postmodemism and Consumer Society' er blijk van gegeven zich te kunnen vinden in
de these van het postmodemisme. Voor de generaties van de jaren zestig symboliseert
de modemistische kunst niet langer verzet, maar de gevestigde macht en dus de vijand:
'dead, stifling, canonical, the reified monuments one has to destroy to do anything new'
(Jameson 1983: 112). Daarnaast is er sprake van een hemieuwde fascinatie met de
commerciele cultuur, met het landschap van advertenties en motels, Las Vegas, B-films
uit Hollywood, paperback literatuur, gothiek en romantiek, de populaire biografie, de
misdaad roman en science-fiction:

'They no longer "quote" such "texts" as a Joyce might have done or a Mahler; they
incorporate them, to the point where the line between high art and commercial form
seems increasingly difficult to draw' (ibid. 112).

De veranderingen beperken zich niet tot het terre in van de literatuur of zelfs de kunst.
Ze zijn navolgbaar in elk dome in van culture Ie (re)produktie, tot en met de filosofie en
de wetenschap. Postmodemisme kenmerkt zich door de voorliefde voor het pastiche en
voor een zekere mate van schizofrenie. Het individualisme (de idee van de individuele
en onathankelijke burger, van het unieke zeit) heeft afgedaan, evenals het verlangen naar
de nieuwste unieke stijl. Elke stijl is immers al eens bedacht en alles wat resteert is de
mogelijkheid van een herschikking van onderdelen van bestaande stijlen. De tekens (het
beeld, het woord, de figuur) zijn losgeweekt uit de systemen waaraan ze eens hun coherente
betekenis ontleenden en er is sprake van een obsessieve belangstelling voor hun eigenstandige
materialiteit. 28

Jameson is het eens met Hassan, Bell en anderen dat een groot aantal van de formele
kenmerken van het postmodemisme absoluut niet nieuw zijn. Ze zijn al aan te treffen
in stromingen in de literatuur en de kunst van het begin van deze eeuw, door Jameson
getypeerd als 'hoog-modemistisch'. Het werk van Thomas Mann en van James Joyce,
van Pablo Picasso, Flaubert en Gertrude Stein draagt al de kenmerken ervan. Toch is

28 Dit idee van de loskoppeling van teken en be-tekende is ontleend aan het werk van de Franse post-structuralist
Jean Baudrillard. Baudrillard verbindt daaraan de uitspraak dat de hedendaagse cultuur heeft getriomfeerd over
de sociale werkelijkheid. Het teken heeft geen gebruikswaarde rneer, enkel nog maar ruilwaarde (zie o.a, Baudrillard
1983).
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het gebruik van de term postmodemisme gerechtvaardigd. De hoog-modemistische stijl
leidt immers niet langer een marginaal bestaan, maar is volledig geaccepteerd en
gemcorporeerd. Er is sprake van een versehuiving van culturele posities:

'New types of consumption; planned obsolescence; an ever more rapid rhythm of
fashion and styling changes; the penetration of advertising, television and the media
generally to a hitherto unparalleled degree throughout society; the replacement of the
old tension between city and country, centre and province, by the suburb and by univ-
ersal standardization; the growth of the great networks of superhighways and the arri-
val of automobile culture - these are some of the features which would seem to mark a
radical break with that older prewar society in which high modernism was still an
underground force' (Jameson 1983:125).

Tot zover kan Jameson zieh, althans in algemene zin, wei vinden in de bestaande these
van het postmodemisme, ook al blijven er natuurlijk op onderdelen belangwekkende
versehillen bestaan." Jameson verbindt de overgang naar de postmodeme cultuur echter
niet louter met veranderingen in technologie en inforrnatie. Een dergelijke verklaring
is te beperkt. De theorie van de postindustriele samenleving is onjuist omdat wordt uitgegaan
van de eigendynamiek van de technologisehe ontwikkeling, van technologisch reductionisme.
De teehnologisehe ontwikkeling staat eehter niet op ziehzelf, maar wordt in belangrijke
mate gedragen door eoneurrentieverhoudingen op de markt van goederen en diensten.

In de ogen van Jameson onderseheidt de na-oorlogse samenleving zieh niet zozeer
door het belang dat daarin wordt gehecht aan technologie, eommunicatie en kennis, alswel
door de opkomst van een nieuwe fase in de ontwikkeling van het kapitalisme." Uiteindelijk
omvat het kapitalistisehe systeem de gehele wereld. De daarmee verbonden economische
logiea is niet aIleen van toepassing geworden in nog resterende pre-kapitalistische
ontwikkelingsgebieden en in voorheen door het eommunisme gedomineerde werelddelen,
maar ook op nieuwe domeinen van het menselijk handelen zoals in de media en de reclame.

Jameson is ervan overtuigd dat de opkomst van het postmodemisme nauw verband
houdt met de opkomst van een derde fase in het kapitalisme. Net zo goed als het modemisme
verbonden was met de fase van het monopoliekapitaIisme en het realisme met de fase
van het marktkapitalisme." De voor elke eeonomisehe fase karakteristieke teehnologie

29 Rose (1991) signaleert terecht hoe Jamesons analyse voorallijkt te zijn gemspireerd door het deconstructivisme
en veel minder door het postmodemisme van de dubbele codering zoals verwoord door Fiedler en Jencks. Jameson
geeft zelftoe in belangrijke mate gemspireerd te zijn door het werk van Baudrillard (zie Jameson 1991:399).
Hij plaatst dan ook ten onrechte Jencks in het lijsge van de zogenaamde anti-modemisten (zie ibid.61). Jencks
heeft zich, net zoals Jameson zelf, hoogstens verzet tegen het elitaire karakter van het modemisme, maar wil
geenszins mien van het gebruik van moderne architectonische technieken. Featherstone heeft opgemerkt dat
Jamesons verwijzing naar Baudrillard enigszins bevreemdend is. In Baudrillards opvatting kan de postmoderne
cultuur niet langer worden getypeerd als de uiting van de logica van dit of dat economische systeem. In de
typische taal van het post-structuralisme heet het dat het culturele heeft getriornfeerd over het sociale. De
tekencultuur representeert niets meer, dus ook geen laat-kapitalistische machinerie. Eerder is de relatie omgekeerd.
De bovenbouw van de cultuur bepaaIt de onderbouw van de economie (Featherstone 1989: I 17- I 38). Afgezien
daarvan bestaat bij Jameson meer dan elders aandacht voor de manier waarop in postmodemistische kunstuitingen
sprake is van een nieuw gebruik en een nieuwe interpretatie van tijd en ruimte. Zie met name Jameson (199 I).
30 Aan de orde is het werk van de Belgische marxist Ernest Mandel. Deze onderscheidt in zijn boek Der
Spdtkapitalismus (Mandel 1972) een derde fase in de ontwikkeling van het kapitalisme. Nadat Lenin de fase
van het monopolie-kapitalisme heeft onderscheiden (de laat Ige eeuwse opvolger van het vroeg 1ge eeuwse
marktkapitaIisme) is de tijd niet stil blijven staan. Na de jaren veertig van deze eeuw is een nieuwe fase ingetreden,
de fase van het laat- of multinationaIe- danwel consumptie-kapitalisme.
3 I Overigens schijnt Mandel zelf de fase van het laat-kapitalisme vooral te associeren met de stijl van het
hoog-modemisme en de architectuur van de Internationale Stijl (zie Cooke 1988:475-492). Daamaast ging
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vonnt als het ware de bemiddelende factor tussen de organisatie van de economie en
de kunst. Voor de fase van het marktkapitalisme was dat de stoomenergie, voor de fase
van het monopoliekapitalisme de elektriciteit en het automobiel en voor de fase van het
multinationale kapitalisme is dat de nucleaire energie en de computer. De meer formele
kenrnerken van het postmodernisme geven, net zoals dat in voorafgaande fasen het geval
was, uiting aan de diepere logica van het multi-nationale of consumptie kapitalisme. Het
mondiale en beweeglijke karakter van die kapitaalsvorm ziet Jameson weerspiegeld in
het beweeglijke en plaatsloze karakter van het postmodernisme.f

In 1987 publiceren Scott Lash en John Urry The End of Organized Capitalism, een nationaal-
vergelijkend onderzoek naar de na-oorlogse economische ontwikkelingen in diverse West-
Europese landen. Ook hier komt het thema van het postmodemisme ter sprake en wei
in de analyse van de culturele dimensie van de onderzochte economische transfonnaties.
Volgens de beide auteurs kenmerkt de hedendaagse postmoderne kunst zich door het feit
dat ze niets meer representeert, dus ook geen multinationale technologie. Radicaler dan
Jameson sluiten zij aan bij de deconstructivistische interpretatie van het postmodemisme
zoals verwoord door de Fransman Jean Baudrillard. In de hedendaagse cultuur is de band
tussen het teken, de betekenis en het be-tekende verbroken. We consumeren niet langer
produkten maar beelden, ontdaan van hun externe referent en opgesloten in naar zichzelf
verwijzende tekensystemen. Berichten, beelden, verhalen en voorstellingen hebben het
karakter gekregen van een op zichzelf staande hyperrealiteit die niet meer wordt beoordeeld
op wat zij be-tekent, maar op haar impact. Het postmodernisme benadrukt daarmee de
pastische, de col/age, de allegorie en het gefragmenteerde karakter van persoonlijkheid
en werkelijkheid. Alweer luidt de opvatting dat het postrnodernisme niet louter van deze
tijd is en weer zijn er de verwijzingen naar de avant-garde kunst van de jaren twintig.
Van belang is het feit dat het modemisme dominant is geworden.

Die culturele dominantie moet niet aIleen worden verklaard uit de opkomst van de
nieuwe beeldcultuur (vgl. Baudrillard en McLuhan), maar houdt ook verband met de nieuwe
onderscheidingsstrategieen van fracties van een opkomende nieuwe middenklasse, met
de fragmentering van collectieve identiteiten en met veranderingen in de ervaring van
tijd en ruimte." In een breder verband hangt de dominantie van de postmodeme cultuur
samen met de overgang van een 'georganiseerd' naar een 'gedesorganiseerd' kapitalisme.

Het eerste wordt gekenmerkt door een concentratie en centralisatie van kapitaal, door
de scheiding van eigendom en controle, de groei van een technologisch-wetenschappelijke
intelligentia en een bureaucratische middenklasse, door een corporatistische regulering
van de economie, de concentratie van industriele activiteiten in grote stedelijke centra
en door de ideologische dominantie van technische rationaliteit en wetenschap (Lash &
Urry 1987:3). Rond het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig (het

het Mandel vooral om een analyse van de naoorlogse economische groei, zoals die inzette na 1945, terwijl
Jameson het postmodemisme situeert in de periode na 1960 (zie ook Davis 1985:106-7).
32 Wat Jameson met het laatste bedoelt wordt duidelijk in zijn overbekende en veel besproken analyse van
het Westin Bonaventure Hotel in Los Angelos, ontworpen door de architect John Porter en geopend in 1977
(zie Jameson 1991:39 ev.). Overigens wordt datzelfde hotel door Jencks net als laat-modern getypeerd (zie
Rose 1991 :79). In de ogen van Featherstone (1989) heeft Jameson al doende het technologische determinisme
van de theorie van de postindustriele samenleving ingeruild voor het economisch determinisrne van het marxisrne.
33 De verbinding tussen de opkornst van een nieuwe middenkJasse van werknemers, werkzaam in de
dienstverlenende sector en de verbreiding van het postmodemisme wordt gelegd via de theorie van Pierre Bourdieu
(1986) en is ontleend aan Featherstone (198511987).
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juiste tijdstip verschilt per land), treedt er een fase van 'desorganisatie' in. Deze wordt
onder meer gekenmerkt door een nationale deconcentratie van kapitaal, gevolg van de
expansie van wereldmarkten gedomineerd door multinationale ondememingen; door een
verdere uitbreiding van de dienstverlenende klasse en het ontstaan van een op de ideologie
van de individuele prestatie gebaseerd stratificatiesysteem; door een absolute en relatieve
afname van het aantal handarbeiders werkzaam in de produktiesector; de verplaatsing
van het zwaartepunt in het arbeidsvoorwaarden-overleg van het niveau van de nationale
staat naar het niveau van de bedrijven en de regio' s; de overgang van Tayloristische naar
meer tlexibele vormen van arbeidsorganisatie en tenslotte het afnemen van het belang
van industriesteden (ibid. 5).

In de context van dit 'gedesorganiseerde kapitalisme' komt een postmodeme cultuur
op waarin de grenzen vervagen tussen tekst en context, tussen realiteit en representatie,
tussen het domein van de cultuur en het domein van de sociale interactie en tussen de
serieuze en de populaire cultuur. Gedragen door markt en massamedia, geproduceerd
door nieuwe culturele intermediairs en geconsumeerd door fracties van een nieuwe post-
industriele middenklasse werkzaam in de media, het hoger onderwijs, de wereld van de
financien, van de reclame en de internationale handel, doorbreekt de postmoderne cultuur
de oude klassengrenzen en vestigt een nieuwe burgerlijke identiteit (ibid. 15, vgl. Lash
1990:20).

Het thema van de overgang van Tayloristische naar meer flexibele vormen van arbeids-
organisatie kent zijn pendant in de neo-marxistische, aan de Franse regulatietheorie ontleende
opvatting van de overgang van een Fordistisch naar een post-Fordistisch tijdperk. Vol gens
de Britse socioloog Stuart Hall is de term post-Fordisme breder en dus zinvoller voor
de typering van de 'Nieuwe Tijden' die zijn aangebroken dan de term postindustrieel.
De hedendaagse produktie is duidelijk anders georganiseerd dan de produktie ten tijde
van de bloeitijd van het Fordisme. Werd het tijdperk van het Fordisme gekenmerkt door
hoge investeringskosten, gestandaardiseerde produkten, nationaal beschermde massamarkten,
een Keynesiaanse economische politiek, op het Taylorisme gebaseerd wetenschappelijk
management, de lopende-band-produktie en een produkt georienteerde marketing; het
post-Fordisme wordt gekenmerkt door meer flexibele, gespecialiseerde en gedecentraliseerde
produktieprocessen, door een mondiaal georganiseerde kapitaalmarkt, door multi-nationale
bedrijven met een grotere autonomie ten opzichte van de nationale staat, door een op
de consument georienteerde marketing en produktdifferentiatie en door het ontstaan van
nieuwe sociale scheidingen zoals tussen de klasse van 'baanhebbenden' en de nieuwe
onderklasse van verarmde baanlozen. De introductie van computersystemen in verkoop,
distributie en produktie heeft het mogelijk gemaakt de smaak van consumenten nauwkeuriger
te traceren en te articuleren waardoor de opslag van goederen minder nodig is en
produktinnovaties minder investeringskosten vereisen. De toename van flex i- enpart-time
werk tenslotte impliceert een 'feminisering en etnisering' van de arbeid. Deze overgang
naar het post-Fordisme gaat samen met een maatschappelijke fragmentering en pluralisering,
met de verzwakking van oudere vormen van collectieve solidariteit en van oudere groeps-
identiteiten, met deopkomst van nieuwe identiteiten en een vermeerdering van individuele
consumptieve keuzemogelijkheden. De revolutionaire impuls van het modemisme is verzwakt:
het modernisme is elitekunst geworden. Daarvoor in de plaats is de estbetiek het alledaagse
leven binoengedrongen en heeft zich een beeldcultuur van ons meester gemaakt. Ondertussen
heeft de notie van het rationele, gei'ntegreerde subject afgedaan. 'Het subject wordt
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verschillend geplaatst of gepositioneerd door verschiIIende vertogen en praktijken' (Hall
1991:140).

Tussenbalans

Met het voorgaande is bij lange na geen uitputtend overzicht gegeven van de wijze waarop
het thema van het (post)modemisme is behandeld in de na-oorlogse sociale theorie. Niettemin
is de spraakverwarring duidelijk. Er blijken zowel markt-conforme als kritische varianten
van het postmodernisme te bestaan, zowel burgerlijke als anti-burgerlijke, zowel egalitaire
als elitaire, zowel constructivistische als deconstructivistische. Het postmodemisme wordt
gepresenteerd als de opvolger van het modemisme, danwel a1s een moment binnen het
modemisme of als een radicalisering van het modemisme. En ondertussen blijkt ook het
modemisme ten opzichte waarvan het postmodemisme wordt omschreven nogal verschillende
gedaanten aan te kunnen nemen. Soms wordt het modemisme geassocieerd met het project
van de Verlichting, met culturele differentiatie, rationalisme, natuurwetenschappelijk
objectivisme, realisme en functionalisme. Soms wordt gesuggereerd dat het modernisme
vooral gekenmerkt wordt door haar twijfel aan het project van de Verlichting, door iron ie,
de-differentiatie, romantiek, pastiche, anti-burgerlijkheid en irrationalisme.

Maar de verscheidenheid moet anderzijds niet worden overdreven. Deels lijkt de
spraakverwarring het gevolg van een verschil in de politieke beoordeling van gelijksoortige
ontwikkelingen. Deels is ze het gevolg van het feit dat er verschillende kenmerken worden
benadrukt van eenzelfde stijlbeweging. Deels is er sprake van een uiteenlopende gebruik
van typerende begrippen a1s 'burgerlijk', 'rationeeI', 'differentiatie' en 'modern'." Ik
wi! hier verder geen 'deconstructie' plegen van de verschillen en overeenkomsten tussen
de uiteenlopende standpunten, dat zou ons weg voeren van de lijn van het betoog. Voor
het moment zijn de overeenkomsten in de diverse posities belangrijker dan de verschillen.
Samenvattend zijn dat er een vijftal.

Op de eerste plaats Iijkt de chronisch aanvechtbare status van meer precieze typeringen
van het modernisme en postmodemisme als zodanig veel betekenend. Ze duidt op een
situatie van culturele verwarring. De na-oorlogse culturele transformaties blijken, althans
op het eerste oog, moeizaam inpasbaar in klassieke culturele onderscheidingen als die
tussen 'hoge' en 'Iage' cultuur, tussen 'ernst' en 'vermaak', tussen 'serieuze' en
'commerciele' cultuur, tussen burgerlijke en populaire cultuur, tussen 'abstract' en
'reaIistisch', tussen 'modem' en 'traditioneel'. Ook klassieke sociologische onderscheidingen
als die tussen cultuur en economie, tussen het culture Ie en het alledaagse, het wereldlijke
en sacrale, of tussen cultuur en werkelijkheid lijken problematisch te zijn geworden. De
postmodeme cultuur kenmerkt zich doordat ze pretendeert van alles wat te zijn; onbekom-
merd commercieel en gepassioneerd esthetisch, excIusief burgerlijk en speels ironisch,

34 Om van dat laatste een voorbeeld te geven: waar de een het postmodemisme beschouwt als een anti-burgerlijk
fenomeen, a1s een teken van het einde van de burgerlijke cultuur (vgl. Bell 1976), beschouwt de ander het
postmodemisme a1s onderdeel van de vestiging van een nieuwe burgerlijke identiteit (vgl. Lash 1990). Niet
dat dat veel afbreuk doet aan het getypeerde fenomeen: het hangt er maar van af of een klassiek 1ge eeuwse
notie van burgerlijkheid word! gehanteerd, danwel dat auteurs ruimte laten voor de gedachte dat ook de burgerlijke
identiteit zelf aan verandering onderhevig kan zijn, of dat de hedonistisch-irrationalistische tegenhanger van
het puriteinse-rationalisme ook haar burgerlijke pendant heeft.
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gestileerd beeld en beeldige werkelijkbeid, qua inhoud wereldlijk maar qua vorm ook
sacraal, modem en toch klassiek. Meer in het bijzonder wordt het postmodemisme
gekenmerkt doordat daarin een spel wordt gespeeld met deze typeringen en classificaties.
Niet dat ik denk dat er sprake is van een simpele opheffmg van onderscheidingen, eerder
lijkt er sprake te zijn van een culturele strategie waarin de grenzen van de onderscheidingen
permanent worden afgetast en opnieuw gedefinieerd.

Op de tweede plaats worden in de loop der tijd naast de verschillen ook de over-
eenkomsten benadrukt met eerdere stijlbewegingen. De aandacht voor ironie, beweegJijkbeid,
multidimensionaliteit, ambiguiteit, zelfreflexie, montage; ze kunnen ook worden aangetroffen
in eerdere culturele stromingen (vgl. Callinicos 1989). Wat meer en meer wordt benadrukt
als 'nieuw' betreft eerder het feit dat het 'modernisme' haar status van verzetscultuur
heeft verIoren en in brede kring is geaccepteerd. Maar daamaast vormen ideeen van
ontwikkeling en vooruitgang niet langer de organiserende principes achter de dynamiek
van genres. Met het wegvallen van de vooruitgangsgedachte en de daarmee verbonden
culture Ie hierarchieen en classificaties, principes waaraan het modemisme haar status als
verzetscultuur en als 'moderne' beweging ontieende, is tegelijkertijd de mogelijkbeid
van verzet en 'modemiteit' als zodanig beeindigd. Waar het spel met de demarcaties
geaccepteerd raakt, waar' deconstructie' tot geaccepteerde culturele strategie wordt, wordt
zelfs de roep om de herinvoering van demarcaties onderdeel van het spel.

Op de derde plaats kan worden vastgesteld dat de betekenis van het thema van het
(post)moderne zoals zich dat ontwikkelde in het bovenstaande debat beperkt bleef tot
het culturele domein, en meer in het bijzonder tot het domein van de smaak. Het gebruik
van 'modem' wijkt daarmee fundamenteel afvan de manier waarop de term is gebezigd
in de klassieke sociale theorie, als aanduiding van een maatschappijtype.

Ten vierde is er de kwestie van de 'verklaring' van een en ander. Of die nu wordt
gezocht in elkaar afwisselende fasen van technologische ontwikkeling of in elkaar
afwisselende fasen van kapitalistische expansie, wat opvalt is de ruimte die zowel in de
theorie van het (post)industrialisme als in het (neo)marxisme in de loop der tijd wordt
ingebouwd voor de relatieve autonomie van het culturele domein. Een sociologie van
het (post)modemisme is niet compleet zonder dat er aandacht wordt besteed aan de
producenten en de consumenten van cultuur en cultuurdebat, hun maatschappelijke en
generationele achtergrond en culturele ambities en belangen. Featherstone {I987), maar
ook Lash & Urry (1987) wijzen in dat verband op de culturele strategieen van fracties
van een stijgende nieuwe middenklasse, opgegroeid met de produkten en codes van de
na-oorlogse populaire cultuur en actief in de wereld van de financien, de reclame, het
onderwijs en de kunsten, op zoek naar een eigen culturele identiteit ternidden van gevestigde
posities. Callinicos (1989: 171) daarentegen ziet al dat gepraat over het postmodeme vooral
als de uiting van een gefrustreerde generatie van sociaal mobiele intellectuelen, opgegroeid
met de idealen van de jaren zestig, maar levend in een tijdperk van overconsumptie en
met genoeg geld om daaraan deel te nemen.

Wat tens lotte het postmodemisme, ondanks alle verschillen, ook kenmerkt is dat er
sprake is van wat Calinescu (1987:86) heeft getypeerd als een 'desynonymisation of modern
and contemporary'. 'Modem' staat niet langer voor het nieuwste, meest recente, meest
vooruitstrevende, meest beschaafde, dat wat het voorgaande doet verouderen tot 'traditie'.
'Modem' wordt gefixeerd in tijd en ruimte, als een specifieke, tijd-ruimtelijk gesitueerde
culturele beweging met haar eigen tijdgebonden culture Ie codes en hierarchieen. Postmodeme
kunst beroept zich niet langer op een buiten haar gelegen anoniem ontwikkelingsproces,
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kent geen veriangen naar de 'pure' vorm of de uitieme functionaiiteit, kan geen status
rneer ontlenen aan een venneende stilistische vooruitgang, en benadrukt het arbitraire
en contextgebonden karakter van stijien en stijlonderscheidingen, Maar zoals in het voigende
hoofdstuk zai blijken beperkte die ontwikkeiing zich niet tot het esthetische dornein.



4 (Post)moderniteit

Verlichting en vooruitgang

Nog is de thematiek van Etzioni's Active Society niet uitgeput. Er is niet aileen sprake
van een verbinding met het project van de modemiseringstheorie en met de specifiek
naoorlogse maatschappijanalyse en -kritiek, daarnaast bemoeit Etzioni zich ook met een
zo mogelijk nog ouder deb at, narnelijk dat van de rol van rationaliteit en techniek in de
bepaling van de maatschappelijke ontwikkeling.

In 1959 was de Amerikaanse links-liberaal en socioloog C. Wright Mills hem daarin
al voor gegaan. Volgens Mills beantwoordde het naoorlogse Amerika niet langer aan
het standaardbeeld van een 'modeme' maatschappij. Dat ondanks zijn grootschalige
bureaucratische organisatie, zijn ver doorgevoerde arbeidsdeling, gedemocratiseerde
massacultuur en functioneel gedifferentieerde structuur. Amerika stond aan het begin van
een nieuw 'postmodem' tijdperk (Mills 1959:184).

Vanwaar die breuk? Allereerst was in de Amerikaanse cultuur van die dagen de verb in-
ding verbroken tussen het ideaal van de rede en het ideaal van de individuele vrijheid,
een relatie die lange tijd het kemmotiefhad gevormd van het westerse burgerlijk-intellectuele
'beschavingsethos'. Op de tweede plaats waren zowel de waarde van de rede als de waarde
van de individuele vrijheid ten prooi gevaIlen aan een meer omvattend rationaIiseringsproces.
Het primaat van de normativiteit had het uiteindelijk moeten afleggen tegenover de machtige
eigendynarniek van het doelmatigheidsdenken.

Etzioni hield er, zoals gezien, zo'n vijf jaar later een minder pessimistische kijk op
na. Het naoorlogse 'postmodeme' Amerika onderscheidde zich nu juist van het vooroorlogse
'Iaat-modeme' Amerika door haar meer 'actieve' karakter. Weliswaar was het waardengeori-
enteerde handelen in verdrukking gekomen, maar er zijn in het naoorlogse Amerika weer
voldoende condities voorhanden om het primaat van de normativiteit opnieuw te vestigen.

Dit thema van de tweestrijd tussen de technisch-organisatorische en normatieve bepaaIdheid
van maatschappelijke ontwikkelingen en van de relatie tussen de idealen van de rede,
de individuele vrijheid en de vooruitgang, kent zo haar eigen plaats in de geschiedenis
van de conceptualisering van het modeme. Allereerst is de synonymie aan de orde tussen
'modem' en 'rationeel'. In een meer kennistheoretisch opzicht gaat het om de wetenschappe-
Jijke fundering van oordelen over en ingrepen in de maatschappelijke werkelijkheid. Daarmee
verbonden is de idee van de superioriteit van wetenschappelijke kennis boven andere
kennisvormen. In een meer sociologisch opzicht is de verspreiding aan de orde van
rationalistische legitimatie-praktijken in relatie tot morele, religieuze of ideologische.
In historisch opzicht gaat het om wat Weber heeft omschreven als de 'ont-tovering' van
de sociale en natuurlijke wereld. Vanaf de Renaissance boeten transcedentale legitimaties
aan belang in en wordt de mens tot het centrum van het sociale universum, Daarmee
gaat een welhaast permanent debat gepaard in intellectuele kring over de logische fundering
van de maatschappelijke orde en haar ontwikkeJing. Uitgangspunt was immers dat in
principe alles rationeel te funderen en te evalueren zou zijn.
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In tweede instantie verwijzen de opmerkingen van Mills en Etzioni naar een vrij oude,
steeds wisselende tweespalt in de rationele fundering van de maatschappelijke orde, nameJijk
die tussen cultuur en natuur, mens en techniek, Rede en rationaliteit, begrijpen en verklaren,
ziel en lichaam, moraliteit en rationaliteit, particuralisme en universalisme. Daarmee
verbonden is de oorspronkelijke idee van Kant van de differentiatie tussen de domeinen
van de kunst, de moraal en de wetenschap en de vraag naar wat domineert over wat.
Onderwerp van felle polemiek wordt vervolgens de ideologische verbinding die de
wetenschap aangaat met de wereld van de natuur en de techniek om zichzelf aldus boven
de moraal en de esthetiek (lees de cultuur) te verheffen.

Het thema van de rationele fundering van de kennis en beheersing van de maatschappelijke
orde en van de rationeel gestuurde maatschappelijke vooruitgang, vormt van de tot nog
toe onderscheiden conceptualiseringen van het moderne het meest fundamentele. Het thema
speelt zich immers niet louter af op het vlak van de sociale theorie of van de ontwikkeling
van stijlen. Het reikt tot aan de legitimering van de sociologische ofwetenschappelijke
kennis zelf. Aan de orde is de wijze waarop sinds jaar en dag sociologen hun denken
en handelen in superieure zin hebben onderscheiden van manieren van denken en han del en
elders en vroeger alsmede de wijze waarop ze hun maatschappelijke functie en positie
legitimeren.

Zo'n twintig jaar na Mills zal Lyotard het thema van de rationele fundering van de
maatschappelijke orde op een meer radicale Manier ter discussie stellen, Zijn kritiek richt
zich niet zozeer op de eenzijdigheid van het ideaal van de rationaliteit, alswel op dat ideaal
als zodanig. Elk tot nog toe als 'universeel' of'rationeel' gepresenteerd kennisideaal blijkt
bij nader inzien minder neutraal, contextloos of 'natuurlijk' dan wordt voorgesteld en
meer lokaal gebonden, naar zichzelf verwijzend of gebaseerd op particuliere belangen
en machtsstrategieen,

Het project van de rationalisering wordt in de daarop volgende jaren steeds vaker
in verband gebracht met de minder plezierige kanten van het menselijke bestaan, zoals
met de disciplinering van afwijkend gedrag, met de kolonisatie van de Derde Wereld,
met de massale vemietigingen van steden en woonomgevingen en met de grootschalige
vemietiging van levens zoals tijdens de Holocaust. Het grondwerk voor deze kritiek is
dan al verricht door Foucault die als het ware de machtswerking van het humanisme heeft
blootgelegd (met name Foucault 1973). Onder de vlag van de postmoderniteit vindt een
hemieuwde contextualisering plaats van waarheid, schoonheid en moraal en wordt definitief
gebroken met de al dan niet verborgen verlangens naar een logische fundering van de
sociale orde. In Iijn daarmee verandert ook het wetenschapsideaal. Het zelfbeeld van de
postmoderne wetenschapper verandert van dat van een legislator op zoek naar universele
theoretische stelsels, naar dat van een interpreter (Bauman 1987).

In het volgende wil ik deze ontwikkelingen nader aan de orde stellen. Net zoals dat
hiervoor het geval was, zal daarbij de naoorlogse sleutelliteratuur voorop staan. Maar
daarbij is weI een korte uitwijding over de meer klassieke literatuur nodig.

(Post)moderniteit, Verlichting en vooruitgang

Volgens Mills dreigde de Cheerful Robot in het naoorlogse Amerika te winnen van de
Renaissance Man. De eerste stond model voor de toenemende doelmatigheid en de
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toenemende centralisering van de macht, voor de banalisering van de cultuur en de
toenemende differentiatie van levenssferen. De laatste stond model voor de strijd van
de klassieke rede tegen allerlei vormen van obscurantisme en vooroordeel, voor het ideaal
van het rationele menselijke verstand, bevrijd van de autoriteit van gevestigde instituties
en dogma's. De Renaissance Man vormde de verpersoonlijking van de vroeg-modeme
revolutionair-humanistische conceptie van mens en maatschappij, de Cheerfull Robot de
verpersoonlijking van het naoorlogse, 'postmodeme', bureaucratische en consumptieve
Amerika.

De kritiek van Mills beperkt zich niet tot 'exteme' maatschappelijke ontwikkelingen.
Ook in het dome in van de sociologie zelf doet de Cheerful Robot haar invloed gelden.
Mills moet niets hebben van de formele en door de biologie gemspireerde gedachtenschema's
van de Grand Theory (bv. Parsons). En ook het door de mathematische wiskunde
gemspireerde Abstracte Empiricisme, zoals aan te treffen in het werk van Lazarsfeld,
kan maar matig boeien. Mills staat een maatschappijtheoretisch gemformeerd pragmatische
voor ogen, een meer contextgevoelige en probleemgeorienteerde benadering, oorspronkelijk
ontstaan als reactie tegen het dogmatische evolutionisme van Spencer danwel Darwin.
Die benadering past ook beter bij de oorspronkelijke klassieke orientatie van de Renaissance
Man (vgl. Verhoogt 1976).

Etzioni's omschrijving van het postmoderne vormt in zeker opzicht het tegendeel van
de opvatting van Mills. Ook in Etzioni's conceptualisering van de (post- )moderne tijd
staat de tegenstelling centraal tussen de technische rationaliteit en het waardengeleide
handelen. Maar aIhoewel de technologische ontwikkeling het rationalistische tijdperk nabij
heeft gebracht, opent diezelfde technologische ontwikkeling de mogelijkheid 'de uitdaging
van de moderniteit' opnieuw ter hand te nemen om zo de controle over de maatschappelijke
ontwikkelingen te herwinnen. Etzioni noemt in 1968 de Scandinavische landen en Israel
als voorbeelden van actieve 'postmoderne moderne' samenlevingen: 'a society responsive
to its changing membership, one engaged in an intensive and perpetual self-transformation'
(Etzioni 1968:viii). Waar bij Mills postmodern synoniem is voor de dominantie van techno-
cratie en formalisme, ziet Etzioni nog mogelijkheden voor een waardengeleide, zelfreflexieve
en pluriforme tegenstrategie (vgl. Welsch 1988:26).

De analyse van maatschappelijke toestanden in termen van de tegenstelling tussen rationaliteit
enerzijds en de tweeeenheid van rede en individuele vrijheid anderzijds is van een oudere
datum. Mills zelfverwijst naar Karl Mannheim's in 1940 verschenen Man and Society
In an Age of Reconstruction (oorspronkelijk in het Duits gepubliceerd in 1935) en het
daarin gehanteerde onderscheid tussen substantiele en functionele rationaliteit.

Mannheim heeft in zijn boek vooral het falen van de Weimar Republiek voor ogen
gehad en het opkomende Duitse fascisme. Anders dan de filosofen van de Verlichting
eens dachten heeft het principe van de individuele vrijheid en de Iiberale democratie niet
geleid tot een natuurlijk evenwicht tussen de diverse maatschappelijke krachten, maar
juist tot een triomf van het irrationalisme van de massa. In eerste instantie leidde de
rationalisering van de modeme maatschappij tot de verspreiding van principes van rationele
berekenbaarheid en beheersbaarheid en tot een beheersing van primaire impulsen (vgl.
Elias). In de loop van deze ontwikkeling is het gemiddelde individu echter ook beroofd
van zijn vermogen om op basis van eigen kennis, inzicht en verantwoordelijkheidszin
tot een onafhankelijk oordeel te komen. InMannheim's terminologie heet dit dat het individu
is beroofd van zijn 'substantiele rationaliteit'. Mannheim heeft zijn hoop gevestigd op



72 Moderniteit

de intellectuele elite. Het proletariaat heeft belang bij een verdergaande rationalisering
en de 'nieuwe middenklasse' streeft naar een pre-kapitalistische omkering van het
vooruitgangsproces.lntellectuelen daarentegen leven in een soort 'derde' cultuur, relatief
onafhankelijk van de andere klassen. Zij vertonen het in relatieve zin meest onaihankelijke
kennisbelang en hebben daarom de minst partiele kijk op de maatschappelijke werkelijk-
heid."

Via Mannheim lopen er lijnen naar het standaardwerk van Max Weber. In eerste aanleg,
w luidt Webers opvatting, leidde de speurtocht ten tijde van de Renaissance, de Reformatie
en het vroege humanisme naar mathematische exactheid, logische gestrengheid, intellectuele
zekerheid en morele puurheid tot een bevrijding en vooruitgang van de kennis. Maar als
gevolg van een in hoofdzaak 1ge eeuwse fase van verwetenschappelijking, een fase
paradoxalerwijs gemspireerd door de 'zogenaamde Verlichting', heeft die vooruitgang
zich tegen zichzelf gekeerd. Ze is verworden tot een nieuwe vorm van afhankelijkheid
en onderdrukking, tot wat Weber heeft getypeerd als het 'stahlharte Gehause jener Horigkeit
der Zukunft' (Weber 1980: 835). De toenemende rationalisering (verwetenschappelijking)
leidde tot een vemietiging van de normativiteit en dus tot een verlies van menselijke vrijheid
en individuele verantwoordelijkheidszin. De kritiek van Weber en vee] van zijn tijdgenoten
betrofniet de oorspronkelijke idealen van de rationalisering, alswel de specifieke richting
die dat project had genomen onder invloed van een smalle, rnechanistische interpretatie
van wetenschap en rationaliteit (Stuart Hughes 1988). Inhun speurtocht naar de universele
wetten van de rnenselijke beschaving hadden 'modeme' wetenschappers de rnenselijke
zingeving en de moraliteit vergeten, danwel ondergeschikt gemaakt aan de cultuurloze
natuur. Daarmee is het therna van de paradox van de rationaliteit of de dialectiek van
de Verlichting omschreven, een thema dat, samen met de bijbehorende scheiding tussen
cultuur en natuur, vanaf het einde van de vorige eeuw het sociologische debat over de
modeme tijd in belangrijke mate zal bepalen. De polemiek leidde ook tot een opsplitsing
van de sociologiein een natuurwetenschappelijkeen eengeesteswetenschappelijke variant.
Aanhangers van de laatste variant proberen de wetenschap los te weken uit haar symbiotische
relatie tot de natuur om haar weer het domein van de cultuur in te brengen.

Het debat kent ook een neo-marxistische variant. Deze vindt haar oorsprong in het in
1923 door Georg Lukacs gepubliceerde Geschichte und Klassenbewufitsein (zie Lukacs
1968), een bundel opstellen waarin de idee van de paradox van de rationalisering terugkeert
in een mede aan Marx en Hegel ontleende analyse van de dynamiek van de kapitalistische
economie. Centraal staat de notie van de 'verdinglijking'. De geschiedenis van de arbeid
wordt gekenrnerkt door een toenemende rationalisatie. Vanuit een Duits-Hegeliaanse
dialectische optiek interpreteert Lukacs dat proces in termen van een toenemende
marginalisering van de menselijke invloed. Dominant wordt het autonome principe van
de berekenbaarheid en de specialisatie. Oat niet aileen in de sfeer van de produktie en
de arbeid, maar ook in de sfeer van het staats- en rechtssysteem, de wetenschap, de filosofie
en de ethiek. In al deze dorneinen worden mensen gereduceerd tot toeschouwers. Pas

35 Vanuit Mannheims perspectiefvan de belangengebondenheid van de kennis verschijnt het marxisme als
louter een ideologie onder anderen. Noch Lukacs, noch Horkheimer en Adorno konden ditkennissociologische
stand punt uiteindelijk aanvaarden. He! standpunt ondermijnde immers de centrale marxistische tegenstelIing
tussen het ware en valse bewustzijn (Jay 1976:63).
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de arbeidersklasse zou weer in staat zijn de greep op de gebeurtenissen te herstellen om
zo de kennis een praktische wending te kunnen geven, al doende het oorspronkelijke project
van de Verlichting weer tot ontwikkeling brengend. Zij vormt de enige groepering die
er een belang bij heeft om de objectieve wetten van de geschiedenis te doorgronden, om
ze aldus ten behoeve van de eigen emancipatie te kunnen inzetten.

Horkheimer en Adorno en de dialectiek van de Verlichting

De thema's uit het werk van Lukacs en Mannheim zullen tot in lengte van dagen de inhoud
van de Kritische Theorie bepalen. Centraal staan onderwerpen als de paradox van de
rationaliteit, de onderwerping van de cultuur aan de techniek, het belangengebonden karakter
van de kennis, de verdinglijking van processen en verhoudingen en de verbinding tussen
theorie en praktijk (tussen BewuJ3tsein en Sein). Maar waar Lukacs en Mannheim blijven
vasthouden aan de idealen van het Verlichtingsproject, gaan die idealen, met name in
het werk van Horkheimer en Adorno, steeds verder onder de kritiek bezwijken. Als gevolg
van de technologische overheersing zijn er geen maatschappelijke groeperingen meer
voor handen die, zoals de arbeiders bij Lukacs of de intellectuelen bij Mannheim, de strijd
voor een bevrijde toekomst ter hand zouden kunnen nemen. De dialectiek tussen Sein
en BewuJ3tsein is gereduceerd tot een negatieve, tot louter kritiek.

Hoogtepunt in die kritiek vormt het in 1947 verschenen Dialektik der Aufklarung.
De openingspassage van het inmiddels klassieke hoofdstuk over de cultuurindustrie luidt
als voIgt:

'De sociologische mening dat het verlies aan houvast in de objectieve religie, het in
ontbinding raken van de laatste voor-kapitalistische residuen, de technische en sociale
differentiatie en het specialistendom voor een culturele chaos zouden hebben gezorgd,
wordt elke dag gelogenstraft. De cultuur heden ten dage slaat alles met eenvormigheid.
Film, radio en magazine vormen een systeem' (Horkheimer en Adorno 1987:135).

Zo'n tien jaar nadat Ortega y Gasset zijn aristocratisch-elitaire kritiek formuleerde op
de egalisering van de cultuur en ruim voordat het thema van het postmodemisme in enige
omvang de cultuuranalyse zal gaan bepalen, presenteren Horkheimer en Adorno de
homogenisering van de cultuur als een uiting van het bedrieglijke karakter van het project
van de Verlichting.

De cultuurindustrie, stevig in de greep van de tweeeenheid van technische Rede en
Kapitaalmacht, heeft het onderscheid tussen lichte en ernstige kunst, tussen cultuur en
vermaak, tussen kunst en consumptie doen verdwijnen. In de modeme civilisatie wordt
de animatiefilm, eens zoals de slapstick comedy een anti-rationalistische fantasie, een
object van planmatig en serieel georganiseerd amusement." Onder invloed van techniek
en commercie is het vermaak verstart tot verveling. Films zijn opgeknipt tot een
aaneenschakeling van losse op het directe effect gerichte scenes, tot een herhaling van
cliches. De consument is gereduceerd tot een te classificeren en te organiseren object.
Die classificering en organisatie vloeit niet langer voort uit de cultuurobjecten zelf, maar
uit de strategie van cultuurondernemers om hun klanten te confronteren met een hierarchie

36 Horkheimer en Adorno doelen hier in het bijzonder op de Amerikaanse strip van Donald Duck.
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van kwaliteiten, met 'keuzes': 'opdat niemand kan uitwijken; de verschillen worden
ingeslepen en geprogrammeerd' (ibid. 138).

Naast het marxistische schema van de dominantie van kapitaalsbelangen verschijnt ook
de idee van de dominantie van de natuur of techniek (object) over de mens of cultuur
(subject) in het werk van Horkheimer en Adorno. Er wordt gesproken over een ineenstorting
van de burgeri ijke civilisatie, over een zelfvemietiging van de Verlichting. De Verlichting,
ooit een project gericht op de bevrijding van de mens uit de overheersing door natuur
en metafysica, heeft zich (cf. Weber) tegen zichzelf gekeerd:

'Het instrument waannee de burgerij aan de macht was gekomen, ontketening van de
produktiekrachten, algemene vrijheid, zelfbeschikking, kortom: de Verlichting, keerde
zich tegen de burgerij zodra dit instrument als systeem van machtsuitoefening ge-
dwongen was tot onderdrukking' (ibid. 108).

De zin en de waarheid zijn de laatste slachtoffers geweest van de seculariserende werking
van het modeme positivisme. Alles wat niet te benaderen was volgens het criterium van
de berekenbaarheid en het nut is verdacht geworden, alles wat onvergelijkbaar is, is
weggesneden. Het criterium van de kwaliteit heeft afgedaan. Het bijzondere is onderworpen
aan de wetten van het algemene en de individuele kwaliteit aan abstracte, verwisselbare,
vergelijkbare en berekenbare kwantiteiten.

De vermenging van de opvattingen van Marx en Weber is duidelijk. Enerzijds wordt de
naoorlogse culturele malaise geweten aan de dominantie van de instrumentele rede. De
Verlichting is dankzij de ontmythologisering van haar oorspronkelijke doelen omgeslagen
in een loutere instrumentaliteit. Anderzijds wordt de eigendynamiek van de technische
rede teruggevoerd tot de logica van de kapitalistische wareneconomie." Uiteindelijk
echter blijft de centrale thematiek ontleend aan Weber. Dat kan aIleen al worden afgeleid
uit de titel die Horkheimer en Adorno aan hun analyse hebben gegeven (,dialectiek van
de Verlichting'), Wat Horkheimer/Adomo meer bindt aan Weber dan aan Marx is de
opvatting dat de ontwikkelingsdynamiek van de westerse samenlevingen wordt gedomineerd
door een zich uitbreidende rationalisering. InHegeliaanse terminologie geformuleerd heet
dit dat er sprake is van een dominantie van de objectieve over de subjectieve rede (vgl.
Giddens 1985:105).

37 De vermenging komt op meerdere manieren tot uiting. Het absoluut worden van de instrumentele rede
wordt enerzijds opgevat als een geval van verdinglijking, een fenomeen dat zich sinds de vestiging van de
wareneconomie 'als een verstarring over aile aspecten van het maatschappelijk leven uit(strekt), (Horkheimer
& Adorno 1987:43). Anderzijds gebruiken ook Horkheimer en Adorno de analogie van de machine: 'Denken
verdinglijkt tot een zelfstandig verlopend, automatisch proces, in niets onderdoend voor de machine, die door
dat proces zelfwordt voortgebracht om het tens lotte te kunnen vervangen' (ibid. 39). Dankzij de wetten van
de economie zijn macht en technische rationaliteit samengevallen: 'Technische rationaliteit vandaag de dag
is de rationaliteit van de machtsuitoefening zelf. Zij is het dwangkarakter van de van zichzelf vervreemde
maatschappij .(...) De schuld daarvan moet niet bij een bewegingswet van de techniek als zodanig gelegd worden,
maar bij haar functie in de economie van nu' (ibid. 136). Beide analyseschema' 5, datvan de ontmythologiserende
rationalisering en datvan de verdinglijking worden inelkaar geschoven. Het feitdat 'kunsthaareigen autonomie
afzweert, zich vol trots onder de consumptiegoederen schaart' (ibid. 174) en dat de grens tussen cultuur en
entertainment vervaagt, is tegelijkertijd terug te voeren tot de verdergaande ontmythologiserende rationalisering
van de cultuur als tot het tot louter ruilwaarde worden van de culturele produkten. In de context van het industriele
kapitalisme versmelten beide ontwikkelingsdynamieken tot een aile menselijke kwaliteiten rationaliserende
totaliteit (ibid. 54).
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Habermas en de procedurele fundering van het moderne

Volgens Habennas heeft de modemiseringstheorie van de jaren vijftig en zestig de
oorspronkelijke denkbeelden van Weber ontdaan van hun historische context. De
verdergaande mobilisering van financiele en andere hulpbronnen, de ontwikkeling van
de produktiekrachten en de toename van de arbeidproduktiviteit, de vestiging van een
centrale politieke macht en de vonngeving van een nationale identiteit, de uitbreiding
van de politieke participatie, het ontstaan van urbane leefvormen en de formele schoolse
vorming, de secularisering van waarden en normen en de idee van de subjectieve autonomie;
al deze en andere fenomenen werden door de modemiseringstheorie ontdaan van hun
typisch modem-Europese oorsprong en samenhang en opgenomen in een universeel
evolutionistisch model (Habennas 1985: I0). Daarmee verbreekt demoderniseringstheorie
de verbinding tussen het modeme en het door Weber geformuleerde typisch westerse
fenomeen van de rationalisering. Losgekoppeld van de oorspronkelijke culturele idealen
van de Verlichting verschijnt de 'modernisering' a1seen zelfstandig verlopend, evolutionair
proces. Dat proces krijgt vervolgens een eigen inherente logica toebedacht waardoor de
mogelijkheid ontstaat dat het oorspronkelijke emancipatieproject a1svanzelf in haar tegendeel
kan keren. Maar goed beschouwd is er geen sprake van een paradox van de rationaliteit
of zelfs van een dialectiek van de Verlichting (vgl. Wellner 1985:56). Paradoxen zijn
gedachtenspinsels die zich doorgaans oplossen zodra de zaken worden teruggezet in hun
eigen tijd en ruimte.

Horkheimer en Adorno maken het zo mogelijk nog erger. Ook in hun voorstelling
van zaken keert het project van de modemiteit zich uiteindelijk tegen zichzelf. Maar terwiji
de moderniseringstheoretici hun analyse tenrninste nog baseren op een eigen ontwikkelings-
theorie - net zoals Nietzsche en Foucault de geJijkschakeling van Rede en Macht ten minste
nog baseren op een verbindende theorie van de macht - zien Horkheimer en Adorno af
van een verdere theoretische fundering van hun analyse (Habennas 1985: 154). Hun kritiek
heeft daardoor een sterk ad hoc karakter en is niet langer rationeel gefundeerd. Horkheimer
en Adorno breken zodoende met het project van de Verlichting, met de idee van een rationeel
gefundeerde kritiek.

Wat deze en andere theoretici van de paradox van de rationaliteit parten speelt is het
feit dat zij uitgaan van een te eenzijdige opvatting van rationaliteit. Rationaliteit wordt
gelijk geschakeld met technische rationaliteit en met verdinglijking. Die reductie is in
oorsprong al aanwezig bij Weber maar komt nog het duidelijkst naar voren in het werk
van Lukacs. Deze eenzijdigheid ontneemt Horkheimer en Adorno vervolgens het zieht
op vormen van rationalisering die nog weI degelijk emanciperend kunnen werken en leidt
hen daarmee op dood spoor.

Tegenover de cultuurpessimistische wending wil Habermas de oorspronkeJijke doelstelling
van de Kritische Theorie weer doen herleven. Hij wil een theorie ontwikkelen die het
mogelijk maakt om de reele emancipatoire mogelijkheden te achterhalen binnen concrete
historische situaties. Daartoe wendt Habennas zich tot de sociologie. Terwijl Horkheimer
en Adorno de sociologie rekenden tot het vijandige domein van de instrumentele rede
en ook Weber de sociologie een plaats toebedacht buiten de domeinen van moraliteit
en politiek, ziet Habermas het als zijn taak om de meest belovende delen van de sociale
wetenschappen te integreren in een kritische sociale theorie (Bernstein 1985:8).
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Het (voorlopige) resultaat daarvan is de theorie van het communicatieve handelen. Habermas
doet geen poging meer om de kennis bewustzijnsfilosofisch of'epistemologisch' te funderen.
In die zin erkent Habennas, na Elias en Foucault, dat het menselijke subject niet is op
te vatten als een zelfgenoegzame eenheid, maar sociaal gestalte krijgt. Kennis moet zijn
gebaseerd op wederzijds begrip, kennis moet 'Iingutstisch' of 'procedureel' worden
gefundeerd. Elke daadwerkelijke comrnunicatieve interactie, elk 'taalspel' , vooronderstelt
dat voldaan is aan vier validiteitsaanspraken: aan het criterium van de subjectieve
oprechtheid, van de propositionele waarheid, de authenticiteit en de norrnatieve correctheid.
Het rationele gehalte van het handel en zou in een communicatief-procedurele zin aan
die vier validiteitsaanspraken getoetst moeten worden.

De meer sociologische delen van de theorie van Habennas zijn direct hiennee verbonden.
Centraal daarin staat de veranderende relatie tussen de instrumentele w~eld van politiek
en economie en de communicatieve alledaagse leefwereld (Habermas 1981 :171). Enerzijds
heeft de differentiatie tussen de domeinen van de wetenschap (het feitelijke), de moraal
(het juridisch-normatieve) en de esthetiek (het expressieve) de rnogelijkheid gecreeerd
van het ontstaan van een rationaliteit die louter is gebaseerd op de wil tot begrijpen (de
zogenaamde 'communicatieve rationalisering van de leefwereld'). Anderzijds leidde de
rationaliserende eigendynamiek van wetenschap, moraal en esthetiek tot een dusdanige
maatschappelijke complexiteit dat het steeds moeilijker werd om het wetenschappelijke,
juridische en esthetische handelen te integreren in de een of andere communicatieve
rationaliteit. De op begrijpen en begrip gerichte communicatieve rationaliteit heeft het
als integrerend medium moeten afleggen tegenover de instrumentele rationaliteit. In tennen
van de theorie van Habennas heet dit dat de leefwereld onderontwikkeld is gebleven in
verhouding tot de rationalisering van het sociale systeem.

Habennas beschouwt deze ontwikkeling - in tegenstelling tot Weber en Horkheirnerl Ador-
no - niet als inherent aan de ontwikkeling van het project van de modemiteit. Ze is eerder
het gevolg van een 'selectief rationaliseringsproces." De dominantie van de op effect
en doelmatigheid gerichte rationaliteit is het gevolg van de maatschappelijke beperkingen
die onder kapitalistische verhoudingen zijn opgelegd aan de communicatieve rationaliteit
en als zodanig dus omkeerbaar. Op wederzijds begrip gerichte vonnen van rationaliteit
zijn verdrongen door met het geld en de macht verbonden instrumentele waarden (Rasmussen
1985: 138). Onder de druk van de dynamiek van de economische groei en de organisatorische
verworvenheden van de staat is de alledaagse communicatieve infrastructuur verstoord
(Habennas 1981 :7). Het is zaak om de 'kolonisering van de leefwereld' om te draaien
zodat het economische, politieke, wetenschappelijke, juridische en esthetische handelen
weer gefundeerd kan worden op communicatieve vonnen van rationaliteit.

38 Zie Well mer (1985:56). Vandaarook de kritiekvan Habermas op de analyse van Bell, als zou hetontstaan
van het postmodernisme het resultaatzijn van de autonome werking van een modernistische, avant-gardistische
tegencultuur (zie Habermas 1981). De oorzaak achter hetontstaan van het postmodernisme moet eerder worden
gezocht in de systeemrationaliteit van economie en staat: het fervente streven naar economische groei en
bureaucratische efficiency. Habermas beschouwt overigens, evenals Bell, de avant-garde kunst uit de vorige
eeuw aI als een uiting van de ontsporing van het project van de modemiteit. De avant-garde kunst heeft de
relatie verbroken met de organisatie van het alledaagse leven. Het postmodemisme representeert juist het tegendeel
daarvan: de popularisering van de kunst. Habermas zoekteen middenweg. In lijn met hetoorspronkelijke project
van de moderniteit moet een hernieuwde relatie worden gezocht tussen de autonome kunst en de organisatie
van het a1ledaagse leven. Overigens wijst Rose (1991) er tereeht op dat Habermas' interpretatie van de analyse
van Bell te simpel is. Wanneer Bell de opkomst van het postrnodernisme verk1aart wijst hij wei degelijk op
faetoren die ook verband houden met de organisatie van economie en industrie. Maar dat zijn dan wei eerder
conditionerende dan richting gevende factoren.
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Habermas verzet zich tegen het nostalgische verlangen naar een absolute, transcedentale,
naar natuurwetmatigheden of een idealistische zelfrealisatie verwijzende legitimatie van
waarheidscriteria. Maar hij verzet zich anderzijds ook tegen vormen van relativisme en
historicisme. Het aanbrengen van een rationele scheiding tussen theorie en ideologie of
tussen werkelijkheid en schijn is aileen mogelijk op grond van het een of andere universele
waarheids- en rechtvaardigheidscriterium. En daaraan wi! Habennas koste wat het koste
vasthouden. Anders verzanden we in een situatie waarin louter sprake is van contextgebonden
of naar zichzelf verwijzende kritiek, een kritiek die haar status aileen nog maar ontleent
aan de omvang en positie van het publiek dat bereid is naar die kritiek te luisteren.

Lyotard, Rorty en de postmoderniteit

Al in 1979 heeft de Franse filosoof Jean-Francois Lyotard vraagtekens gezet bij de
opvattingen van Habennas. Het streven naar consensus is volgens Lyotard een ouderwetse
en verdachte waarde geworden (Lyotard 1984:66).39 Dat n iet zozeer omdat de eigendyna-
miek van de domeinen van de wetenschap, de moraal en de esthetiek zulks onmogelijk
hebben gemaakt, maar vooral omdat er nu eenmaal in de maatschappelijke werkelijkheid
sprake is van een pluraliteit van taalspelen (cf. Wittgenstein). Allereerst is de idee van
Habermas als zouden sprekers het eens kunnen worden over universeel geldende
communicatieregels in strijd met het heteromorfe karakter van taalspelen. Taalspelen zijn
onderworpen aan heterogene sets van pragrnatische regels. Daamaast is ook de idee niet
houdbaar dat consensus het doel van de dialoog zou zijn: consensus is boogstens een bepaalde
fase in de discussie. Het doe Ivan elke discussie is daarentegen het meningsverschil."
In een situatie waarin sprake is van een pluraliteit van taalspelen kan bet streven naar
een universele procedurele fundering van kennis dan ook aileen maar leiden tot nieuwe
vormen van sociale controle."

Inlijn met Foucaultevalueert Lyotard waarheidsuitspraken vanuit bet concrete gebruik
dat daarvan wordt gemaakt in maatschappelijke praktijken. Er bestaat geen waarheid los
van de specifieke maatschappelijke context waarin waarheid wordt onderscheiden van
onwaarheid om dat onderscheid vervolgens in te zetten in de legitimering van particuliere
belangen en strategieen. Anders dan Foucault echter interpreteert Lyotard deze 'sociologise-
ring' van de wetenschap niet als een verbetering van ons inzicht in de ontwikkeling daarvan,
maar als de uiting van een fundamentele verandering in de aard van de wetenschap zelf,
als een signaal van het aanbreken van een nieuw 'postmodem' tijdperk (vgl. Rorty 1985).

39 Deze interpretatie van het project van Habermas is overigens discutabel.
40 Deze stelling van Lyotard is later door Richard Rorty (1985: 163) getypeerd als 'odd' en 'invalid': 'To
say that "science aims" at pilling paralogy on paralogy is like saying that "politics aims" at pilling revolution
on revolution. No inspection of the concerns of contemporary science or contemporary politics could show
anything of the sort'. Anderzijds staat Lyotard niet alleen in zijn twijfel bij het project van Habermas. Rorty
verwijst naar auteurs als Bernstein, Geuss en McCarthy. Zij allen betwijfelen of de studie van de communicatieve
competentie wei kan doen wat de transcendente filosofie niet heeft kunnen doen. Daarnaast betwijfelen zij
of universalia wei zo nodig zijn voor het liberale sociale denken als Habermas meent Rorty zelf neemt een
middenpositie in. Noch het streven naar universele criteria noch een ongeclausuleerd lokalisme staan hem echt
aan. Eerder representeren avant-garde en sociale betrokkenheid even nobele, maartevens onverenigbare doelen.
41 Rose (1990:61) merkt terecht op dat Lyotards interpretatie van Habermas niet geheel en al recht doet aan
de genuanceerdheid van zijn argumentatie. Habermas verwacht geenszins van de esthetiek dat deze weer een
'eenheid van ervaring' teweeg kan brengen. Oat was eerder net de kritiek van Habermas op de maatschappelijke
functie die Adorno aan de kunsten toeschreef.
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Het postmoderne markeert bij Lyotard niet zozeer het begin van een nieuw technologisch
tijdperk; het markeert veeleer het moment waarop in tal van maatschappelijke domeinen
de idee wordt verlaten een onderdeel te zijn van een permanente en oneindige maatschappelij-
ke vooruitgang, gebaseerd op wetenschappelijk of filosofisch te legitimeren universele
blauwdrukken. Tegenover 'post-modern' staat 'modern', eem term die Lyotard zegt te
gebruiken:

'( ) to designate any science that legitimates itself with reference to a metadiscourse
( ) making an explicit appeal to some grand narrative, such as the dialectics of Spirit,
the hermeneutics of meaning, the emancipation of the rational or working subject, or
the creation of wealth' (Lyotard I984:xxiii).

Anders dan Habermas meent, slaat de rationalisering of 'ont-tovering' van de religie en
de metafysica uiteindelijk wel degelijk de hand aan zichzelf, dat wil zeggen aan de
legitimerende norm van de rationaliteit. De relativerende of historiserende trend in het
wetenschappelijke denken keert zich uiteindelijk ook tegen de wetenschap zelf Het tijdperk
van de postrnoderniteit luidt dan ook niet zozeer het einde in van de moderniteit alswel
de vervolmaking ervaa." Er kunnen eenvoudigweg heden ten dage geen grote wetenschap-
pelijke offilosofische verhalen meer worden gehouden, zoals die van Descartes of Hegel,
verhalen met de pretentie van een universele - boven de geschiedenis staande - status,
verhalen die een a-historische legitimatie zouden kunnen bieden voor de superioriteit van
het wetenschappelijke taalspel. Alles wat resteert in een pluraliteit van verhalen, elk met
eigen contextgebonden legitimeringen.

Voor die situatie zijn een aantal ontwikkeling verantwoordelijk. Inhet postindustriele
tijdperk is kennis de belangrijkste produktiefactor geworden. De daardoor ontstane integratie
van wetenschap en technologie heeft ertoe geleid dat het criterium van de 'waarheid'
is verdrongen door het criterium van de 'efficiency'. Daarnaast leven we in het tijdperk
van het post-empiricisme. Er is sprake van een toenemende kritiek binnen de wetenschap
zelf op het uitgangspunt van de universele status van wetenschappelijke uitspraken. In
navolging van het werk van Kuhn en Feyerabend breekt het besef door dat er sprake is
van een pluraliteit van paradigma-afhankelijke wetenschappelijke vertogen, waarbij geen
vertoog legitimiteit kan claimen boven een ander. In het post-empiricistische tijdperk
wordt elke validiteit paradigma-afhankelijk (Honneth 1985: 151). Wat resteert is een
postmodeme, postindustriele, post-empiricistische were\d ontdaan van ultieme betekenissen:

'( ... ) it is a universe of nihilism where theories float in a void, unanchored in any
secure harbour or mooring. ( ...) everything is visible, explicit, transparant, obscene'
(Kellner \988:246).43

42 In navolging van Lyotard nemen ook andere theoretici deze denkwijze over. In de ogen van Vattimo (1988)
bevinden modemiteit en postmodemiteit zich in eenzelfde conceptuele en historische ruimte, met e1kaarverbonden
in een wederzijds afhankelijke kritische relatie. Welsch (1988) typeert het postmodeme als het tijdperk van
de massale verbreiding en dominantie van watal manifest was ten tijd van hetmodeme: de idee van de pluraliteit
van waarheid, gerechtigheid en menselijkheid.
43 Ook dit idee is uiteraard al ouder. Heidegger heefthetzelfde al eerder kemachtig uitgedrukt: 'The darkening
of the world, the flight of the gods, the destruction of the earth, the transformation of men into a mass, the
hatred and suspiscion of everything free and creative, have assumed such proportions throughout the earth
that such childish categories as pessimism and optimism have long-since become absurd' (gecit. in Turner
1986: 179). En Nietzsche, de 1ge eeuwse voorvader van het post-rnoderne, voorzag een en ander aI in 1888:
'What I relate is the history of the next two centuries. I describe what is coming, what can no longer come
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Volgens de Amerikaanse filosoof van het postmodeme Richard Rorty (1985: 167) zijn
aIle problemen uiteindelijk terug te voeren tot Kant met zijn idee van de differentiatie
van de kunst, de wetenschap en de moraal, een differentiatie die Kant vervolgens ook
nog eens ration eel probeerde te funderen. Het gevolg is geweest dat er een permanente
strijd is logebroken om de hegemonie tussen de verschillende culturele sferen. Nog verder
terug in de tijd lijkt Descartes verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor de
eeuwenlange vruchteloze speurtocht naar de transcedentale verankering van de kennis,
voor de 'Quest for Certainty' (ibid. 170, vgl. Toulmin 1990:45). Maar wie ook uiteindelijk
verantwoordelijk is, men hield zich bezig met een non-issue. Van Kant met zijn speurtocht
naar een meta-legitimatie voor de differentiatie tussen waarheid, moraal en esthetiek,
tot aan Habermas met zijn speurtocht naar een meta-Iegitimatie voor het verhaal van de
emancipatie, zijn generaties filosofen op zoek geweest naar een transcedentale scheidsrechter,
die politi eke, morele en esthetische standpunten als 'waar' zou kunnen doen onderscheiden.
Het betrof een speurtocht naar een archimedisch punt, een 'steen der wijzen' die intellectuele
uitspraken zou kunnen doen uitstijgen boven de belangenstrijd van alledag. We denken
dergelijke meta-verhalen nodig te hebben, aldus Rorty, 'because an overzealous philosophy
of science has created an impossible ideal ofahistoricallegitimation' (Rorty 1985:165).

Aan de andere kant echter ziet Rorty ook weinig in Lyotards optie van het extreme
piuralisme. Voor Lyotard 1ijkt, net zoals voor Foucault eerder, weinig meer over te bIijven
dan een wanhopige vlucht voorwaarts uit de bestaande regels, praktijken en instituties.
Wat resteert is de 'pure' of ,sub lieme' kritiek, kritiek die het geheel van impliciete en
verzwegen regels laat zien waarop praktijken en vertogen zijn gebaseerd." Daarmee
blijft Lyotard paradoxalerwijs net zo gevangen in de Cartesiaanse probleemstelling van
de modemiteit als Habermas. Tegenover de idee van de 'pure' kennis plaatst Lyotard
immers de spiegelbeeldige idee van de 'pure' kritiek.

In eerste instantie lijken Rorty's opvattingen over de functie van de filosofie veel
weg te hebben van die van Lyotard. Volgens Rorty (1979:320) immers moet de filosofie
haar heil zoeken in het 'abnormale vertoog': '( ...) what happens when someone joins
in the discourse who is ignorant of (...) conventions or who sets them aside'. Maar er
is een essentieel verschil. Waar Lyotard het einde van de filosofie najaagt ten bate van
het verheven doe I van de pure kritiek, streeft Rorty naar het einde van de filosofie omdat
metaverhalen maar afleiden van 'de betekenis van het alledaagse detail' (cf. Dewey).
Rorty ziet meer in een 'post-modernisering' van het sociale dan in een 'post-modemisering'
van het intellectuele leven. Oat moet leiden tot een situatie: '( ...) in which society as a
whole asserts itself without bothering to ground itself (Rorty 1985: 175).

De filosofie doet er eigenlijk nog maar weinig toe.lntellectuelen moeten de legitimiteit
van hun activiteiten niet langer zoeken in een of ander transcedentaal principe (waarheid,
emancipatie van de mensheid e.d.), maar in hun eigen overtuiging van de universeel-morele
waarde van hun bezigheid: het gaande houden van het gesprek. In navolging van Weber

differently: the advent of nihilism. The history can be related even now; for necessity itself is at work here'
(gecil in Bell 1979:3). En had ook Weber al niet benadrukt dat wetenschap niets had uit te staan met de speurtocht
naar de zin of evaluatie van het bestaan?
44 Lyotard meent daarmee ook nog, zo stelt Rorty, een sociaal doel te dienen: 'Lyotard unfortunately retains
one of the Left's silliest ideas - that escaping from such institutions is automatically a good thing, because
it insures that one will not be "used" by the evil forces which have "co-opted" these institutions' (Rorty 1985: 174).
Maar dat is een misvatting. In dat opzicht vormt het streven van Habermas naar belangencoalities een vruchtbaarder
invalshoek.
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is ook Rorty van mening dat mensen noodzakelijkerwijs uitgaan van de universele juistheid
van hun overtuigingen, maar dan wei 'while recognizing the existence of hundreds of
other convictions which are held as firmly by others as ours are by us' (Turner 1990:115).
Aileen vormt dit bewustzijn voor Rorty niet, zoals voor Weber eerder, een uiting van
de tragedie van de modemiteit, maar een uiting van de tragedie van de post-modemiteit.
Of is het beter om te zeggen dat ten tijde van de postmodemiteit het besef van de tragedie
van de modemiteit algemeen is geworden?

Postmoderniteit en sociologie: Bauman

Rorty mag zich dan plaatsen op het standpunt van het postmodeme, de Britse socioloog
Zygmunt Bauman ziet toch ook bij hem nog een sprankje van dat oude verJangen van
intellectuelen om een wetgevende rol te kunnen vervullen ten gunste van het intrinsieke
belang van de rede, de ethiek en de esthetiek. Houdt immers ook Rorty als intellectueel
niet de idee overeind van de superioriteit van de westerse beschaving (ook al ziet hij af
van een poging om die suprematie 'wetenschappelijk' te funderen)? En weigert aldus
ook Rorty niet om de wetgevende rol van het intellectuele vertoog prijs te geven (Bauman
1992:21)?

Meer nog dan Rorty heeft Bauman de vormgeving van modemiteit en postmoderniteit
onderwerp gemaakt van sociologisch onderzoek (zie o.a. Bauman 1987, 1989 en 1992).
Bauman trekt als het ware Webers onderzoek naar de voorwaarden en gevolgen van
process en van rationalisering ten tijde van de 1ge eeuw door naar de 20e eeuw." Daarbij
blijft, net zoals bij Weber, ook de sociologie niet buiten schot. Anders dan in het geval
van Weber echter vorrnt Baumans drijfveer niet de vrees voor de ont-moraliserende gevolgen
van processen van rationalisering. Bauman is het te doen om een met de sentimentenstructuur
van het postmodeme verbonden speurtocht naar de tweezijdige verbinding van macht
en kennis. In zekere zin treedt Bauman daarmee in de voetsporen van Elias en Foucault.
Al ver voordat er sprake was van zoiets als een postmoderniteit onderzochten zij de werking
van vorrnen van 'pastorale' macht, van macht die vanuit het een of andere universele
be lang wordt uitgeoefend ter meerdere eer en glorie van het object van die macht, macht
om bestwil. Bauman richt zich meer nadrukkelijk op de rol van intellectuelen en brengt
zijn analyse uitdrukkelijk in verband met het thema van de postmodemiteit. In theoretisch
opzicht kiest Bauman meer de kant van Elias dan van Foucault: hij benadrukt het open
en dynarnische karakter van 'discursieve formaties' en het belang van de tijd-ruimtelijke
context waarin die 'formaties' opereren.

Ook bij Bauman staat' modem' gelijk aan de oorlog tegen mysterie, magie en onzekerheid
en daarmee aan de hang naar orde, naar voorspelbaarheid, naar structuur. De modeme
wereld is een wereld van doelbewust ontwerp en van instrurnentele rationaliteit. Het resultaat

45 Zo laat hij in zijn indrukwekkende studie van de Holocaust zien hoe deze niet kan worden opgevat als
een tijdelijke terugval in het verloop van de westerse beschaving, een irrationeel moment in een overigens
rationele geschiedenis, maar moet worden gezien als een regelrecht onderdeel, zo niet een gevolg, daarvan.
De Holocaust was een luguber staaltie van opperste bureaucratie, uitgevoerd volgens de beste criteria van functionele
en instrumentele rationaliteit, nadrukkelijk ontdaan van elke waardenorientatle en emotie en gericht op een
bevolkingsgroep die zich, althans tot dan toe, niet had geconforrneerd aan de spelregels van de modemiteit,
door zich te onttrekken aan het westerse nationale staatsvorrningsproces met zijn notie van nationale culturele
eenwording (Bauman \989).
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is een wereld: 'C... ) split between wilful subjects and will-less objects; between the priviliged
actor whose will counted and the rest of the world whose will did not count C... )' (Bauman
1992:xi).

Anders dan Weber brengt Bauman het rationaliseringsproces in verband met de transfer-
matie van de politieke verhoudingen ten tijde van het post-feodalisme. Gedurende de
Renaissance werd het uiteenvallen van de bestaande orde nog toegejuicht als een vorm
van bevrijding: culturele diversiteit vormde een teken van echte humaniteit. Het definitief
uiteenvallen van de feodale orde bracht echter nieuwe machthebbers aan het bewind, op
zoek naar een nieuwe orde. Onder die nieuwe machthebbers stond diversiteit gelijk aan
chaos en tolerantie aan subversie (ibid, xiii). De religieuze rechtvaardiging van de macht
werd ingewisseld voor een wetenschappelijke, voor de rechtvaardiging door absolute waarheid
en vooruitgang:

'Modernity was not merely the Western Man's thrust for power; it was also his
mission, proof of moral righteousness and cause of pride. (...) The new, modem order
took off as a desperate search for structure in a world suddenly denuded of structure'
(ibid. xiv/xv).

Sinds jaar en dag vormen intellectuelen de intermediairs tussen de politieke instituties
en de rationalisering van de wereld. In zijn Legislators and Interpreters schetst Bauman
(1987) het beeld van een klasse van intellectuelen die haar diensten aanbiedt aan de
opkomende staat. Die opkomende staat houdt zich bezig met de politi eke, sociale en
juridische administrering van een nationaal geilniformeerd gebied. In dat gebied gelden
nieuwe verhoudingen, die ook nieuwe beheersproblemen met zich meebrengen, zoals
het probleem van de armoede en de publieke controle over 'masterless men', problemen
die op hun beurt vragen om andere beheersings- en controle-instrumenten. Het is in die
context dat de pastorale macht van de intellectuelen tot ontwikkeling komt, met als
rechtvaardiging het Hobbesiaanse probleem van de handhaving van de orde tegenover
wat werd afgebeeld als de natuurlijke staat van chaos en barbari j. Het is ook in die context
dat intellectuelen de cultuur 'uitvinden' als eigenstandig handelingsdomein en tegenover
de natuur plaatsen. De figuur van de strijd tussen cultuur en natuur wordt vervolgens
verbonden met reeksen van andere tegenstellingen zoals die tussen rede en emotie, of
tussen sociale orde en individu. De eerste categorie vormt de natuurlijke bondgenoot van
de intellectueeI. De tweede categorie wordt beschouwd als het noodzakelijke object van
verfijning, beheersing en opvoeding. lntellectuelen gaan zich bezig houden met de
vormgeving van de nationale cultuur, met armoede- en gezondheidszorg, met onderwijs
en ontwikkeling, met rechtspraak en publieke orde. En dat vanuit een standpunt dat steeds
verder wordt gedepolitiseerd en dus maatschappelijk geimmuniseerd. Aan de orde was
niet zozeer de speurtocht naar het juiste oordeel, aldus Bauman, aan de orde is de organisatie
van de controle over het maatschappelijke domein van waaruit met enige autoriteit oordelen
over maatschappelijke toestanden mogen worden afgegeven (ibid. 66).

De conclusie is duidelijk: de sociaal-intellectuele beweging die in de geschiedenis
is geoormerkt als de 'Verlichting' vormde niet louter een onbaatzuchtige beweging op
zoek naar waarheid, rede, wetenschap en rationaliteit. Ze ontstond ook niet op basis van
de verlichte wens om verwarden en onderdrukten het licht te doen zien. Deze 'Whig version'
van de geschiedenis van de modemiteit (waarvoor Bauman m.i. wat al te onbezonnen
Weber verantwoordelijk acht: ibid. 112) moet worden herzien:
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'Enlightenment was, instead, an exercise in two distinct, though intimately related
parts. First, in extending the powers and the ambitions of the state, (...). Secondly, in
the creation of an entirely new, and consciously designed, social mechanism of disci-
plining action (...)' (ibid. 80).46

De tekens van bet uiteenvallen van dit macbt-kennis syndroom van de moderniteit, van
bet koninkrijk van Rede en rationaiiteit, kondigden zich al vroeg aan, zoals in bet werk
van Nietzsche, Freud en Simmel. Uiteindelijk ecbter bewogen deze verhandelingen zich
nog binnen het geschiedenisbeeld en de sentimentenstructuur van de moderniteit zelf.
Weliswaar bracbten al deze en soortgelijke auteurs de eigenstandige betekenis van de
cultuur in het vizier, maar tegelijkertijd hielden zij de pretentie overeind om op basis
van allerlei theorieen over de relatie tussen cultuur en maatschappij oftussen persoonlijk-
heidsontwikkeling en culturele orde superieure uitspraken te kunnen doen over de stand
der dingen.

De definitieve breuk kwam pas met het debat over het postmoderne. De ontwikkeling
begint met het verzet in de architectuur en de kunst tegen bet biologisch of geometrisch
gefundeerde wetenschappelijke functionalisme. Maar ai snel wordt de verbinding gelegd
tussen het einde van de 'pure' esthetiek en het 'post- Wittgensteiniaanse' en 'post-
Gadameriaanse' denken. Centraal staat het besef dat het tijdperk van de modemiteit, met
haarvanzelfsprekendeen universalistischewaardenhierarchieen, belangen en onderscheidingen
is beeindigd.

Bauman zou het postmoderne niet goed begrepen hebben, wanneer hij niet ook het ken-
nisbelang van het postmoderne denken zelf zou hebben geanalyseerd. Net zo goed als
dat het geval was met de denkbeelden van de moderniteit, vormt ook de postmodemiteit
een intellectuele constructie, een weerspiegeling van de collectieve ervaring van baar
vertolkers. De idee vorrnt een uiting van het besef onder intellectuelen van hun veranderende
maatschappelijke positie. Er is sprake van een hernieuwde transformatie van vormen van
maatschappelijke beheer en reproduktie. Staatsorganen hebben voor hun functioneren,
aithans in de praktijk, geen ultierne legitimeringen meer nodig; eens gevestigde 'ideologieen'
hebben geen functie meer (vgl. Bell). De sociale reproduktie vindt plaats door middel
van zelfgenoegzame vormen van dwang, manipulatie en 'panoptische' controle, die
functioneren aan de hand van op concrete, functiespecifieke informatie gerichte 'expert-
systemen'. Waarden zijn verworden tot koopwaar of anderszins irrelevant geworden. De
interesse van de staat in de rol van de cultuur als middel tot sociale reproduktie is
afgenomen. De cultuur vervult niet langer haar oude ideologische functie en komt binnen
het bereik van de markt, een machtsfactor waartegen de intellectuelen van oudsher geen
verweer hebben (ibid. 1992: 17). Tegen die achtergrond moeten we het comrnentaar van
de massacultuurtheoretici en van Horkheimer en Adorno begrijpen:

46 Een overduidelijk voorbeeld voor Bauman van hetresulterende macht-kennis syndroom van de intellectuele
rede vormt het volgende citaat uit 1822, overgenomen uit een tekst van August Comte, de grootvader van de
sociologie: 'Spiritual anarchy has preceded and engendered temporal anarchy. In the present epoch the social
malady depends much more on the first than on the second cause (...). The nature of the works to be executed,
of itself sufficiently indicates the class on which their execution must devolve. Since these works are theoretical,
it is clear that those whose professed aim it is to form theoretical combinations, in other words Savants occupied
with the study of the sciences of observation, are the only men whose capacity and intellectual culture fulfill
the necessary conditions. It would be evidently abnormal to entrust the work to any but the greatest intellectual
forces we can command and to men who pursue a method of which the superiority is universally recognised'
(August Comte gecit. in Bauman 1987: 104).
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'Cultural uniformity lost its attractiveness once it had become clear that someone else -
forces beyond the intellectuals control - was to set its standards and preside over its
implementation' (ibid. 18).

Maar de intellectuelen hebben zich snel aangepast. Culturele plurifonniteit is de nieuwste
centrale waarde en de markt vormt niet langer de organische vijand van de intellectueel.
Daarnaast is ook de functie van de intellectueel veranderd. De rol van wetgever is ingeruiJd
voor die van een culturele bemiddelaar binnen een steeds plurifonnere cultuur.

Tussenbalans

Wat bindt ondanks alle verschillen de opvattingen van Mills en Etzioni aan die van
Habennas, Horkheimer en Adorno, Mannheim, Lukacs en Weber en waarin verschillen
al die opvattingen in essentie van die van Lyotard, Rorty en Baumann? Uiteindelijk ligt
het verschil in de status die de auteurs hun eigen kennis toemeten in de pluriformiteit
van werkelijkheidsuitspraken. Uiteindelijk menen zowel Mills als Etzioni uitspraken te
kunnen doen over de juistheid of onjuistheid, wenselijkheid of onwenselijkheid van
maatschappelijke ontwikkelingen, zulks op basis van als wetenschappelijk gepresenteerde,
dat wil zeggen boven particuliere belangen verheven, 'Grote Verhalen'.

Zowel de analyse van Mills als die van Etzioni vindt haar voedingsbodem in de aloude
welhaast paradigmatische tweestrijd tussen 'cultuur' en 'techniek', een tweestrijd
gedomineerd door de tegensteIling tussen 'cultuurwetenschappers' en 'natuurwetenschappers' .
Of intellectuelen nu de zijde kozen van de cultuur of de zijde van de natuur, de zijde
van de logisch gefundeerde 'interpretatie' of de zijde van de mathematische exactheid,
in beide gevallen meenden zij kennisinstrumenten in handen te hebben om maatschappelijke
ontwikkelingen van commentaar te voorzien, zij het aan de hand van verwijzingen naar
essentialistische kenmerken van cultuur en persoonlijkheid of aan de hand van verwijzing
naar sociale wetmatigheden. Veelal was zelfs het verschil tussen beide kennismodellen
minder scherp dan de conflicten suggereerden.

Wat Mills alsook Etzioni eigenlijk onder woorden brengen is de (dreigende) teloorgang
van de integratieve functie van de cultuur, van oudsher bet maatschappelijke interventiedo-
mein van sociaal-wetenschappelijke intellectuelen, ten gunste van de technologie danwel
de markt en daannee ten gunste van aan particuliere kennisbelangen gebonden, instrumentee1
handelende experts.

Interessant is in dit verband de positie van Weber. Enerzijds is Weber heel duidelijk
in de afbakening van het wetenschappelijke kennisbelang ten opzichte van moraal en esthetiek
(zie o.a. Weber 1951). Wetenschappers hebben daarover eigenIijk niets te melden. Maar
als een rechtgeaarde binnen een Hegeliaanse traditie werkende intellectueel, die zijn
zelfrespect ontleent aan zijn inbreng in het domein van de cultuur, meende hij anderszins
stelselmatig evaluatieve uitspraken te kunnen doen over de stand der ontwikkelingen.
Dat op basis van de vermeende gevolgen van die ontwikkelingen voor de individuele
vrijheid en verantwoordelijkheidszin (zie ook Henrich et al. 1988).

Lyotard, Rorty en Bauman hebben zich neergelegd bij de nieuwe verhouding en voelen
geen behoefte meer om de traditionele integratieve functie van de wetenschappelijke
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intellectueel (en dus de traclitionele integratieve functie van de cultuur) te herstellen, danwel
om te treuren om het verlies daarvan. De intellectueel mag wat hun betreft weer ondergaan
in het yolk, in plaats van daar als een soort gegeneraliseerd geweten boven te zweven.

Maar ook al zouden re dat nog willen, dan nog is er waarschijnlijk geen maatschappelijke
positie meer voor handen van waaruit 7£, omgeven met de nodige hulpbronnen en autoriteit,
hun programma gestalte zouden kunnen geven. De nationale staat heeft immers afgedaan
als de organische compagnon van de intellectueel in het project van de beschaving van
de (nationale) cultuur. Ook de staat ziet daarin voor zichzelf geen functie meer. En zelfs
al zouden overheidsfunctionarissen dat op hun beurt nog willen, dan nog maakt de
pluriformiteit van culturele modellen en de 'mondialisering' van de cultuur een dergelijke
taak schier onmogelijk. De idee van de cultuur als een zelfstandig integrerend moment
in het proces van maatschappelijke reproduktie heeft afgedaan.

Maar uiteindelijk houden toch aile drie de aanhangers van de postmodemiteit nog
een .speciale functie gereserveerd voor de intellectueel. In Lyotards optie vormt de
intellectueel degene die zich bezig houdt met de pure kritiek, met het zichtbaar maken
van hetgeen onzichtbaar blijft, met het uitspreken van hetgeen onuitgesproken blijft. Rorty
vreest dat de intellectueel daarmee andermaal zijn contact met de alledaagse pluriformiteit
verliest en pleit in plaats daarvan voor de functie van het gaande houden van het gesprek.
Dit (wederom) door middel van de permanente bevraging. De socioloog Bauman meent
ook daarin nog de filosoof aan het woord te zien en opteert in plaats daarvan voor de
(sociologische) taak van de bemiddeling tussen culturen.

Ook in Baumans opvatting vormt de postmodemiteit geen breuk met de modemiteit; eerder
is het de vervolmaking daarvan. In de postmodemiteit dringt het bewustzijn door van
de eigen aard en het particuliere karakter van de sentimentenstructuur van de modemiteit
(ibid. 187). Op mondiale schaal zijn processen van rationalisering, modemisering en civili-
sering tot staan gebracht. Er valt geen gebied meer te veroveren op de traditie. De verhou-
dingen tussen staten en volkeren zijn niet langer in dit soort beschavingstaa\ te verwoorden.
Ook religieuze gevoelens zijn niet langer op te vatten als residuen uit een ver verleden,
als een uiting van regressie of terugval, maar vormen intrinsieke onderdelen van het leven
onder condities van modemiteit (vgl. Giddens 1991 :207).

Bauman brengt de opkomst van de postmodemiteit in verband met wat Giddens heeft
aangeduid als het uiteenvallen van de 'orthodoxe consensus' in de sociale theorie. Ten
tijde van die orthodoxe consensus stond het Hobbesiaanse probleem van de maatschappelijke
orde bovenaan de agenda. Natuurlijk was er aandacht voor conflicten en contradicties,
maar die werden toch beschouwd als kortstondige afwijkingen van, of aIs tijdelijke
tussenfasen in de vormgeving van structuur en regelmaat. Centraal stond het thema van
de rationele ordening van de samenleving, begrepen als een sociaal systeem, maar feitelijk
betrekking hebbend op de natie-staat.

In eerste aanleg verliep voIgens Bauman de kritiek op deze orthodoxe consensus nog
zonder een gevoel van wat er precies aan het veranderen was en in welke richting. Het
werk van Garfinkel en Schutz en de belangstelling voor het werk van Gadamer en
Wittgenstein bewoog zich nog in overwegende mate binnen een universalistische senti-
mentenstructuur. Vanwege haar argwaan tegenover alles wat met orde en structuur verband
hield bleef deze 'postmodeme' sociologie onvoldoende toegerust voor de analyse van
historische ontwikkelingen en de sociale inbedding van ideeen. Zij beperkte zich tot de
analyse van de bemiddeling tussen taalspelen en levensvormen (vgl. de populariteit van
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het werk van Clifford Geertz). Daarnaast doken er theorieen op waarin de postmoderne
conditie werd opgevat in tennen van de een of andere crisis, zoals in term en van de culturele
contradicties van het kapitalisme, de paradox van de rationaliteit, de legitimatiecrisis van
het laat-kapitalisme danwel de crisis van de massacultuur. In wezen echter was er geen
sprake van een crisis, maar van een proces van maatschappelijke herstructurering. De
consumptie heeft de plaats ingenomen van de arbeid als de cognitieve en morele kern
van het leven. In Westerse samenlevingen treden individuen elkaar in hoofdzaak als
consumenten en niet langer als producenten tegemoet. Fundamentele maatschappelijke
conflicten concentreren zich niet langer rond het domein van de produktie maar rond
dat van de distributie. Uitgeven is een schone plicht geworden, geld moet rollen.

Bauman meent dat er behoefte is aan auteurs die proberen de oorspronkelijke klassieke
theorieen aan te passen aan de nieuwe meer open situatie. Een voorbeeld levert Giddens
die het centrale begrippenapparaat van de sociologie heeft doorgelicht om de relatietussen
structuur (sociale orde) en handel en (individu) te voorzien van een nieuwe interpretatie.
De term 'structuur' is daarbij vervangen door het meer open en procesmatige 'structurering'.
Eisenstadt heeft iets soortgelijks gedaan met het concept sociaal systeem en Touraine
stelt voor het concept van de 'sociale klasse' te vervangen door het meer open 'sociale
beweging'. Op soortgelijke wijze zullen centrale thema's als die van de rationalisering,
de civilisering en de modernisering moeten worden voorzien van een nieuwe betekenis,
beter afgestemd op de concrete mondiale in plaats van abstracte universele sociale ruimte.
Echter:

'( ..) sociology so far is poorly equipped to treat the social space beyond the confines
of the nation state as anything else but the analytically compressed "environment'"
(Bauman 1992:59).

Nodig zijn categorieen, toepasbaar in de analyse van processen die zich afspelen in een
'buiten-maatschappelijke' sociale ruimte, een ruimte zonder 'dominante cultuur', 'legitieme
autoriteit' of 'centrale planning' (ibid. 61).
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De permanente onrust

Volgens de sociaal-geograaf Edward Soja breekt naarmate we het einde van de 20ste
eeuw naderen in de sociale theorie een 'tijdperk van de ruimte' aan. Als vroege voorbeelden
van die ontwikkeling wordt het werk van Michel Foucault en John Berger aangehaald.
De eerste signaleerde in 1967 een 'verruimtelijking' van het sociale en historische
bewustzijn: 'The present epoch will perhaps be above all the epoch of space. We are
in the epoch of simultaneity: we are in the epoch of juxtaposition, the epoch of the near
and far, ofthe side-by-side, of the dispersed' (cit. in Soja 1988: 10). En John Berger merkte
in 1974 in The Look of Things op: 'Prophecy now involves a geographical rather than
historical projection; it is space not time that hides consequences from us' (cit. in ibid.
22). Beide auteurs gaven volgens Soja in een vroeg stadium uiting aan het besef dat na
een peri ode waarin de dimensie van de tijd in de sociale theorie centraal stond, de dimensie
van de ruimte weer meer recht wordt gedaan."

Dit door Soja gesignaleerde proces van 'verruimtelijking' wordt weerspiegeld in het
denken over het modeme. Ook daarin groeit de belangstelling voor het ruimtelijk gesitueerde
karakter van de sociale wereld. Er is in toenemende mate sprake van aandacht voor
contingentie, voor de werkelijkheid achter publieke verhalen en geautoriseerde normen,
voor alledaagse ervaringen en voor de eigen status van gemarginaliseerde culturen.

Voordat de oorspronkelijke moderniseringstheorie goed en weI tot een hechte orthodoxie
kon uitgroeien was ze, althans in haar oorspronkelijke vorm, al achterhaald. In de loop
van de jaren zeventig en tachtig is er sprake van een storm van kritiek. Meer en meer
worden er vraagtekens gezet bij het streven naar een systematische theorie van maatschappe-
lijke verandering en continutteit. De kritiek richt zich met name op het mechanistische,
formele, evolutionistische, universele en in de grond van de zaak ook a-historische karakter
van de theoretische doelstelling. In evolutionistische ontwikkelingstheorieen, zo is de
mening, worden ruimtelijke verschillen tussen culturen veronachtzaamd en gereduceerd
tot temporele verschillen. Ze worden gereduceerd tot verschillen die verb and houden met
de positie van culturen op het continuum van traditie en modemiteit, een continuum
geconstrueerd aan de hand van abstracte trends als die van de civilisering, differentiatie,
rationalisering, secularisering, industrialisering en individualisering. Auteurs pleiten voor
analyses van meer geografisch en historisch gesitueerde processen van modemisering.
'Modemisering' staat daarbij niet langer synoniem voor 'vooruitgang' of 'verbetering',
voor 'toegenomen complexiteit' of ' toe genom en beschaving', maar voor de mondiale
verspreiding en overheersing van in een bepaalde episode van de geschiedenis dominant
geworden westerse instituties.

47 Het kan natuurlijk onmogelijk worden volgehouden dat er voor de Tweede Wereldoorlog geen aandacht
zou hebben bestaan voor de ruimtelijke dimensie van de sociale werkelijkheid. Daar gaat het dan ook niet om.
Het argument van Soja heeft betrekking op de plaats van de ruimtelijke factor in het dominante sociaaI-theoretische
denken. Daarin ging de aandachttoch vooral uit naar evolutie, ontwikkeling, ontplooiing. Zelfs waar er aandacht
bestond voor ruimtelijke verschillen werden die in de meerderheid van de gevallen uiteindelijk ondergeschikt
geacht aan de een of andere universele ontwikkelingsdynamiek en dus aan de tijd.
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Voor zover het gaat om het domein van de esthetiek plaatsen wetenschappers, cultuurcritici
en kunstenaars vraagtekens bij de autoriteit van eens gevestigde modemistische criteria
en idealen. Dat gebeurt in eerste instantie aan gene zijde van de Atlantische Oceaan, in
de context van de Amerikaanse massa- of popcultuur, als wat later aan deze zijde, in
de context van het Franse deconstructivisme. Onderwerp van kritiek vormt het zelfgenoegza-
me universalisme dat schuil gaat achter modemistische typologieen en hierarchieen en
achter het streven in kunst en cultuur naar de 'pure' vorm ofhet 'pure' verzet. Dat streven
wordt ontmaskerd als onderdeel van een strategie om de culturele autoriteit. In de
architectuur krijgen lokale en klassieke vormen weer meer ruimte hoven formeel-technische
en functionalistische modellen, dit in een poging om weer een positieve verbinding tot
stand te brengen tussen de architectuur en het lokale leven (vgl. Jencks 1987). Anderzijds
wordt een kunst gepropageerd die zichtbaar probeert te maken wat verzwegen wordt.
In beeldende kunst en Iiteratuur vervagen eens gevestigde stijlhierachieen om plaats te
maken voor een grotere pluriformiteit en een 'de-differentiatie' tussen de gevestigde en
de pop cultuur (vgl. Lash 1988).48

Daarnaast is er het 'project van de modemiteit' . Achter dit project gaat in oorsprong
het streven schuil van intellectuelen naar een bevrijding van hun werkelijkheidsvisies
uit gevestigde religieuze en klassieke kaders, om deze vervolgens te kunnen voorzien
van een eigenstandig rationeel-filosofisch fundament. Onder de noemer van de postmoderni-
teit gaat een groeiende erkenning schuil van de pluraliteit van waarheidsaanspraken. Het
streven naar boven tijd en ruimte verheven waarheidscriteria blijkt ook hier achterliggende
belangen en machtsverhoudingen te verhullen. Waarheid is contextgebonden. Radicaler
dan Weber ontwikkelt Foucault in de jaren zeventig een 'sociologie van de moderniteit'
om de geschiedenis en de werking te onderzoeken van allerlei vormen van universele
of pastorale Macht. Lyotard acht het kenmerkend voor de postmodeme wetenschap dat
het debat over de regels die de wetenschappelijke kennis valideren inherent daaraan is
geworden (Lyotard 1984:54). Toulmin onderzoekt de geschiedenis van het filosofische
project van de moderniteit en benadrukt hoe Renaissance, Contra-Renaissance en Verlichting
niet kunnen worden opgevat als momenten in een endogene geschiedenis van verweten-
schappelijking en rationalisering, maar verband houden met het staatsvormingsproces
en de daarmee samenbangende lotgevallen van groepen intellectuelen (Toulmin 1990,
zie ook Heilbron 1991). Bauman trekt die analyse door naar onze tijd en interpreteert
de thematisering van de postmodemiteit als een uiting van het groeiende bewustzijn onder
intellectuelen van hun veranderende maatschappelijke positie. Het postmodeme representeert
niet zozeer het einde van de modemiteit alswel een fase waarin rekenschap wordt afgelegd
van de grenzen en beperkingen daarvan (Bauman 1991).

Gemeenschappelijk in de na-oorlogse geschiedenis van het modeme is het groeiende
besefvan het gesitueerde karakter van de sociale wereld. Niet alleen worden de maatschap-
pelijke ontwikkelingen zelf 'gere-contextualiseerd' (de term ontleen ik aan Toulmin 1990),
ook het denken daarover kan niet langer worden gepresenteerd als iets dat plaats vindt
vanuit een geprivilegeerde positie buiten tijd en ruimte (vgl. Smart 1992: 187). Daarmee
groeit de belangstelling voor contingentie en discontinurteit, voor het alledaagse en lokale,
voor verzwegen en gefragmenteerde levenswijzen, voor machtsverhoudingen en conflicten.
Esthetische- en waarheidscriteria reiken niet langer verder dan het tijd-ruimtelijk gesitueerde

48 Zelf zou ik eerder spreken van een 'herstructurering' van de relatie tussen de serieuze- en de popcultuur.
Zie de inleiding tot Deel 2.
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vertoog waarop u zijn gebaseerd en de tijd-ruimtelijk te mobiliseren macht waarmee
ze in de praktijk worden gebracht. Een en ander sluit ondertussen allerminst het streven
uit naar waarheid, sociale vooruitgang of maatschappijkritiek (vgl. Rorty 1992:67).

Uiteindelijk slaat de groeiende aandacht voor het gesitueerde karakter van de sociale
werkelijkbeid ook terug op de overgeleverde conceptualisering van het moderne. Waar
het postmoderne vaak wordt geformuleerd in relatie tot een gefixeerd modeme, bestaat
ook de mogelijkbeid tot een herformulering van het moderne zelf. De jaren zeventig en
tachtig worden gekenmerkt door een hemieuwde aandacht voor de klassieke theorie, om
de verslaglegging heen die een na-oorlogse generatie van sociologen daarvan heeft geleverd.
Enerzijds plaatsen auteurs de klassieketheorie terug in haar historische en maatschappelijk
context. Anderzijds is er ook sprake van een herwaardering van 'vergeten' auteurs en
van 'vergeten' elementen uit de klassieke theorie. Uiteindelijk leidt een en ander tot een
herformulering van de modemiteit zelf, dat wil zeggen tot een andere, meer gesitueerde
interpretatie van de karakteristiek van de moderne westerse geschiedenis. Het ontstaan
en de verdere ontwikkeling van de modeme tijd wordt minder herleid tot een bepaalde,
min of meer endogeen voorgestelde 'groei-dynamiek' (toenemende adaptatie danwel
industrialisering danwel rational isering danwel kapitaalsaccumulatie danwel civilisering).
De modeme tijd wordt opgevat als het historisch-contingente resultaat van de samenkomst
van een aantal specifieke omstandigheden. Door die samenkomst ontstaat weliswaar een
karakteristiek en dynamiek eigen aan de modeme tijd Cmoderniteit'), maar achterafmoet
worden geconstateerd dat die dynamiek geen voorafte bepalen richting en einddoel kent
en geen inherente universele of mondiale status (Giddens 1990). Moderniteit wordt minder
geassocieerd met het thema van de sociale orde, met het ontwerpen van blauwdrukken
voor de maatschappelijke ontwikkeling, met vertogen over waarheid en emancipatie en
meer met de ervaring van beweging, verandering, reflexiviteit, discontimnteit en contingentie
(Lash & Friedman 1992). De na-oorlogse ervaring van het postmoderne en de problematise-
ring van de conventionele modemiseringstheorie worden geintegreerd in een nieuwe,
'gere-contextualiseerde' theorie van de moderniteit.

De maalstroom van de moderniteit

Het is achteraf niet eenvoudig om het moment aan te geven waarop een nieuwe manier
van denken in gang is gezet. Enerzijds is dat immers afhankelijk van niet aIleen de
publikatie van werken, maar ook van de vaak min of meer toevallige ontvangst daarvan
in de (inter)nationale literatuur. Anderzijds staat elke publikatie wei op de een of andere
manier op de schouders van voorgangers en zal het moeilijk zijn het moment aan te geven
waarop de definitieve breuk met een voorgaande traditie plaats vindt. Daamaast kunnen
nieuwe interpretaties van maatschappelijke ontwikkelingen al langer de ronde hebben
gedaan voordat ze zijn getooid met de term 'modemiteit'. Maar ondanks al deze slagen
om de arm kan toch wei een moment worden aangegeven waarop, naar later is gebleken,
een wending is opgetreden in het na-oorlogse denken over het moderne.

In 1981 wordt in de New German Critique de lezing gepubJiceerd die Habermas een
jaar eerder heeft gehouden ter gelegenheid van de uitreiking van de Theodor W. Adorno
prijs. Habermas gaat bij die gelegenheid in op wat hij noemt de geest van het laat 19de
en vroeg 20ste eeuwse esthetische modeme (aesthetic modernity), met name op de manier
waarop een en ander is verwoord en verbeeld in het werk van de 19de eeuwse schrijver-



90 Modemiteit

kunstenaar Charles Baudelaire en de 20ste eeuwse maatschappijcriticus Walter Benjamin.
In navolging van ondermeer Calinescu (1987) benadrukt Habermas hoe in het modernisme
een nieuwe conceptie van de tijd tot uitdrukking wordt gebracht." Er is echter niet zomaar
sprake van de uitbeelding van een nieuwe ervaring van maatschappelijke mobiliteit, van
historische versnelling of van alledaagse discontinuiteit, er is eerder sprake van een
romantische verheerlijking van het 'pure' heden:

'The new value placed on the transitory, the elusive, and the ephemeral, the very cel-
ebration of dynamism, discloses the longing for an undefiled, an immaculate and stable
present. (...) Historical memory is replaced by the heroic affinity of the present with
the extremes of history' (Habermas 1981:5).

De continurteit van de geschiedenis wordt opgeblazen en het modernisme komt in opstand
tegen de normaliserende functie van de traditie, tegen de moraliteit en het nut. 50

In hetzelfde nummer van New German Critique geeft Giddens, in een reactie op
Habermas, een interpretatie van het modernisme die model zal gaan staan voor een meer
algemene wending in de jaren tachtig van de conceptualisering van het moderne. Ditmaal
wordt het modernisme niet louter in verband gebracht met het streven naar de autonomie
van de kunst, of met het verzet van een groep kunstenaars tegen de gevestigde burgerlijke
cultuur, alswel met veranderingen in de ruimtelijke vormgeving van het alledaagse leven,
veranderingen voortgebracht door de verspreiding van het industriele kapitalisme. De
opkomst van het modernisme is niet louter te begrijpen in termen van de tegenstelling
tussen conservatieve romantici die zich tegen de 'vooruitgang' verklaren en progressieve
rationalisten die zich scharen achter technologie en wetenschap. De veranderingen beperken
zich ook niet tot het domein van de kunst, laat staan dat ze zouden kunnen worden opgevat
als een onderdeel van immanente ontwikkelingen in kunst en wetenschap. Eerder moet
de opkomst en de ontwikkeling van het modernisme worden geinterpreteerd als de uiting
van een bredere verkenning in literatuur, filosofie, wetenschap en lingurstiek van een
nieuwe asymmetrie in de vormgeving van tijd en ruimte: 'Modernism is neither only
a protest against lost tradition, nor an endorsement oftheir dissolution, but in some degree
an accurate expression of the "emptying" oftime-space' (Giddens 1981: 16). Ik kom hierop
nog terug.

Giddens schrijft deze reactie op het moment dat hij zelf juist een boek op de markt
heeft gebracht waarin hij meer uitgebreid aandacht besteedt aan de transformatie van tijd
en ruimte onder condities van industrieel kapitalisme (Giddens 1981). Terzelfder tijd werkt
Stephen Kern aan zijn indrukwekkende studie over de laat 19de eeuwse transformatie
van tijd en ruimte, een studie die in 1983 zal verschijnen onder de titel The Culture of
Time and Space (Kern 1983). Maar daarnaast is de Amerikaan Marshall Berman bezig
met de afronding van een publikatie waarin meer expliciet dan op dat moment bij Giddens
en Kern het geval is de transformatie van tijd en ruimte onder condities van industrieel
kapitalisme wordt opgevat als de kern van een nieuwe interpretatie van de moderniteit.

49 Aan de dimensie van de ruimte besteedt Habermas, ondanks Baudelaire en Benjamin zelf, geen aandacht!
Dit zou kunnen worden opgevat als een indicatie van de mate waarin Habermas nog werkt in de traditie van
het 1ge eeuwse ontwikkelingsdenken.
50 Calinescu heeft eerder gesteld dat het Baudelaire c.s. niet zozeer ging om de autonomie van de kunst, maar
om de behoefte '( ...) to express their hatred of bourgeois mercantilism and vulgar utilitarianism' (Calinescu
1977:45).
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Direct al in de inleiding van Bermans All That Is Solid Melts Into Air (1982) is duidelijk
dat hier sprake is van een andere toonzetting in het na-oorlogse debat over het modeme.
Enerzijds is Berman duidelijk beinvloed door het na-oorlogse postmodemisme met zijn
belangstelling voor pluraliteit, openheid, veranderlijkheid, vluchtigheid, ambiguiteit en
vernieuwing en met het daarmee verbonden verzet tegen het modernisme. Bermans biografie
geeft daartoe ook alle aanleiding. Wie zou zich immers niet tegen de gevestigde architectuur
en stadsplanning richten wanneer zijn jeugd wreed werd verstoord door het geweld van
de grootschalige stadsplanning, in dit geval verbeeld door de New Yorkse Cross-Bronx
Expressway? Deze snelweg, in de jaren vijftig aangelegd door een dicht bebouwde Bronx,
vormt een van de vele projecten van de vermaarde Robert Moses, een 20ste eeuwse
reincarnatie van de Franse Baron Haussmann. Maar Berman weet nog net genoeg van
de situatie v66r de komst van Robert Moses om diens stijl van planning en ontwikkeling
te promoveren tot de maatstaf van het modeme. Ten tijde van zijn eigen jeugd was de
Bronx immers ook al 'modern'. Berman had in de jaren dertig het idee op te groeien
in een 'modern' gezin, dat woonde in een 'modern' appartementengebouw, in een a1 even
'moderne' woonomgeving met van het Parijse voorbeeld afgeleide 'moderne' boulevards:

'Here in the Bronx, thanks to Robert Moses, the modernity of the urban boulevard was
being condemned as obsolete, and blown to pieces, by the modernity of the interstate
highway. Sic transit! To be modem turned out to be far more problematic, and more
perilous than I had been taught' (Berman 1985:295/6).

De ervaring van opeenvolgende periodes van 'modernisering' zal bepalend zijn voor
Bermans opvatting van de karakteristiek van de modeme tijd. Anders dan zijn tijdgenoten
bekeert Berman zich niet tot het postmodernisme. Dat zou om te beginnen de modeme
architectuur en stadsplanning van Robert Moses en zijn generatie uitroepen tot de maatstaf
der dingen. Anderzijds wil Berman zich ook niet de moreie verbeelding laten ontnemen
die nodig is om kritiek te kunnen blijven uitoefenen op het soort stadsplanning welke
Robert Moses en zijn Cross-Bronx Expressway vertegenwoordigen. Het postmodemisme
is hem te nihilistisch. Daarnaast wordt in het postmodemisme gedaan alsof menselijke
gevoelens, expressiviteit, spel, seksualiteit en gemeenschapsgevoelens pas vandaag zijn
uitgevonden en beperkt het postmodemisme zich in haar verzet tot de cultuur (ibid. 33).

Daar staat tegenover dat Berman ook niet vee I ziet in de Kulturkritik van critici als
Marcuse. Zij keren zich immers tegen alles wat modem is of stedelijk danwel massaal
en zien de moderne mens als een reproduktie van de modeme techniek. Voor een dergelijke
opvatting heeft Berman nog teveel goede herinneringen aan de 'modeme' Bronx van
voor de 'Cross-Bronx Expressway'. Maar alternatieve theoretische opties bestaan op dat
moment niet. Het structuralisme negeert de geschiedenis en sociale wetenschappers beperken
zich tot de analyse van deelontwikkelingen zonder nog langer pogingen te doen het eigen
denken in een meeromvattend historisch perspectief te plaatsen. De enige die nog iets
te zeggen heeft over de moderniteit is Foucault. Het probleem is aileen dat Foucault
moderne instituties te eenzijdig afschildert als stalen bouwwerken, als 'totale instituties'
van waaruit (in tegenspraak met Goffinan) aile hoop op bevrijding ofverzet is verdwenen.
Kortom: de na-oorlogse opvattingen over de modeme tijd en haar geschiedenis zijn Berman
te plat, te rigide, te polair of te totaal (ibid. 24).

All that is solid.. kan verder worden gelezen als een poging van de kant van Berman
om een alternatieve, meer open en dynamische opvatting van het modeme te formuleren,
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een opvatting die de ontwikkelingen weer kan voorzien van enige historische en ruimtelijke
samenhang, zonder daannee de veelvormigheid en de openheid van de geschiedenis geweld
aan te doen. Leidraad is de wens om de culturele ervaring van het modeme zoals verbeeld
en verwoord door het 19de eeuwse modernisme in verband te brengen met bredere politieke
en economische ontwikkelingen, met vormen van 'modernisering', om vervolgens beide
te integreren in een meeromvattende theorie van de modemiteit. Centraal motief vonnt
de vraag naar het verband tussen het verlangen van mensen naar een stabiele en coherente
persoonlijke en sociale geschiedenis en het verlangen naar economische, sociale en culturele
groei, een groei die het besef van identiteit en stabiliteit stelselmatig verstoort en in verwar-
ring brengt. Berman is voor een antwoord op die vraag niet uitgekomen bij klassieke
auteurs als Spencer, Weber ofDurkheim. In plaats daarvan is hij te raden gegaan bij Marx
en Nietzsche en bij Baudelaire en Dostojewski.

Van Marx neemt Berman de idee over van de permanente vemieuwende werking van
het kapitalisme. Niet de toenemende rationalisering van de economie acht Berman
kenmerkend voor het modeme (vgl. Weber), alswel het proces van permanente vemieuwing
en verandering, voortgestuwd door een met het kapitalisme verband houdende hang naar
winst en kapitaalsaccumulatie, De bourgeoisie, de drager van het kapitalistische belang,
brengt een cultuur van permanente verandering tot ontwikkeling. De menselijke mogelijkhe-
den (loonarbeid, grond, kapitaal) worden bevrijd uit oude tradities en atbankelijkheden
om ze in te kunnen zetten in een proces van permanente tijd-ruimtelijke herstructurering.
Stabiliteit gaat staan voor entropie, dood en stagnatie. De bebouwde omgeving wordt
ontdaan van haar luister en gereduceerd tot 'waar' om aldus het object te worden van
een permanent proces van 'innovatieve zelfvemietiging' (ibid. 98). Niets en niemand
is meer veilig voor de vemieuwende, individualiserende en nihilistische werking van de
markt.

Vande 19de eeuwse Franse schrijver-kunstenaar Baudelaire neemt Berman het beeld
over van het vluchtige en bedwelmende karakter van het alledaagse leven in de modeme
grootstad (de ervaring van het modeme leven als een 'maalstroom'). Ook in het werk
van Baudelaire verschijnt de modeme tijd als een tijd van permanente vernieuwing, ditmaal
in gang gehouden door de mode en de technologie. Toonbeeld van de modeme tijd vormen
de brede 19de eeuwse boulevards van Parijs, met hun voor de flanerende consument
uitgestalde koopwaar. Baudelaire toonde zich een gefascineerd toeschouwer van zowel
de positieve als de negatieve kanten van het modeme leven. Tot het modeme leven rekent
hij zowel de nieuwste toepassingen van de chemie, optica, mechanica en elektronica in
de vormgeving van gevels, interieurs, kleding en decoratie, als de misere, armoede en
marginalisering van de op en rond de boulevards rondhangende bedelaars, paupers en
prostituees, Het doe I van Baudelaires worsteling met de contradicties en complexiteiten
van het modeme leven was niet zozeer om de tegenstellingen op te lossen door ze onder
te brengen in de een of andere hogere ordening; doel van de worsteling was om de
tegenstellingen zelf tot hun recht te laten komen in beeld en geschrift. 'The lesson for
Baudelaire ( ...) is that modem life has a distinctive and authentic beauty, which, however,
is inseperable from its innate misery and anxiety, from the bills that modem man has
to pay' (ibid. 141).

De lijn met Nietzsche en Dostojevsky zal duidelijk zijn. Beide benadrukten op een
eigen manier het nihilistische karakter van de modeme 19de eeuwse cultuur. Zowel in
politiek, economisch als in cultureel opzicht vallen de zaken van hun plaats, ze worden
ontdaan van hun historische luister. Dat wordt deels in verband gebracht met de verbreiding



Moderniteit: de permanente onrust 93

van de geldeconomie, deels met de strevingen en belangen van moreel 'losgeslagen'
wetenschappers en experts. Het verI eden lijkt vooral van belang om uit te wissen ofte
vergeten. Dan aIleen immers is het mogelijk om iets nieuws te scheppen.

Berman voIgt de sporen van de modeme tijd van het vroeg 19de eeuwse Nevsky Prospect
in Petersburr via de laat 19de eeuwse Parijse boulevards van Haussmann naar de 20ste
eeuwse Expressway World van Robert Moses. Dit keer heeft Berman geen schrijver of
filosoofnodig om de ervaring van de modemiteit te duiden (ook aI roept hij op een bepaaIde
plaats Jane Jacobs' The Death and Life of Great American Cities te hulp). Hier heeft
hij immers zelf gewoond. En ook hier wordt de modeme tijd gekenmerkt door de ervaring
van verandering en discontinuiteit, van urbane romantiek en kritiek, van schoonheid en
geweld, van glitter en marginaIiteit. Net zoals in de periode daarvoor proberen ook nu
kunstenaars in Iiteraire teksten, beelden, muziek en dans greep te krijgen op de paradoxale
ervaring van de moderniteit met haar permanente tijd-ruimtelijke verandering en
vemieuwing. Enerzijds is er het modernisme van de urbane vitaliteit, diversiteit en
alomvattendheid en het beeld van de straat als 'the medium in which the totality of mod ern
material and spiritual forces meet, clash, interfuse and work out their ulimate meanings
and fates' (ibid 316). Anderzijds is er het modemisme van het nihilisme, de anonimiteit,
de fragmentering en het geweld en het beeld van de straat als symbool voor '( ..) everything
dingy, disorderly, sluggish, stagnant, worn-out, obsolete' (ibid. 317). Deels geven dergelijke
verschillen uiting aan een uiteenlopende evaluatie van dezelfde fenomenen, deels vormen
ze ook een uiting van de dynamiek van de modemiteit zelf, waarbij tijden van expansie
en investeringen, van technologische vernieuwing en ontwikkeling worden afgewisseld
door perioden van stagnatie en immobiliteit.

Berman trekt deze typering van de modemiteit door naar het Amerikaanse urbane
leven van de jaren zeventig en tachtig. Zo komt uiteindelijk in de jaren zeventig ook het
tijdperk van de modemiteit van Robert Moses, van de functionalistische architectuur en
de grootschalige stadsplanning, ten einde. Door toedoen van een economische crisis maakt
de dynamiek en cultuur van de Expressway World plaats voor een revival van historische
waarden, persoonlijke ruimten en etnische identiteiten, niet aileen in de vorm van nieuwe
esthetische stijlen in architectuur en kunst, maar ook in de vorm van zich om de eigen
woonomgeving bekommerende bewoners- en de milieubewegingen.

Maar net zoals dat in het veri eden het geval is geweest zal ook dit keer blijken dat
er sprake is van een speurtocht naar een zekerheid die uiteindelijk niet stand kan houden,
hoe noodzakelijk die speurtocht zelf ook is. Dat is nu juist het kenmerkende van de
modemiteit:

'I believe that we and those who come after us will go on fighting to make ourselves
at home in this world even as the homes we have made, the modem street, the modem
spirit, go on melting into air' (ibid. 348).

Zoiets als een postmoderniteit is in een dergelijke visie moeilijk voorstelbaar, hetzij dan
als de aanduiding van een peri ode waarin de definitieve stagnatie is ingetreden. Wat door-
gaat voor het postmoderne moet eerder worden gezien als uiting en onderdeel van de
zoveelste fase in de permanente maaIstroom van de moderniteit, een maaIstroom die volgens
Berman wordt 'gevoed' door een veelheid van oorzaken, zoals:
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'( ) great discoveries in the physical sciences, (...); the industrialization of production,
( ); immense demographic upheaval, (...); rapid and often cataclysmic urban growth;
systems of mass communication, (...); increasingly powerful nation states, (...) mass
social movements of people, (...); finally, bearing and driving all these people and
institutions along, an ever-expanding, drastically fluctuating capitalist world market'
(ibid 16).

Het vlucbtige en bet permanente

Drie jaar later, in 1985, publiceert David Frisby Fragments of Modernity. Weer zijn het
niet Weber en Durkheim die ten tonele worden gevoerd als de centrale klassieke theoretici
van de moderniteit, maar Baudelaire, Marx en Nietzsche. Frisby beschouwt hen als de
belangrijkste voorlopers van Georg Simmel, Siegfried Kracauer en Walter Benjamin,
de auteurs wier werk uiteindelijk centraal staat in Frisby's eigen reconstructie van de
moderniteit. Simmel, Kracauer en Benjamin worden verondersteld gemeen te hebben
dat ze de moderne tijd omschrijven in termen van de aard en de ervaring van het alledaagse
bestaan onder kapitalistische condities. Al doende leveren ze aIle drie een belangrijke
bijdrage aan de formulering van een 'fenomenologie' van de moderniteit:

'Their central concern was the discontinuous experience of time, space and causality as
transitory, fleeting and fortuitous or arbitrary - an experience located in the immediacy
of social relations, including our relations with the social and physical environment of
the metropolis and our relations with the past' (Frisby 1985:4).

Weer neemt de metropolis een centrale plaats in. Ze wordt beschouwd als de plek bij
uitstek waar de ervaring van de moderniteit kan worden gelokaliseerd en onderzocht.
Voor Simmel en Kracauer staat vooral het leven in het vroeg 20ste eeuwse Berlijn model,
voor Benjamins onderzoek het 19de eeuwse Parijs. Met de presentatie van hun werk zet
Frisby Bermans archeologie van een alternatieve, meer dynamische theorie van de
moderniteit voort naar de sociaal-theoretische geschriften uit de eerste helft van de 20ste
eeuw."

In de ogen van Frisby zijn zowel Simmel, Kracauer als Benjamin op het door
Baudelaire, Marx en Nietzsche ingeslagen pad doorgegaan. Zo heeft Simmel rond de
eeuwwisseling geprobeerd een typering te gegeven van de karakteristieke ervaring van
de sociale werkelijkheid onder condities van moderniteit. Die ervaring wordt gekenmerkt
door een grotere preoccupatie met het zelf en een permanente speurtocht naar nieuwe
gefragmenteerde stimulaties en ervaringen. De achtergrond van dit 'psychologisme' zoekt
Simrnel in de verbreiding van de geldeconomie en de daarmee samenhangende arbeidsdeling,
alsmede in de culturele onderscheidingen voortgebracht door de consumptie. De
geldeconomie vormt als het ware de con stante factor in de permanente verandering van
de objectieve wereld van objecten en beelden. Enerzijds staat het geld symbool voor het
dynamische karakter van de moderne sociale werkelijkheid, anderzijds staat het symbool

51 Een verschil is aileen dat Frisby, nog sterker dan Berman, laat zien hoe in het werk van Baudelaire, Marx
en Nietzsche, het vluchtige, veranderlijke en arbitraire karalcter van de modemiteit samenhangt met meer constante,
vaste en stabiele kenrnerken en structuren, kenrnerken en structuren die ook in Frisby's ogen uiteindelijk verband
houden met het kapitaJistische karakter van de moderniteit.
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voor de genivelleerde en geobjectiveerde cultuur waarin alles van waarde is gelijkgeschakeld
tot de gedeelde en geobjectiveerde noemer van de 'waar'.

Volgens Frisby vormen de geschriften van Kracauer - naast ondermeer Ernst Bloch
en Georg Lukacs een leer ling van Simmel - een belangrijke schakel naar het werk van
Walter Benjamin. 52 Net zoals dat bij Simmel het geval was, bestaat ook Kracauers analyse
in belangrijke mate uit fragmenten, opgevat als 'exemplarische momenten' (exemplary
instances) van de moderniteit." Bestudeerde Simmel op die manier verschijnselen als
de mode, het nerveuze leven in de stad, de plaats van de vreemdeling, de betekenis van
stijl e.d., Kracauer behandelt thema's als de formele rationaliteit van de detective roman,
het tijd-ruimtelijke labyrint van Parijs en Berlijn, moderne vormen van afleiding en
verstrooiing als de dans, de sport, de fotografie en de film, de culturele en economische
positie van de opkomende klasse van wittenboordenwerkers, alsmede de 19de eeuwse
biografie en geschiedenis van Offenbach en de door hem geschreven operetta's. Het centrale
thema in het werk is dat van het versplinterde en vluchtige karakter van de sociale wereld,
van een wereld ontdaan van betekenis, waarin individuen het gefragmenteerde alledaagse
bestaan tegemoet treden zonder de beschikking over een hogere betekenis of een funda-
menteel be lang (ibid. 183). Inhet centrum plaatst Frisby Kracauers behandeling van de
tijd-ruimtelijke ervaring van Weimars Berlijn, met zijn nerveuze hang naar permanente
vernieuwing en zijn neiging om elk teken van stabiliteit en historiciteit uit het straatbeeld
te verdringen. Meer nadrukkelijk dan Weber brengt Kracauer een en ander in verband
met de verspreiding van niet aileen de wetenschappelijke maar ook de kapitalistische
rede."

Omvattender dan Simmel en Kracauer is tens lotte Walter Benjamin op zoek gegaan
naar een theorie van de moderniteit. En wederom staat daarbij de alledaagse ervaring
van het leven in de moderne grootstad centraal. Ook tot de kern van Benjamins opvatting
van de moderniteit behoort de idee van de permanente vernieuwing en verandering in
de context van hetgeen er altijd al geweest is. Duidelijk is de invloed van Baudelaire,
aan wie Benjamin een aparte stu die heeft gewijd. Centraal staat ook hier de januskop
van de koopwaar. De koopwaar verleent de moderniteit haar discontinue en permanent
vernieuwende karakter. Dat temeer waareen toenemende hoeveelheid produkten, objecten
en diensten de status van koopwaar krijgt. De modemiteit toont dan ook bij uitstek haar
ware gezicht op die plaatsen waar de koopwaar prominent aanwezig is zoals in passages
en warenhuizen, op wereldtentoonstellingen en in de stad als zodanig. De permanente
vemieuwing wordt gedragen door de mode en de advertentiecultuur, maar ook door de
modeme menigte van consumenten, op zoek naar de laatste nouveaute. Anderzijds echter
berust de permanente vemieuwing van de koopwaar op de con stante noodzaak tot de

52 Met Benjamin onderhield Kracauer immers nauwe banden. Beiden deelden ook, ondanks hun persoonlijke
contact met Adorno, een nogal ambivalente verhouding tot het Frankfurter Institut filr Sozialforschung. En
net als Sirnmel namen beiden een vrij margin ale positie in in de wereld van de academica. Frisby presenteert
Kracauer a1s een van de eersten die in de jaren twintig de modeme tijd bestudeerde vanuit het stand punt van
de veranderende a1ledaagse ervaring van tijd en ruimte (Frisby 1985:110).
53 Daarbij ging het hem niet zozeer om beschrijvingen van de fenomenen zelf, maar om wat die fenomenen
verbeelden over de tijd en p1aats waarin ze functioneerden.
54 Zo ook bijvoorbeeld in het geval van het massavermaak, zoals georganiseerd in stadions en revues: 'The
production process terminates publicly in the hidden sphere. Each person takes care ofhis position on the moving
conveyor belt, carries out a partial function, without knowledge of the whole. Like the stadium pattern, the
organisation stands over the masses, a monstrous figure ( ...). It is designed according to rational basic principles,
from which the Taylor System merely extracts the ultimate consequences. The Tiller Girl's legs correspond
to the hands in the factory' (Frisby 1985:149).
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reproduktie van de ruilwaarde. Achter de iIIusie van het nieuwe gaat aldus de permanente
status van de kapitalistische verhouding schuil. De noodzaak om die ruilwaarde permanent
te reproduceren geeft de modemiteit haar uiteindelijke dynamische karakteristiek, geken-
merkt door de dialectiek tussen het nieuwe en het constante."

Met het bij elkaar brengen van Simmel, Kracauer en Benjamin brengt Frisby, net als
Berman voor hem, een al oudere maar min of meer verwaarloosde interpretatie van de
modemiteit weer tot leven. Centraal daarin staat de ervaring van de permanente verandering
en vernieuwing van tijd en ruimte, voortgebracht in de context van de kapitalistische
warenproduktie en -circulatie. In tegenstelling tot Berman trekt Frisby zijn analyse
nauwelijks door naar de huidige tijd. Hij beperkt zich in zijn samenvatting tot het
benadrukken van het belang van de metropolis en het kapitalisme in de typering van het
moderne. De stad vormt de locus van de discontinue ervaring van de tijd, van het verloren
of gefragmenteerde geheugen, van de permanente vernieuwing, van de mode, van de
constante transformatie van de ruimte, van de consumptiecultuur en de permanente
technologische vernieuwing. Dit alles in de context van een sociale ruimte van menigten
en individuen, die zowel de dragers als de toeschouwers vormen van een gefragmenteerd
woud van symbolen, impressies en betekenissen. De nadruk ligt op de a1ledaagse en concrete
ervaring van de moderniteit, op de ervaring van het veranderlijke, vluchtige, arbitraire.
Maar de ervaring van de permanente transformatie wordt tegelijkertijd in verband gebracht
met een meer con stante historische context. Voor Simmel is dat de geldeconomie, voor
Kracauer de sfeer van de kapitalistische produktie, voor Benjamin de wereld van de
warenproduktie en -circulatie en het warenfetisjisme. Het een, de reproduktie van socia Ie
relaties onder het kapitalisme, vormt een voorwaarde voor het ander, de urbane ervaring
van de permanente vernieuwing (ibid 272).

Aan de gevolgen van deze herformulering van het moderne voor de these van het
postmodeme besteedt Frisby in zijn hele boek maar een zin. Maar die ene zin laat dan
ook verder niets aan onduidelijkheid over: 'To speak of postrnodernity, on this view,
would therefore be premature' (ibid 272).

EeD bistoriscbe geografie

Volgens Berman is de ervaring van de moderniteit in de loop van de 20ste eeuw wereldwijd
en alomvattend geworden. Maar tegelijkertijd heeft de ervaring veel van haar levenctigheid,
weerklank en diepte verloren. Ze is Diet meer in staat om betekenis en richting te geven
aan het alledaagse leven: '( ...) we find ourselves in the midst of a modem age that has
lost touch with the roots of its own modernity' (ibid 17). Kennelijk is men daar eind
jaren zeventig begin jaren tachtig ook niet meer naar op zoek immers: '( ...) discourse
and controversy over the meaning of modernity, so lively a decade ago, have virtually
ceased to exist today' (ibid. 33).

Berman kon toen hij dit schreef waarschijnlijk niet vermoeden hoe snel en grondig
die woorden achterhaald zouden zijn. Het is immers opvallend hoe het thema van het
moderne (modernity, Modernitat, Moderne, modernitej in de loop van de jaren tachtig

55 Benjamin benadrukt nadrukkelijk het i1lusoire karakter van de modemiteit.
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aan een wederopstanding begint in kringen van sociaal-theoretici, maatschappijcritici en
filosofen. Inde context van een verhevigd debat over de interpretatie van de economische,
politieke en culturele transformaties van de jaren zeventig en tachtig (een economische
crisis opgevolgd door het casino- en consumptiekapitalisme van de Reaganperiode en
de dominantie van het 'Friedmaniaanse' neo-Iiberalisme) en tegen de achtergrond van
de thematisering en ervaring van postmodemisme en postrnodemiteit, gaat het modeme
een hemieuwde centrale plaats innemen in de analyse van processen van maatschappelijke
transformatie en continuiteit. Dominant is in eerste instantie wederom de neo-Kantiaanse
these van de differentiatie en rationalisering van levenssferen." Maar ook in de betekenis
waarin de term is gebezigd in de lijn Marx, Benjamin, Berman, in de betekenis van de
permanente reorganisatie van tijd en ruimte onder industrieel-kapitalistische verboudingen,
breekt de term door. Eerst gebeurt dat nog als het ware in het voorbijgaan. Maar meer
en meer verschijnt het concept ook in de titels van boeken en artikelen en wordt daarmee
gezichtsbepalend voor en richtinggevend aan menig onderzoeksproject."

IIIustratief is in dat verband de verschijning en het gebruik van de term in het werk
van een tweetal auteurs die waarschijnlijk als geen ander de 'historische geografie' van
het industriele kapitalisme (de term is ontleend aan Soja 1988:24) tot een centraal onderdeel
hebben gemaakt van hun theorie van de modeme tijd en die ik in het volgende nader
wi! bespreken: David Harvey en Anthony Giddens." Wat het werk van beiden verbindt
met dat van Berman en Frisby is de aandacht voor de permanente herstructurering van
tijd en ruimte onder institutionele condities van modemiteit en de aandacht voor de
consequenties daarvan voor de ervaring en vormgeving van het alledaagse leven. Maar
zoals blijkt kunnen onder een dergelijk algemene thematische paraplu nog aanzienlijke
verschillen van inzicht schuil gaan.

In 1973 publiceert Harvey zijn overbekende Social Justice and the City. De bundel essays
betreft een analyse van de permanente transformatie van het urbane leven onder
kapitalistische verhoudingen. Maar alhoewel Harvey's aandacht met name uitgaat naar
de regels werkzaam achter de permanente transformatie, komen noch Baudelaire en
Benjamin, noch het concept van de moderniteit in het boek voor. Dat verandert in 1985
met de publikatie van Consciousness and the Urban Experience, het eerste deel van een
tweeluik over geschiedenis en theorie van kapitalistische vormen van urbanisering. Centraal
in het boek staat een analyse van de relatie tussen de opkomst van de geldeconomie en
de veranderende ervaring in de 19de eeuw van tijd en ruimte, een en ander gelokaliseerd
in de stad en in verband gebracht met de eigendynamiek van de circulatie en accumulatie
van kapitaal. Naast Marx nemen met name Baudelaire, Simmel en ook Benjamin een

56 Zie in ditverband bijvoorbeeld in volgorde van verschijning: Habermas (1981), Habermas (1985), Bernstein
(1985), Kolb (1986), Whirnster & Lash (1987), Rundell (1987) en Cahoone (1988).
57 Voor een deel wordt de term dan overigens gebruikt om al aanwezige thema' s van een nieuw samenhangend
maatschappijtheoretisch en historisch kader te voorzien. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan thema's als
die van de permanente herstructurering van tijd en ruimte, van de mondialisering van sociale betrekkingen,
van de fragmentatie van verhoudingen of de toenemende retlexieve organisatie van de sociale en fysieke omgeving.
58 Het mag hier niet onvermeld blijven dat in ons land Siep Stuurman het concept van de 'moderniteit' in
de betekenis van het dubbelkarakter van verandering en stabiliteit, voortgebracht door de dynamiek van het
kapitalisme, al in 1985 toepaste in zijn De labyrintische staat: aver politiek; ideologie en moderniteit (Stuurman
1985). Stuurman blijkt dan op de hoogte van het werk van Berman en heeft via de bekende studie van Dahme
en Rammstedt ook kennis gemaakt met Simmel und die Moderne. Stuurmans gebruik van het begrip vertoont
veel overeenkomsten met de manier waarop Giddens het concept toepast in het in datzelfde jaar uitgegeven,
maar op dat moment nog niet door Stuurman gelezen The Nation-State and Violence.
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belangrijke plaats in in het boek. Dat is dan ook niet zo verwonderlijk. Ook Harvey heeft
voor het historische gedeelte van zijn studie het 19de eeuwse Parijs van Baudelaire
uitgezocht. Het leven in die stad wordt gekenmerkt door permanente gevoelens van
veranderlijkheid en onzekerheid. Die zijn volgens Harvey het gevolg van een permanent
proces van 'creatieve zelfdestructie': '( ...) a general process of continues reshaping of
geographical landscapes to match the questto accelerate turnover time' (Harvey 1985:28).

Alhoewel de tekst meerdere verwijzingen bevat naar de studie van Berman is het
onduidelijk of Harvey voor deze studie ook door Berman is gernspireerd, In ieder geval
komt dit keer de term modemiteit wei in de index voor. Het concept neemt echter bij
lange na nog geen centrale theoretische positie in. Er wordt dan ook geen poging gedaan
om de term te omschrijven. Ze wordt louter gebruikt in de context van verwijzingen naar
en weergaves van het werk van Berman en Baudelaire." Waar Harvey de uitdrukking
zelf gebruikt gebeurt dat in een meer Weberiaanse betekenis, ter aanduiding van de

=wetenschappelijk gemspireerde culturele atmosfeer van het Parijs ten tijde van de roerige
jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. In de rest van de 275 pagina's tellende studie
over de kapitalistische vormgeving van de urbane ervaring komt de term nauwelijks terug.

In 1989 publiceert Harvey The Condition of Postmodernity. Eigenlijk kan het boek
worden gelezen als een verdere uitwerking van Consciousness and the Urban Experience
in de richting van de hedendaagse tijd. Harvey richt zich met name tot de na-oorlogse
ervaring van (post)modemisme en (post)modemiteit. Hij probeert aan te tonen dat er een
'noodzakelijke' relatie bestaat tussen de opkomst van postmodeme culturele vormen en
de opkomst van meer flexibele vormen van kapitaalsaccurnulatie, een en ander bemiddeld
door een nieuwe ronde in de 'verdichting' (compression) van tijd en ruimte."

Voorop kan worden gesteld dat de auteur in dit boek een meer dan slordig gebruik maakt
van termen als modemisering, (post)modernisme en (post)modemiteit. De begrippen lijken
te worden beschouwd als inwisselbaar. Dat wordt met name lastig waar het gaat om de
bepaling van de plaats en betekenis van het concept van de 'modemiteit'. Aileen uit de
context valt veelal op te maken of de term wordt gebruikt als een equivalent voor de
geschiedenis van het Verlichtingsdenken, voor stijlontwikkelingen in kunst en esthetiek,
voor een bepaalde ervaring van tijd en ruimte of voor een historisch specifieke figuratie
van maatschappelijke 'condities'.

Vooral het inwisselbare gebruik van de laatste twee varianten maakt dat er een
hinderlijke en onopgeloste ambivalentie door Harvey's werk loopt. Enerzijds presenteert
Harvey Berman als de theoreticus van de ervaring van de modemiteit. Anderzijds gebruikt
Harvey de term zelf her en der in de betekenis van condities van modemiteit, een connotatie
die duidelijk verder reikt. Maar waar Harvey tens lotte zelf op die condities ingaat komt
de term modemiteit niet meer voor als actieftheoretisch concept. De zaak wordt helemaal
gecompliceerd wanneer er vervolgens een onderscheid wordt aangebracht tussen een
'Fordistische moderniteit' en een 'flexibele postmoderniteit'. Daarmee wordt immers
gesuggereerd dat het tijdperk van de moderniteit voorbij is. Elders wordt de 'conditon
of modernity' echter getypeerd als een 'condition of uncertainty' en de 'condition of

59 Daarbij geeft Harvey een nogal minimale interpretatie van Bermans analyse van het modeme. Berman
zou de modemiteit reduceren tot een ervaring, daarmee het concept een (outer culturele connotatie gevend.
Bermans theorie van het modeme is uiteindelijk echter meeromvattend.
60 De term 'tijd-ruimte compressie' kwarn voor zover ik kan nagaan in Consciousness and the Urban Experience
nog niet VOOL Wellicht is dit Harvey's variant op Giddens' oudere thema van de time-space distanciation.
Zie verderop.
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postmodemity' als niet veel meer dan een volgende fase van onzekerheid in een aan het
kapitalisme eigen proces van tijd-ruimtelijke verdichting. Daarenboven benadrukt Harvey
elders hoe modernisme en postmodernisme worden gekenrnerkt door dezelfde ervaring
van fragmentering, kortstondigheid, discontinurteit en chaos. Kortom: wie op zoek is naar
een heldere uiteenzetting over de begripsgeschiedenis van het moderne komt bij Harvey
bedrogen uit. De termen worden op een wei heel 'losse' manier gehanteerd."

Niettemin is er door alle onduidelijkheid heen toch een duidelijk verschil te constateren
tussen Harvey's analyse van het moderne en eerdere (neojmarxistische analyses als die
van Jameson, Lash & Urry en Stuart Hall. Om te beginnen is Harvey nog sceptischer
over de idee van het nieuwe en unieke karakter van het postmoderne: 'C ... ) stressful though
the current condition undoubtedly is, it is qualitatively similar to that which led to various
modernist reconceptualisations of space and time' (ibid 305; vgl. Smart 1992: 192). Maar
nog veel belangrijker is dat de rode draad in Harvey's boek wordt gevormd door dezelfde
'dialectiek' die Berman en Frisby eerder, in navolging van Baudelaire en Benjamin,
kenrnerkend hebben geacht voor de moderniteit, namelijk de dialectiek tussen het
veranderlijke, onzekere, gefragmenteerde, vluchtige, lokale, particuliere en marginale
karakter van het moderne leven enerzijds en het constante, geordende, gehomogeniseerde,
gefixeerde, universe le en zekere karakter anderzijds. Anders dan bij Jameson, Lash &
Urry en Stuart Hall dringt de permanente transformatie van tijd en ruimte door tot de
kern van de conceptualisering van de moderne tijd zelf.

Aan het begin van het boek traceert Harvey deze betekenis van de moderniteit via
Frisby en Berman terug naar Benjamin en Baudelaire. De rest van het boek bestaat in
feite uit een analyse van de historische geografie van het moderne kapitalisme, van elkaar
afwisselende periodes van belangwekkende tijd-ruimtelijke herstructurering. Bij elkaar
opgeteld vormen die periodes tegelijkertijd momenten in een proces van toenemende tijd-
ruimtelijke verdichting, een ontwikkeling die uiteindelijk wordt voortgebracht door de
dynamiek van de circulatie en accumulatie van kapitaal. Het moderne en postmoderne
in kunst en architectuur, wetenschapsfiJosofie en kennisleer vormen in de ogen van Harvey
uitingen van pogingen van kunstenaars en intellectuelen om enige houvast te (her)vinden
in periodes van indringende tijd-ruimtelijke herstructurering. Dat hetzij vanuit het perspectief
van de toegenomen homogenisering en universalisering van tijd en ruimte, hetzij vanuit
het perspectiefvan de toegenomen fragmentering en lokalisering. Wat het postmoderne
in dat verband onderscheidt van het moderne is niet zozeer de aandacht voor het gefrag-
menteerde als zodanig: vanuit het postmodeme wordt vaak een te rationalistische karikatuur
geschetst van het moderne. Wat het postmoderne vooral kenmerkt is haar eenzijdigheid:
'( ...) its total acceptance ofthe ephemerality, fragmentation, discontinuity, and the chaotic
that formed the one half of Baudelaire's conception of modernity' (ibid 44).

De opkomst en ontwikkeling van de diverse varianten van het modernisme moet volgens
Harvey in verband worden gebracht met de overgang van een absolute en progressieve
interpretatie van tijd en ruimte naar een meer vluchtige of relatieve interpretatie. Die
ontwikkeling valt zowel te typeren in termen van een toenemende homogenisering, als
in term en van een toenemende fragmentering. Enerzijds bracht de verspreiding van het

61 Waarschijolijk houdt dat verband met het feit dat Harvey uiteindelijk Marx' theorie van de kapitaalsaccumulatie
een centrale rol heeft toebedacht in zijn analyse, in plaats van deze te doen opgaan in een meeromvattende
en multidimensionale theorie van de modemiteit (vgl. het commentaar van Smart 1992).



100 Moderniteit

industriele kapitalisme, het ontstaan van nieuwe transport- en communicatiemiddelen
(telefoon, telegraaf, film, fiets, automobiel en vliegtuig) en de standaardisering van tijd
en ruimte een homogenisering van de ruimte met zich mee alsmede de mogelijkheid deze
rationeel te ordenen. Anderzijds impliceerde de verdichting van de ruimte dat landen en
regio's in een toenemende concurrentie met elkaar verwikkeld raakten, eerst in Europa
en later op mondiale schaal. Dat bewerkstelligde een verhoogd bewustzijn van de eigen
plaats in een steeds groter wordende samenhang. De ervaring van homogenisering en
lokalisering, van universalisme en particuralisme, van rationalisering en fragmentering,
beide terug te vinden in de ontwikkeling van de diverse stadia en momenten van het
modemisme en de filosofie, vormen in de ogen van Harvey twee kanten van eenzelfde
ervaringen, beide een produkt van de uiteenlopende perspectieven van waaruit de
toegenomen verdichting van tijd en ruimte bekeken kunnen worden.

In navolging van de Franse marxistisch geYnspireerde regulatietheorie, wordt de laat
1ge en vroeg 20ste eeuwse herstructurering van tijd en ruimte opgevat als het resultaat
van de opkomst van een als Fordistisch getypeerd economisch regime, met de bijbehorende
politieke, economische en sociale regulering: '( ...) in many respects a simple extension
of well-established trends (ibid. 125)'.

Wat Ford deed verschillen van zijn voorgangers (o.a. Taylor, Ure en Babbage) was
niet zozeer de idee van de rationele planning en regulering van de produktie, alswel zijn
overtuiging dat het principe van de massaproduktie en de daarmee verbonden permanente
hang naar technologische innovatie noodzakelijkerwijs afbankelijk was van het bestaan
van vormen van massaconsumptie, gedragen door nationale stelsels van sociaal beleid
en door een politieke democratie (ibid 126/7). Volgens Harvey heeft dit Fordistische regime
van gestandaardiseerde massaproduktie en -consurnptie, verbonden met een Keynesiaans
sociale politiek stelsel en met een functionalistisch georienteerde esthetiek en ruimtelijke
ordening, niet aileen model gestaan voor de New Deal politiek van Roosevelt, maar ook
voor de na-oorlogse opkomst van zowel de consurnptiecultuur als de verzorgingsstaat
(ibid. 139).

Dit (inter- )nationale Fordistisch-Keynesiaanse model zal stand houden tot 1973. In
datjaar haalt een wereldwijde economische recessie de randvoorwaarden van het Fordisme
definitief onderuit. Het stelsel blijkt te rigide om in een verhevigde en meer mondiaal
georganiseerde concurrentie overeind te blijven. Als reactie daarop krijgt een nieuwe
geflexibiliseerde economie gestalte, verbonden met nieuwe, neo-conservatieve vormen
van politieke en sociale regulering. Er is sprake van een flexibilisering van arbeidsprocessen,
arbeidsmarkten, produkten en consurnptiepatronen: '( ...) economies of scope have beaten
out economies of scale' (ibid. 155). Vormen van kapitaalvlucht, de vemietiging van
traditionele arbeidersgemeenschappen en processen van de- en herindustrialisering '( ...)
become leitmotifs of spatial transformation under more flexible conditions of accumulation'
(ibid. 294).

Harvey brengt het nieuwe geflexibiliseerde economische stelsel in verband met een
nieuwe ronde in de verdichting van tijd en ruimte, in reikwijdte en intensiteit vergelijkbaar
met die van het begin van deze eeuw. Er is sprake van nieuwe organisatievormen en
produktietechnologieen. Dankzij een nieuwe ronde in de verbetering van communicatie
en transport kunnen goederen en diensten in een kortere tijd een grotere afstand afleggen.
Modes, produkten, produktietechnieken, arbeidsprocessen, ideeen, waarden en gevestigde
praktijken krijgen een kortere levenscyclus. Ondertussen heeft de massale verbreiding
van de televisie, samen met de ontwikkeling van satellietcommunicatie, het mogelijk
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gemaakt om gelijktijdig een vloedgolf van beeIden te ontvangen, afkomstig uit uiteenlopende
ruimten, '( ...) collapsing the world's spaces into a series of images on a television screen'
(ibid.). Beelden van plaats en ruimte worden het object van marketingstrategieen, een
proces dat verder in de hand wordt gewerkt doordat bedrijven en overheden, verwikkeld
in een verhevigde mondiale concurrentie, meer belang moeten hechten aan relatieflokale
omstandigheden. Images zijn verworden tot koopwaar en de competitie in image building
is een vitaal onderdeel geworden van de competitie tussen bedrijven en overheden op
een mondiale schaal.

Het gevolg is een nieuwe crisis in de representatie van tijd en ruimte. Enerzijds roept
de ervaring van kortstondigheid nostalgische verlangens op en een hang naar fundamentele
instellingen als het gezin en de lokale gemeenschap. Die moeten kennelijk tegemoet komen
aan de behoefte aan enige waarheid en zekerheid. Maar anderzijds is er het postmodernisme,
dat zich met haar voorliefde voor col/age, lokalisme en eclecticisme ongelimiteerd
onderdompelt in de maalstroom van kortstondigheid:

'The intensity of time-space compression in Western capitalism since the 1960's, with
all of its congruent features of excessive ephemerality and fragmentation in the politi-
cal and private as well as in the social realm, does seem to indicate an experiential
context that makes the condition of postmodemity somewhat special. But by putting
this condition into its historical context, as part of a history of successive waves of
time-space compression generated out of the pressures of capital accumulation with its
perpetual search to annihilate space through time and reduce turnover time, we can at
least pull the condition of postmodemity into the range of a condition accessible to
historical materialist analysis and interpretation' (ibid. 307).

Een institutionele typering

Tegen de analyse van Harvey is veel kritiek ingebracht. Enerzijds zou Harvey een karikatuur
schetsen van de veelvorrnigheid van invalshoeken, onderwerpen en thematieken die schuil
gaat achter het postmodeme. Anderzijds 'reduceert' hij het postmodeme tot een eclectische
culturele strategie om het aldus, ontdaan van zijn kritische betekenis, ondergeschikt te
kunnen maken aan de aloude schema's van het marxisme, schema's waarin de cultuur
louter wordt opgevat als een afspiegeling van meer fundarnentele materiele veranderingen.
Alsof de cultuur zelf geen materieel karakter heeft en alsof allerlei sociale bewegingen
zoals de milieu-, de etnische- en de vrouwenbeweging een louter lokale betekenis hebben
(zie met name Smart 1992 en Morris 1992). De kritiek op Harvey's wat al te rechtlijnige
interpretatie is grotendeels terecht. Er zijn altematieve benaderingen nodig om op een
meer genuanceerde Manier relaties te kunnen leggen tussen de veelvorrnige veranderingen
in de cultuur (filosofie, wetenschap, esthetiek, moraal) en de permanente verandering
van tijd en ruimte onder kapitalistische verhoudingen.

Smart (1992) beschouwt het werk van Soja (1989) als een voorbeeld van zo'n meer
genuanceerde analyse. Maar terwijl Soja nog niet veel verder is dan een schets van de
contouren van zo'n analyse, heeft Giddens mijns inziens al wat meer te bieden."

62 Vreemd genoeg komt Giddens in Smarts rijtje van meer genuanceerde benaderingen niet voor, ook aI is
Smart duidelijk op de hoogte van zijn werk. Oat komt waarschijnlijk doordat Smart zijn speurtocht naar
a1tematieven beperkttothetdomein van marxistische benadering. En daarwil Giddens niet toe gerekend worden.
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De geschiedenis van het thema van het moderne in het werk van Giddens loopt in de
tijd gezien min of meer parallel aan die in het werk van Harvey. InhoudeJijk wijkt zij
daar echter van af.

Giddens eerste maatschappijtheoretische werk betreft zijn in 1981 gepubJiceerde A
Contemporary Critique of Historical Materialism. Het is bedoeld als het eerste dee I van
een kritische reconstructie van het historische materialisme. Die reconstructie is deels
bedoeld aIs een correctie op de gangbare geschiedenis van de sociologie waarin Marx
maar een margin ale of 'voor-wetenschappelijke' plaats krijgt toebedacht." Daarnaast
opteert Giddens sinds jaar en dag voor een non-functionalistische, non-evolutionistische
en discontinue benadering en heeft hij zich een en andermaal verzet tegen het leerstuk
van zowel de modemiseringstheorie als de theorie van de (post- jindustriele samenleving."

Net zoals dat bij Harvey het geval is nemen ook in Giddens' analyse de herstructurering
van tijd-ruimte en de opkomst van het modeme 'urbanisme' een centrale plaats in."
Maar noch Baudelaire of Benjamin, noch de term modemiteit als zodanig komen in A
Contemporary Critique ... voor. Aileen Simmel wordt in het voorbijgaan genoemd. Het
enige dat Giddens in die dagen over het modeme te berde brengt staat in de al eerdere
gememoreerde reactie uit 1981, op Habermas' bekende tirade tegen het postmodemisme,
uitgesproken bij gelegenheid van de uitreiking van de Adorno-prijs.

In tegenstelling tot wat de titel van die reactie suggereert (Modernism and post-
modernism) besteedt Giddens daarin geen aandacht aan het postmodemisme, maar louter
aan het modemisme. Zoals gezegd interpreteert Giddens die beweging als de uitdrukking
van een veranderende organisatie van tijd en ruimte onder kapitalistische verhoudingen.
Daarmee voIgt hij deels de interpretatie die Bell (1979) eerder van het modemisme heeft
gegeven (al is er sprake van een totaal andere maatschappijtheoretische inbedding) en
die ook Berman (1982), Jameson (1984) en Harvey (1989) later zullen vol gen. Giddens
onderschrijft daarmee in grote lijnen de analyse die Simmel heeft gegeven van het modeme
leven, maar hij verschilt met Simmel van mening over de dynamiek achter dit alles. Niet
de verbreiding van het geld als zodanig, maar de commodificering van tijd en ruimte
onder invloed van de opkomst van de warenruil is verantwoordelijk voor de fragmentering
van het alledaagse leven (Giddens 1981: 116).

In feite gaat het hier niet om een maar om twee veranderingen: enerzijds nemen tijd
en ruimte de gedaante aan van een te verhandelen waar en anderzijds worden tijd en ruimte
van elkaar losgekoppeld. De binding van tijd en ruimte aan het lokale sociale leven wordt

63 AI eerder heeft Giddens de opvatting kenbaar gemaakt dat zijns inziens de sociologie niet zozeer begint
bij Weber en Durkheim. Ook aan Marx moet een belangrijke plaats worden ingeruimd waar het gaat om de
geschiedenis van de 20ste eeuwse maatschappijtheorie (Giddens 1977:9). Niet dat Giddens zich zonder meer
een Marxistzou willen noemen. Kemelementen uithet werk van Marx (met name de 'materialistische conceptie
van de geschiedenis') zijn aantoonbaar fout (Giddens 1981:105). Desondanks is anderzijds een analyse van
westerse maatschappijen niet goed mogelijk zonder gebruik te maken van fundamentele inzichten van Marx.
Met name het leerstuk van de commodificering en de typering van de kapitalistische maatschappij in termen
van een klassenmaatschappij trekken Giddens in het bijzonder.
64 In plaats van de geschiedenis te presenteren als een zichzelfvia allerlei stadia 'ontvouwende' ontwikkeling
die verloopt volgens een immanente logica, opteert Giddens voor een 'episodische' benadering (Giddens 1981 :23,
ook 1977:96). De speurtocht van de comparatieve sociologie naar onafwendbare sociale wetten is bij voorbaat
gedoemd te mislukken: aile sociologische generalisaties zijn contextgebonden (ibid. 1981: 166). De theorie
van de industriele samenleving tenslotte schiet tekort omdat ze geen weergave geeft van de mechanismen die
de bestudeerde veranderingen voortbrengen: '( ...) technology appears as its own prime mover' (ibid. 122).
65 Bekend is wellicht Giddens' uitspraak over de plaats en betekenis van de urbane sociologie. Volgens hem
kan deze talc van sociologiebeoefening niet '( ...) merely be regarded as one branch of sociology amongst others,
but has to be treated as a major part of what sociology is as an endeavour to comprehend the modem world'
(Giddens 1985:147).
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ingeruild voor de binding van tijd en ruimte aan bovenlokale vormen van kapitaalsaccumula-
tie. Dat brengt een permanente rusteloosheid en mobiliteit met zich mee. Tijd en ruimte
krijgen de formele of abstracte gedaante van te verhandelen grootheden en verliezen hun
onderlinge eenheid. Ze worden van elkaar losgekoppeld om elk voor zich het onderwerp
te worden van te onderscheiden processen van 'commodificering'. Denk daarbij, zo stelt
Giddens, aan (a) de disciplinerende coordinatie van activiteiten op de werkvloer, (b) de
scheiding van arbeidstijd en vrijetijd als opeenvolgende segmenten van het alledaagse
leven en (c) de afstand die wordt gecreeerd tussen mensen en de natuur en de opkomst
van de 'gecreeerde omgeving' (cf. Harvey).

Dezelfde visie op de transformatie van tijd en ruimte is terug te vinden in A Contempo-
rary Critique ... (Giddens 1981: 130 e.v.). Tegelijkertijd werkt Giddens in dat boek al de
idee uit van de time-space distanciation, in feite een voorloper van Harvey's notie van
de time-space compression. De geschiedenis van het kapitalisme wordt gekenrnerkt door
een toenemende tijd-ruimtelijke 'verwijdering'. Sociale systemen of betrekkingen zijn
zich als het ware verder gaan uitstrekken door tijd en ruimte. Tegelijkertijd leidt de
verandering van tijd en ruimte in te verhandelen waar tot een zekere 'ont-moralisering'
van het alledaagse leven: '( ...j.Iarge areas of the time-space organisation of day-to-day
life tends to be stripped of both a moral and a rational content for those who participate
in it' (ibid. 154). De ontologische zekerheid van mensen die leven onder kapitalistische
verhoudingen krijgt een meer fragiel karakter.

In 1985 publiceert Giddens hettweededeel van zijn historisch-theoretischeproject getiteld
The Nation-State and Violence. Centraal in dit boek staat een als post-rnarxistisch
aangeduide analyse van het ontstaan van de natie-staat (Giddens 1985: I). Hier duikt de
term 'modemiteit' plotseling op als een centraal verbindend concept. Maar het concept
wordt niet zozeer gebruikt ter aanduiding van de nieuwe ervaring van de permanente
verandering en het vluchtige, arbitraire karakten van de werkelijkheid, Giddens lijkt zich
nauwelijks bewust van die betekenisgeschiedenis. Het begrip dient eerder ter aanduiding
van een samenstel van institutionele vormen en veranderingen die samen verantwoordelijk
worden gehouden voor de eigenheid van de modeme tijd. In die zin is er een redelijke
overlap met het werk van Berman (die immers de term, in tegenstelling tot wat Harvey
meent, de facto ook in een meer institutionele dan louter culturele betekenis heeft gebruikt).
Bij Giddens is echter geen sprake van een uiteenzetting met de geschiedenis van het begrip
of van een besef van daarover bestaande debatten, laat staan dat er verwijzingen voorkomen
naar voorgaande 'moderne' theoretici van het moderne. Het begrip wordt als het ware
in het voorbijgaan gebruikt en als vanzelfsprekend teruggeprojecteerd op de geschiedenis
van de sociale theorie.

In The Nation-State and Violence komt 'moderniteit' te staan voor een cluster van
institutionele vormen en processen dat is ontstaan op het kruispunt van kapitalisme,
industrialisme en de natie-staat. Samen worden ze door Giddens aangeduid als 'dimensies
van moderniteit'.

Het is hier niet de plaats om uitgebreid in te gaan op de betekenis die Giddens hecht
aan elk van de door hem onderscheiden dimensies. Slechts een enkel woord moet voldoende
zijn ter toelichting. De dimensie van het prive-eigendom ontstaat op het snijvlak van
kapitalisme en natie-staat. Van belang is niet zozeer het individuele wettelijke eigendom
van kapitaal, alswel de aan de moderniteit eigen 'scheiding' (' insulation') tussen economie
en politiek. De figuur van het prive-eigendom is daarnaast nauw verbonden met het klasse-
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karakter van modeme samenlevingen. De dimensie van de surveillance houdt verband
met de produktie van en controle over infonnatie, met ontwikkelingen in de sfeer van
communicatie en transport, kortom met vormen van beheer die karakteristiek zijn voor
'moderne' organisaties, maar in het bijzonder voor de modeme nat ie-staat. De opkomst
van het kapitalisme heeft overigens het ontstaan van modeme vormen van surveillance
bevorderd, '( ....) in stimulating the development of a class system not based upon the
direct control of the means of violence on the part of the dominant class' (ibid 312). De
dimensie van de gecreeerde omgeving houdt verb and met de wisselwerking tussen
industrialisme en kapitalisme. De natuurlijke omgeving is gereduceerd tot een passief
object van beheersmatige interventie. De notie van de "gecreeerde omgeving' slaat in
dit verband niet louter op de 'bebouwde omgeving' , maar heeft meer in het algemeen
betrekking op de relatie tussen het alledaagse leven met haar gewoonten en routines en
de veranderlijke milieus waarin en waardoor dit alledaagse leven vonn krijgt (ibid 313).
De dimensie van het mil itaire geweld moet in verband worden gebracht met de industrialise-
ring van de oorlogsvoering in de context van de vormgeving van natie-staten,

Op de achtergrond van deze vier 'dimensies van de modemiteit' speelt een vijfde
dimensie, die Giddens pas later als zodanig gaat onderscheiden. Het betreft de culturele
dimensie van de modemiteit. Met name de debatten over het post-modeme krijgen hier
een plek toebedacht. Giddens interpreteert die debatten als: 'the first real initiatives in
the ambitious task of charting the cultural universe resulting from the ever-more complete
disintegration of the traditional world' (Giddens 1987:29).

Al deze dimensies van de modemiteit zijn niet reduceerbaar tot elkaar; ze nemen een
zelfstandige plaats in in Giddens' theorie van de modemiteit. Niettemin blijft anderzijds
overeind dat de mondiale economie wordt gedomineerd door kapitalistische organisatieprin-
cipes en dat kapitalistische staten en bedrijven de toon aangeven in de mondiale economie
(ibid. 340).

Vijf jaar later neemt de term modemiteit een meer centrale plaats in in het werk van
Giddens. Ze maakt dan ook onderdeel uit van de titels van boeken. Daarnaast strekt de
betekenis van de term zich uit tot de permanente herstructurering van tijd en ruimte en
tot het thema van de veranderende organisatie van de 'ontologische zekerheid' van mensen.
Zo publiceert Giddens in 1990 Consequences of Modernity en in 1991 Modernity and
Self-Identity. Het eerste boek is nadrukkelijk bedoeld als een institutionele analyse van
de modemiteit, '( ...) with cultural and epistemological overtones' (Giddens 1990:1). In
het tweede boek staat de verbinding centraal tussen de mondialisering van de sociale
betrekkingen enerzijds en veranderingen in de persoonlijke dispositie van mensen anderzijds.
In hun onderlinge relatie vormen beide een resultaat van het leven onder condities van
modemiteit (Giddens 1991:1). Naast Marx verschijnt ook Simmel wederom in de
auteursindex. Maar ondanks de centrale plaats van het concept van de 'modemiteit' en
ondanks de pretentie om een hemieuwde doordenking daarvan te willen leveren, is er
weer geen sprake van een uiteenzetting met de veelzijdige geschiedenis van het begrip.
WeI wordt nu expliciet positie gekozen ten opzichte van het thema van het postmodeme.

Enerzijds deelt Giddens de kritiek op totaliserende theorieen: de geschiedenis kan
niet worden gezien als een eenheid. Dat wit anderzijds echter nog niet zeggen dat de
werkelijkheid dus moet worden opgevat als een gefragmenteerde chaos of dat er aIleen
maar sprake kan zijn van puur idiosyncratische geschiedschrijving (Giddens 1990:6).
Daarnaast wordt de Verlichtingsfilosofie al vrij snel in de loop van de vorige eeuw ver-
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gezeld door nihilistische sentimenten. De inwisseling van de overtuiging van een pennanente
vooruitgang ten gunste van de idee van de pennanente verandering kan dan ook niet worden
opgevat als een breuk met de geschiedenis van het moderne. Eerder vormt ze de uiting
van: '( ...) modernity coming to understand itself (Giddens 1991:48). Het tijdperk van
de postmoderne ervaring moet worden opgevat als een nieuwe fase binnen de moderniteit:
'We have not moved beyond modernity but are living precisely through a phase of its
radicalisation' (Giddens 1990:51). Kenmerkend voor dit tijdperk van geradicaliseerde
modemiteit zijn vier ontwikkelingen: (a) de teloorgang van het evolutionisme, (b) het
verdwijnen van elke vorm van historische teleologie, (c) het radicaal reflexief worden
van de werkelijkheid en (d) de teloorgang van de geprivilegeerde positie van het Westen.
Dat laatste is niet zozeer een gevolg van het verdwijnen van Westerse institutionele vonnen,
maar juist van de mondiale verspreiding ervan. Het komt er op aan de opvatting over
het moderne die ten grondslag ligt aan de idee van het postmodeme te corrigeren om
haar aldus aan te passen aan de nieuwste tijd.

Die correctie moet uiteraard beginnen bij de klassieken. Hun interpretaties van het
moderne ken den een aantal ernstige tekorten. Allereerst waren ze allemaal gebaseerd op
een eenzijdig veranderingsprincipe, of het nu ging om het kapitalisme (Marx), het in-
dustrialisme (Durkheim) danwel het rationalisme (Weber). Giddens opteert zoals gezegd
voor een meer multidimensionale visie." Ten tweede waren de klassieke theorieen
gebaseerd op een te impliciete en beperkte notie van 'samenlevingen'. In feite sprak men
daarbij steeds over natie-staten, echter zonder het concrete karakter daarvan voldoende
in de analyse te betrekken. Daamaast werden die samenlevingen onderzocht vanuit het
vraagstuk van de sociale integratie, opgevat als het vraagstuk van de sociale orde. Giddens
wil dat vraagstuk in een meer open richting herfonnuleren tot een vraagstuk naar de binding
van tijd en ruimte. Tenslotte ging men er doorgaans van uit dat sociologische kennis in
een instrumentele relatie stond tot de sociale wereld waarop zij betrekking had. Er zou
sprake zijn van een directe en eenzijdige relatietussen de sociaal-wetenschappelijke kennis
en de beheersing van de sociale wereld. Daarentegen is er volgens Giddens sprake van
een dubbel-hermeneutische relatie: 'Sociological knowledge spirals in and out of the
universe of social life, reconstructing both itself and that universe as an integral part of
that process' (Giddens 1990:16). Dit houdt verband met het reflexieve karakter van de
moderniteit, met de neiging tot een permanente reorganisatie van sociale relaties in het
licht van permanente vernieuwde, ook sociologische, kennis.

Giddens herhaalt in Consequences of Modernity en in Modernity and Self-Identity zijn
eerder geformuleerde institutionele visie op de moderniteit. Maar daarnaast brengt hij
die visie in een direct verband met het al eerder geformuleerde thema van de permanente
herstructurering van tijd en ruimte. Die permanente herstructurering steunt op drie
omstandigheden te weten:
a. de scheiding van tijd en ruimte en de daarop volgende rerntegratie van beide op een

manier die een precieze tijd-ruimtelijke organisatie van het sociale leven mogelijk
maakt;

66 In een reactie op een latere bespreking van Consequences of Modernity door Bryan Turner, geeft Giddens
toe dat Weber er weliswaar ook een multidimensonale visie op de modemiteit op na hield, maar dat hij dat
deed vanuit een idee van historische ontwikkeling die Giddens tekort vindt schieten (Giddens 1992:172).
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b. de 'onthechting' van sociale relaties uit lokale contexten en de nieuwe vonngeving
daarvan langs steeds verder reikende tijd-ruimtelijke trajecten;

c. de institutionalisering van het uitgangspunt van de reflexiviteit, van de chronische
veranderbaarheid van gewoonten en sociale relaties in het licht van nieuwe informatie."

Deze drie ontwikkelingen vonnen tezamen de bron van de dynamiek van de modemiteit.
Ze vonnen als het ware de bemiddelende instantie tussen de eerder onderscheiden insti-
tutionele dimensies van de modemiteit en de dynamiek van de pennanente verandering.

Uiteindelijk moet het instabiele en rusteloze karakter van de moderniteit in verband
worden gebracht met de opkomst van het kapitalistische ondememerschap. Het is datzelfde
kapitalisme dat verantwoordelijk moet worden gehouden voor de opkomst van de industriele
produktie en de daannee verbonden hang naar pennanente technologische vernieuwing.
Maar de versnelling en mondiale verspreiding van de modemiteit is niet goed denkbaar
zonder de natie-staat in de analyse te betrekken, een fenomeen dat niet te verklaren valt
uit de opkomst van het kapitalisme als zodanig. De natie-staat maakte een betere mobilise-
ring mogeJijk van sociale en economische hulpbronnen, terwij Ihet industriele kapitalisme
op haar beurt de natie-staat een behoorlijke dosis economische welvaart en militaire macht
heeft gebracht.

Inhet tijdperk van de modemiteit leven meer en meer mensen in omstandigheden waarin
steeds grotere delen van het alledaagse leven worden betrokken in mondiale sociale
verhoudingen. Die mondiaJisering levert op zichzelf een belangrijke bijdrage aan de
dynamiek van het modeme. MondiaIisering moet in dat verband niet rozeer worden opgevat
als unifonnering of homogenisering, maar als een proces waarbij sociale verhoudingen
zich steeds verder uitstrekken in tijd en ruimte (Giddens 1991 :64). Deze mondialisering
steunt op vier verbanden, te weten het wereld-kapitalistische systeem, het inter-statelijke
systeem van natie-staten, de intemationale arbeidsdeling en de wereld-militaire orde. Maar
achter deze vier institutionele dimensies gaat wederom een vijfde schuil, namelijk de
mondialisering van de cultuur, een ontwikkeling die steunt op de mechanisering van de
communicatiemiddelen (Giddens 1990:77, vgl. Thompson 1990).

Het toenemende uitdijen van tijd en ruimte heeft volgens Giddens geleid tot een
fundamentele verandering in de organisatie van het alledaagse vertrouwen van mensen,
een verandering die samenhangt met het door het postmodemisme zo benadrukte gevoel
van fragmentering en verbrokkeling: '( ...) because of the "openness" of social life today,
the pluralisation of contexts of action and the diversity of "authorities", lifestyle choice
is increasingly important in the constitution of self-identity and daily activity' (Giddens
1991: 5). Maar daarnaast houdt de toegenomen aandacht voor leefstijlkeuzes ook verband
met de uitbreiding van de invloed van de kapitalistische markt, van de sfeer van de
produktie naar de sfeer van de consumptie en de sfeer van de identiteitsvorming: 'Not
just lifestyles, but self-actuaIisation is packaged and distributed according to market criteria'
(ibid. 198).

67 In tegenstelling tot wat de ertlaters van de Verlichting ooit gedacht hebben, leidt meer kennis niet tot meer
beheersing, maar juist tot een grotere instabiliteit van het sociale leven (Giddens 1990:45; vgl. Bauman 1991).
'No knowledge under conditions of modernity is knowledge in the "old" sense, where "to know" is to be certain'
(Giddens 1990:40 zie verder 1990:17ev en 1991:15ev).
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Markten bevorderen het individualisme. In de sfeer van de produktie betrof dat individual is-
me de vrijheid van contract en beweging. Later, in de sfeer van de consumptie, gaat het
om het recht op de articulatie van individuele behoeften. In navolging van de Duitse
socioloog Ulrich Beck (1986) introduceert Giddens de term 'Risikogesellschaft'. De veelheid
van handelingsmogelijkheden waarmee we, levend in een mondiale context, worden
geconfronteerd bevordert het ontstaan van een calculerende houding. Niet dat mensen
vroeger hun leven louter passief leefden: eerder is het zo dat het denken in termen van
keuzes en risico's een centraal onderdeel is gaan vormen van wat wordt getypeerd als
een 'decisionistische' cultuur, een cultuur waarin het alledaagse leven en de vormgeving
van het zelf het karakter heeft gekregen van een reflexief experiment (Giddens 1992:173/4).

Maar daarnaast zijn uniformerende tendenties evenzeer kenmerkend voor de moderniteit
als fragmenterende. Denk daarbij niet aIleen aan de standaardiserende invloed van
cornmodificeringsprocessen, maar ook aan de invloed van de mondialisering als zodanig:
'( ...) late modernity produces a situation in which humankind in some respects becomes
a "we", facing problems and opportunities where there are no "others'" (Giddens 1991:27).

Het proces van mondialisering creeert nieuwe vormen van afstand, culturele identiteit,
otherness en marginalisering. Die processen hebben de klassieke sociologen onmogelijk
kunnen anticiperen. Voor het eerst in de geschiedenis vindt de verbinding tussen 'zelf'
en 'samenleving', het klassieke thema van de sociologie, plaats in een mondiale context
(Giddens 1991:32):

'Tradition is no longer 'anti-modem', a residue of what has not yet been brought up to
date. It becomes a form of life among others and, as such, is in dialogue with mod-
ernity. This is why religious fundamentalism should not be seen as a sort of brutish
classicism, but is bound up with the intrinsic character of modem social life. Modern-
ity no longer equals Enlightenment: such is clear to almost everyone. The task is now
to grasp the implications of this severance without relapsing into the aporias of post-
modernism' (Giddens 1992:174).

Voorlopige eindbalans

Harvey en Giddens integreren, elk op hun eigen manier, de hemieuwde ervaring van het
nihilisme, de hernieuwde aandacht voor leefstijlen en voor het zelf, de stijlveranderingen
in kunst en esthetiek, de aandacht voor contextualiteit, de nieuwe onzekerheid en de breuk
met het evolutionisme en wetenschappelijk fundamentalisme in een vemieuwde theorie
van de modemiteit. Het verbindende element vormt een historische geografie danwel
institutionele analyse van de modeme tijd. Innavolging van auteurs als Berman en Frisby
gaat de aandacht uit naar de permanente tijd-ruimtelijke herstructurering van het all~
leven onder condities van industrieel-kapitalisme (vgl. Soja 1988). Door die permanente
herstructurering van tijd en ruimte heen loopt een proces van toenemende tijd-ruimtelijke
verdichting (Harvey) danwel tijd-ruimtelijke verwijdering (Giddens), twee dimensies van
eenzelfde mondialiseringsproces (vgl. Berman). Maar daarnaast verschijnt ook de staat
ten tonele. Dat enerzijds waar het gaat om de juridische condities waaronder processen
van waarvorming en kapitaalsaccumulatie kunnen functioneren. Anderzijds vormde de
staat een belangrijke factor in de mondiale verspreiding van westerse manieren van doen.

Het verschil tussen de hier gepresenteerde theorieen onderling moet in essentie wo.;;r-d--e-n----
gezocht in de mate waarin er aandacht wordt besteed aan de wisselwerking tussen processen I

\
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van economische herstructurering enerzijds en politieke, technologische en culturele
ontwikkelingen anderzijds, c.q. in de mate waarin er ook wat betreft de eigendynamiek
van de modemiteit zelf, ruimte wordt gelaten voor historische contingentie. Veel meer
dan Harvey benadrukt Giddens het multidimensionale karakter van de modemiteit. Niet
dat Harvey geen oog heeft voor bijvoorbeeld de rol van de staat in het proces van tijd-
ruimtelijke verdichting of economische herstructurering. Niettemin heeft hij in navolging
van de door hem aangehangen regulatietheorie de neiging ontwikkelingen in het domein
van techniek, politiek en cultuur te beschouwen als een afgeleide van vormen van
economische herstructurering. Zijn theorie van de modemiteit neigt nog teveel naar een
theorie van het kapitalisme: modem en kapitalisme blijven welhaast synoniem. Vandaar
ook dat Harvey het modeme geen al te centrale plaats geeft in zijn conceptuele kader.
En vandaar ook de terechte kritiek dat hij andere dan de arbeidersbeweging in zijn analyse
een te geringe plaats toekent. Giddens daarentegen geeft aan de diversiteit van sociale
bewegingen een meer eigenstandige betekenis, in lijn met zijn meerdimensionale visie
op de modemiteit. De vredesbeweging, milieubeweging en burgerrechtenbeweging zijn
elk verbonden met te onderscheiden institutionele dimensies van moderniteit."

Zowel Berman, Frisby, Harvey als Giddens hebben zo hun twijfels bij het thema van
het postmodeme. Niet dat ze de alledaagse ervaringen waarnaar het thema verwijst
ontkennen, wei ontkennen ze de idee als zouden die ervaringen uiting en onderdeel zijn
van een breuk met het modeme. Weliswaar is er medio 1990 sprake van een nieuw tijdperk,
maar dat moet eerder worden gemterpreteerd als een nieuw tijdperk binnen condities van
modemiteit, dan als een breuk daarmee. Voor Berman gaat het om de uiting van de
zoveelste fase van desintegratie en vemieuwing, van ambiguiteit en contradicties in de
modern-kapitalistische maalstroom van het urbane leven. Voor Harvey houdt de ervaring
van het postmodeme verband met een volgende fase van tijd-ruimtelijke verdichting,
gerelateerd aan de overgang van een Fordistisch naar een post-Fordistisch economisch
regime, een omschrijving waaronder niet aileen veranderingen schuil gaan in de sfeer
van de produktie, maar ook in de sfeer van de consumptie, de technologie en de politiek.
Giddens deelt de visie dat er sprake zou zijn van een volgende fase in het lange-termijnpro-
ces van tijd-ruirntelijke verdichting. Maar hij brengt dat vervolgens niet in verband met
een concrete fase van economische herstructurering, maar meer in het algemeen met de
radicalisering van economische, politieke en technologische tendenties, eigen aan de
moderniteit."

Het is precies de benadrukking van die continuiteit die de hier behandelde theorieen doet
verschillen van theorieen van postrnodemisme en postindustrialisme zoals behandeld in

68 Opmerkelijk is in dit verband de plaats die Giddens toekent aan de vrouwenbeweging. Na achtereenvolgens
de arbeidersbeweging, de burgerrechtenbeweging, de vredesbeweging en de milieubeweging een plaats te hebben
toegekend in zijn vierdimensionale model van de modemiteit, resteert het probleem van de plaats van de
vrouwenbeweging. In een voetnoot concludeert Giddens dat enkele van de dieperliggende fenomenen waarmee
de vrouwenbeweging zich bezig houdt niet eigen zijn aan de modemiteit: '( ...) they are found, in one form
or another, in all known forms of social order'. De doelen van de vrouwenbeweging doorsnijden of overstijgen
met andere woorden de institutionele dimensies van de modemiteit (Giddens 1990:16112).
69 In Modernity and Self-Identity merkt Giddens op dat hij in dit boek niet in detail heeft willen ingaan op
de invloed van de kapitalistische produktie op de vormgeving van het hedendaagse sociale leven. Maar hij
benadrukt wei in het a1gemeen dat zijns inziens het kapitalistische accumulatieproces '( ..) represents one of
the prime driving forces behind modem institutions as a whole' (1991:197). En daamaast signaleert hij hoe
in de periode van hoog-modemiteit kapitalistische ondememingen in toenemende mate hun invloed zijn gaan
uithreiden over het domein van de consumptie.
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de hoofdstukken drie en vier. Anderzijds mondt die benadrukking van de continurteit
niet uit in een totaliserende geschiedsopvatting, en daarin verschillen de theorieen weer
van het project van de modemiseringsschool zoals weergegeven in hoofdstuk twee.

Op de eerste plaats wordt hier het eigenstandige karakter benadrukt van de periode
van de modemiteit. De moderniteit vormt geen stadium in het een of andere endogene
evolutie- of ontwikkelingsproces. In zoverre hadden zowel Weber en Durkheim, aIsook
Marx en Simmel het aan het verkeerde einde. Giddens' theorie van het modeme breekt
definitief en radicaal met continue geschiedsopvattingen en plaatst daar een meer
'episodische' benadering voor in de plaats. Op de tweede plaats kent men de peri ode
van de moderniteit weIiswaar een relatief eigenstandige dynamiek toe, maar dat is een
dynamiek zonder vooraf te bepaIen richting en eindpunt. De wortels van die eigendynamiek
worden dan ook niet gezocht in de vervolmaking van de intellectuele beloften van de
Veriichting, of in de aanpassingscapaciteit van cybemetische systemen, alswel in het
kapitalistische karakter van Westerse economieen. Het is uiteindelijk het kapitalisme dat
de modemiteit zijn eenheidskarakter van permanente veranderlijkheid geeft, dat zorgt
voor de continurteit in de verandering.

Maar, zo benadrukt met name Giddens, hoe belangrijk die kapitalistische orde ook
is, het modeme valt niet daartoe te reduceren. Het thema van het modeme wint aan
eigenstandig conceptueel belang naar de mate waarin recht wordt gedaan aan het
multidimensionale karakter van het tijdperk dat met die term wordt aangeduid. Anders
kunnen we het begrip net zo goed inruilen voor gangbare begrippen als 'kapitaIisme',
'rationalisme' of 'individuaIisme'. Het modeme wordt nu juist gekenmerkt door de
onderlinge samenhang en wisselwerking tussen een aantal institutionele kenmerken van
westerse maatschappijen, tussen kapitalisme, industrialisme en natie-staat.

Ook de aanhangers van de 'moderniseringsschool' waren zich bewust van het
multidimensionale karakter van de modemiteit. Giddens' theorie van het modeme wijkt
echter in logisch opzicht fundamenteel afvan de produkten van die school. Dat met name
vanwege de eigenstandige historische status van zijn theorie. Giddens' opvatting van de
modemiteit vult zo uiteindelijk het eerder onderscheiden theoretische vacuum, ontstaan
in het verlengde van het project van de modemiseringstheorie (zie de tussenbalans uit
hoofdstuk twee). Tussen Parsons' alomvattende systematiek enerzijds en Bendix' eclecticis-
me anderzijds is ruimte voor een meer historisch georienteerde interpretatie van de
modemiteit. Die interpretatie levert aan de ene kant een theoretisch fundament voor de
integratie van te onderscheiden aspecten of'dimensies' van processen van 'modernisering',
terwijl ze aan de andere kant voldoende open blijft om ruimte te bieden aan historische
contingentie en aan de rol van individuen, klassen, partijen, organisaties en bewegingen.



Deel2

Vrijetijd

'Deshalb gehort zu den Grunden, aus denen die Mode heute
so stark das BewuJ3tsein beherrscht, auch der, daB

die groBen, dauernden, unfraglichen Uberzeugungen
mehr und mehr an Kraft verlieren'.

Georg Simmel, ca. 1905

'For many people today, the sudden onrush of
leisure is a version of technological unemployment:

their education has not prepared them for it and
the creation of new wants at their expense moves faster
than their ability to order and assimilate these wants'

David Riesman, 1958
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Goed beschouwd vormt meer nog dan het domein van de filosofie of van de 'schoone
kunsten', het domein van de vrijetijd een van de belangrijkste culturele strijdperken van
de moderniteit. De eerste twee vormen imrners grotendeels het zelfgenoegzame domein
van culturele experts. De afwisseling van stijlen en opvattingen binnen de kunst en de
filosofie kan voor een belangrijk deel worden bestudeerd als het resultaat van de concurrentie
tussen kunstenaars en filosofen. De vrijetijd daarentegen brengt ook de rest van de bevolking
in het vizier. Tegelijkertijd brengt de vrijetijd zo ook de rest van het scala van bezigheden
en consumptiemogelijkheden in beeld waarmee de filosofie en de kunst als zodanig in
een permanente concurrentie staan (cf. Bourdieu 1990). Waar in het domein van de kunst
aIleen stijlen met elkaar concurreren en in de filosofie aileen opvattingen, moeten in de
vrijetijd de kunst en de filosofie concurreren met de kroeg, het sportveld, de natuur of
de straat. Als het succes of falen van de Verlichting ergens zichtbaar moet worden, dan
is dat niet zozeer in de opvattingen van filosofen en kunstenaars, hoe belangrijk die ook
zijn als verwoorders en uitbeelders van de culturele stand van zaken en de culturele utopie,
maar in het strijdtoneel van de vrijetijd, het domein waarin mensen hun eigen smaak,
hun eigen hartstochten en interessen en hun eigen strevingen tot uiting kunnen brengen.

InLes theories du loisir constateert Marie-Francoise Lanfant dat de vrijetijd een van
de oudste en drukst bestudeerde objecten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek vormt.
Tegelijkertijd echter, zo vervolgt zij, bestaat er geen onderwerp van studie waarover
waarschijnlijk meer verschil van mening bestaat (zie Lanfant 1974:9). Daaraan had zij
gevoeglijk ook kunnen toevoegen dat er waarschijnlijk geen studieobject bestaat dat zo
verdacht is in intellectuele kring en zo weinig serieus wordt genomen. Redenerend vanuit
het standaardbeeld van de wetenschap (zie bv. Huck 1982:9) vormt een en ander een
hinderlijk obstakel op weg naar een echte wetenschap van de vrijetijd, een teken van het
nog jonge of zwakke karakter van die tak van kennis (hetgeen overigens vreemd mag
heten bij een van de oudste objecten van sociaal onderzoek). De constatering kan echter
ook anders worden getnterpreteerd. Ze zegt zowel iets over het object van studie als over
het perspectief of belang van waaruit dat object wordt bestudeerd.

Door marxisten en communisten bestempeld als een burgerlijke constructie of als de
grote culturele gelijkmaker, door utilitaristen als het domein van de verspilling en de
onproduktiviteit, door conservatief-liberalen en -confessionelen als een domein van ergerlijk
modernisme, commercialisering en verwereldlijking, door economen als het domein van
de onproduktief gebruikte tijd, door humanisten en sociaal-democraten als een domein
van culturele achterlijkheid en primitief vermaak, door hervormers en pedagogen als het
domein van de zelf-actualisatie, van de hoop en de ontwikkeling, door liberaal-democraten
en commerciele verkopers als het dome in van de individuele soevereiniteit en de vrije
keuze en door zelfmgenomen kunstenaars en intellectuelen als het domein van de
alledaagsheid en de trivialiteit (een reden waarom andere intellectuelen en kunstenaars
haar juist serieus namen) is de vrijetijd van oudsher een strijdperk van met elkaar botsende
belangen, verwachtingen en constateringen.
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Tegelijkertijd vormde en vormt de vrijetijd het domein van elkaar afwisselende culturele
orientaties, stijlen en gedragingen, niet netjes weggehangen in musea of weggezet in
boekenkasten, maar ergerlijk en ongevraagd aanwezig in de publieke ruimte, een plek
die op zichzelf alweer is omgeven met reeksen van conflicterende beelden, belangen,
symbolen en codes. De dynamiek van orientaties, stijlen en gedragingen op het gebied
van de vrijetijd weerspiegelt op uiteenlopende manieren de tendenties en transformaties
eigen aan de permanente dynamiek van de modemiteit. De vrijetijd vormde en vormt
zowel het domein van traditionele volksculturen (en hun teloorgang), van klasse-culturen
(en hun erosie) als van commerciele vermaaksculturen (en hun permanente verandering).
De vrijetijd vormt zowel de context van de permanente stijlontwikkeling in de mode en
de consumptie als het domein van de initiatieven van volksuniversiteit en volkshogeschool.
Het vormt zowel het toneel van de 'Amerikanisering' en 'massificering' of'mondialisering'
van de cultuur als van de 'individualisering', 'fragmentering' en 'modularisering' daarvan.
Tegelijkertijd vormt de vrijetijd het toneel van de permanente botsing tussen zuilen, klassen,
generaties, geslachten, nationaliteiten en etniciteiten, van de strijd om de toegang tot de
straat, de musea, de media, het buitengebied, de kroeg en de markt. De vrijetijd vormt
een institutionele en culturele entiteit, permanent onderhevig aan vormen van zowel culturele
alsook economische en politi eke dominantie, transformatie, onderhandeling en ruil. De
vrijetijd is het domein van vermaak, plezier en verstrooiing en als zodanig een cultureel
kruitvat.

Aldus staat de vrijetijd zowel in het centrum van de permanente vemieuwing van
cultuurprodukten en de daarbij behorende vemieuwing van smaakpublieken en organisatori-
sche domeinen (de sport, de natuur, de kunst, de straat, het toerisme, de media) als in
het centrum van de verschuivende relatie tussen intellectuelen en de maatschappelijke
werkelijkheid. Het is kortom niet zo verwonderlijk dat sommige sociale wetenschappers
zich bij tijd en wijle nadrukkelijk wel en sommige zich nadrukkelijk niet met de vrijetijd
hebben beziggehouden. Vanzelfsprekend echter is dat nooit geweest.

10 het volgende zullen, in het bestek van een viertal teksten, een aantal facetten worden
gepresenteerd die kenmerkend zijn voor de vrijetijd als 'modem' fenomeen.

Allereerst is er de min of meer plichtmatige omschrijving van het object. Generaties
onderzoekers van de vrijetijd hebben zich het hoofd gebroken over de meerduidige betekenis
van het fenomeen. Dat heeft geieid tot de meest vreemdsoortige en creatieve constructies.
Enerzijds zeggen al die constructies weer iets over het perspectief en de belangen van
waaruit de betrokkenen naar de vrijetijd hebben gekeken. Anderzijds zeggen ze, impliciet
danwel expiiciet, ook iets over waar het fenomeen voor staat. 10 hoofdstuk twee zai de
aandacht uitgaan naar dit iaatste aspect. Er zai worden geprobeerd enige historisch
gefundeerde orde aan te brengen in de chaos van omschrijvingen.

Betoogd zai worden hoe de meerduidige betekenis van de vrijetijd het resultaat is
van de context waarin het fenomeen is ontstaan. Het ontstaan van de vrijetijd is niet te
reduceren tot de opkomst van het industriele kapitalisme als zodanig. In dat opzicht bevindt
zich in de meeste sociaal-historische studies van de vrijetijd een blinde vlek. In lijn met
Giddens' theorie van het modeme zal worden betoogd hoe de vrijetijd is ontstaan op
het knooppunt van een aantal voor de modemiteit kenmerkende institutioneie ontwikkelingen.
Op het snijvlak van economie, poiitiek en alledaags leven ontstaan niet aIleen nieuwe

, produktiewijzen en -verhoudingen, maar ontstaat ook een nieuwe wijze van organiseren
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van het publieke domein. Tot de kenmerken van dat publieke domein behoort haar vrije
karakter. Daarbij gaat het niet louter om een individuele keuzevrijheid. Omschrijvingen
van vrijetijd die de essentie zoeken in de individuele keuzevrijheid voldoen niet. Ze negeren
de historische politi eke, economische en culturele context waarin noties van individuele
keuzevrijheid tot ontwikkeling zijn gekomen en miskennen de sociale invloeden die nog
altijd werkzaam zijn in de vormgeving van de vrijetijd.

In hoofdstuk drie wordt aandacht besteed aan de andere kant van de omschrijving van
de vrijetijd, aan de opvattingen en belangen van waaruit 'het vraagstuk van de vrijetijd'
in het veri eden is geformuleerd. In lijn met Baumans analyse van de lange termijn
ontwikkelingen in het maatschappijbeeld en de zelfopvatting van intellectuelen zal worden
beschreven hoe in Nederland sedert de opkomst van de sociale wetenschappen is omgegaan
met het studieobject van de vrijetijd. Centraal daarin staat niet zozeer de definitiekwestie,
alswel de wijze waarop generaties van onderzoekers de vrijetijdsbesteding van mensen
in kaart hebben gebracht. Hoe hebben ze die vrijetijdsbesteding geclassificeerd en
geanalyseerd, welk soort conclusies werden getrokken en op wat voor soort maatschappij-
beeld was een en ander gebaseerd? Welke veranderingen hebben zich daarin voorgedaan
en hoe houden die veranderingen verband met de veranderde posities van wetenschappers
in de maatschappelijke verhoudingen? Het zal blijken hoe de opvattingen van generaties
van wetenschappers over het modeme en de rol van de wetenschap in de vormgeving
daarvan hebben doorgewerkt in de vormgeving van het 'wetenschappelijke' vraagstuk
van de vrije tijd.

Samenvattend kan de conclusie van Bauman worden onderschreven dat in de loop
van de tijd wetenschappers zich steeds verder hebben teruggetrokken uit het domein van

1de maatschappijinrichting. Met Parsons zouden we kunnen spreken over een steeds
verdergaande differentiatie tussen het culturele en het sociale systeem, ware het niet dat
die differentiatie uiteindelijk ook heeft geleid tot een fundamentele aantasting van de
status van Parsons' schema zelf. Na de gedachte van de 'harmonische mens', is ook de
'aanpassingsgedachte' (de formulering is van Thoenes) steeds meer aan twijfel onderhevig
geraakt. De vraag is welke autoriteit nog resteert om aan wetenschappelijke-uitspraken
enige maatschappelijke autoriteit te verlenen.'

..

De vrijetijd vormt het domein bij uitstek van de permanente verandering van stijlen en
I smaken en de vormgeving van identiteiten. Naarmate de markt zich in de loop van deze
eeuw meester heeft gemaakt van meer en meer onderdelen van het alledaagse leven, worden

look meer en meer aspecten daarvan onderworpen aan de differentierende logica van die
; markt, dat wil zeggen aan de mode of aan wat zou kunnen worden bestempeld als een

stilerende of esthetiserende reflexiviteit. Eens gevestigde collectieve identiteiten met de
, bijbehorende culturele hierarchieen komen in beweging. De relatie tussen iemands
\ maatschappelijke positie in strikt economische zin en zijn of haar voorkomen in het verkeer

van de vrijetijd wordt minder eenduidig. Het spel met beelden, imago's en identiteiten
J wordt in onze tijd meer genuanceerd en gecompliceerd gespeeld.

1 Bauman signaleerde onlangs tijdens een conferentie (pittsburgh, augustus 1992) een tendens onder sociale
wetenschappers om, nu de staat het meer en meer laat afweten, hun heil weer te zoeken bij de gemeenschap.
Bedoeld is nu echter niet de lokale gemeenschap van vroeger tijden, de Gemeinschaft, maar de veelheid van
sociale, region ale en etnische groepen en bewegingen.
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Dit is geen ontwikkeling die pas is in ingezet met Reagans casino-kapitalisme of met
de introductie van een zogenaamd post-Fordistisch flexibel accumulatieproces (zie deel
1). Het hierboven aangehaald citaat van Simmel, geschreven rond 1905, doet ons eraan
herinneren dat het fenomeen van de consumptiecultuur niet van gisteren is. Hoogstens
kan worden gezegd dat waar in de dagen van Simmel de 'culturele onrust' nog duidelijk
te lokaliseren viel in bepaalde steden en onder specifieke bevolkingsgroepen, deze in onze
dagen een algemener, meer geaccepteerd en publiek karakter heeft gekregen (hetgeen
overigens niet uitsluit dat specifieke bevolkingsgroepen nog steeds het voortouw nemen
in de verhoogde stilistische activiteit).

In het onderzoek van de vrijetijd manifesteert een en ander zich in een groeiende
belangstelling voor het fenomeen van de levens- of leefstijlen. Diverse auteurs brengen
in uiteenlopende term en onder woorden dilf'ZOgenaamde s cturele variabelen meer en
meer tekort schieten waar het de verklaring betreft van de verscheidenheid van vormen
van vrijetijdsbesteding(vgl. o.a. Ganzeboom 1988, Knulst 1991, Laermans 1991, LUdtke
1989). Twee zaken hangen hiermee samen.

Allereerst is de gedachte dat waar de verscheidenheid toeneemt, het maken van keuzes
belangrijker wordt. Sommigen vatten dit vrij letterlijk op en gaan er v~
permanent keuzes maken tussen op zichzelfstaande gedragsaltematieven. Anderen blijven
de pre-reflexieve dimensie van het alledaagse handelen benadrukken, alsmede de rol van
institutionele randvoorwaarden en stellen vraagtekens bij de uitgangspunten van de rationele
keuze theorie (zie by. Giddens 1976 en Callinicos 1987). Een altematieve visie luidt dat
de traditie of moraliteit haar status als vanzelfsprekende bron van ultieme legitimatie en
orientatie heeft verI oren. Daarvoor in de plaats heeft zich een reflexieve cultuur van de
'keuze' gevestigd. Morele disposities, gemstitutionaliseerde verhoudingen, onbewuste
motieven of behoeften, imaginaire smaakvoorkeuren of Iouter conformisme, routine en
gewoonte blijven een belangrijke rol spelen in het handelen van mensen. De essentie is
veeleer dat mensen permanent in staat worden geacht om hun handelen te rationaliseren
als gebaseerd op een keuze, een regel die een permanent onderdeel is gaan vormen van
de organisatie van het alledaagse leven (vgl. Giddens 1990).

Op de tweede plaats is de idee dat waar er geen sprake (meer) is van een eenduidige
relatie tussen institutionele randvoorwaarden en het handelen, of waar het handelen niet
langer wordt bepaald door oudere collectieve identiteiten, levensstijlen resteren als de
enige eenheid in verscheidenheid. De vraag is echter wat Ievensstijlen precies zijn, waar
ze hun ontstaan en dynamiek aan ontlenen en hoe ze zich verhouden tot de meer
gernstltutionaliseerde condities van bestaan. In hoofdstuk vier wordt geprobeerd zicht
te krijgen op de plaats en betekenis van Ievensstijlen in de sociale theorie. Anders dan
wellicht Iijkt, is ook de aandacht voor levensstijlen zo oud als de sociologie zelf. Waar
echter vroegere generaties van sociologen hun opvattingen over de aard en betekenis van
levensstijlen nadrukkelijk plaatsten in een maatschappijtheoretisch perspectief, dreigt in
de huidige literatuur (zoals bij Bourdieu, maar ook bij Ganzeboom) de maatschappij-

I ' theoretische dimensie op de achtergrond te raken. Net als Simmel voor hem en in navolging
van de Duitse socioloog Ulrich Beck legt Giddens een directe relatie tussen het fenomeen
van de leef- of levensstijlen en het leven onder condities van modemiteit. Inhoudelijk
wijkt hun visie af van de eerdere opvattingen van Weber en Veblen.

Tot de condities van moderniteit rekenen zowel Giddens als Harvey het fenomeen van
\ de toegenomen 'mondialisering'. Beiden zien een relatie tussen de toegenomen tijd-

...,-....- -
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ruimtelijke 'uitdijing' van het alledaagse leven en het veranderlijke karakter daarvan.
De toegenomen nadruk op 'leefstijlkeuzes' staat in een direct verband met de toename
van het aantal mogelijke modellen voor het leven. Dat hangt weer samen met de verlenging
en verdichting van de afhankelijkheidsketens tussen mensen, de tijd-ruimtelijke verbreding
van hun culturele orientatie en de zogenaamde 'mediatisering' van de cultuur (cf. Thompson
1990), Ook op het terrein van de vrijetijd doen deze ontwikkelingen zich voor. Niet aileen

\

leggen de produkten en diensten aan de hand waarvan mensen hun vrijetijd vorm geven
een steeds grotere afstand af, daarnaast komt ook steeds meer van de lokale infrastructuur
voor de vrijetijdsbesteding in de handen van buitenlands kapitaal. De vraag is of we
uberhaupt ondernemingen nog langer kunnen typeren in termen van het een of andere
land van herkomst: of we nog weI kunnen spreken van 'Nederlands' danwel 'buitenlands'
kapitaal. De vormgeving van de vrijetijd blijkt hoe dan ook steeds minder een louter
nationale aangelegenheid te zijn.

Inhoofdstuk vijfbehandel ik het thema van de mondialisering van de cultuur. Ik schets
een contrast tussen twee verschillende opvattingen van het proces van mondialisering.
In de ene visie schakelt men mondialisering min ofmeer automatisch gelijk met culturele
homogenisering. In de andere visie wordt er van uitgegaan dat zulks allerminst vanzelfspre-
kend is, net zo min als het tegendeel trouwens. Eerder moeten we 'mondialisering' opvatten
als een proces van tijd-ruimtelijke herstructurering. Sociale afhankelijkheidsrelaties en
de bijbehorende gevoelens van culturele overeenkomst en verschil gaan op een andere
wijze georganiseerd worden betgeen, afhankelijk van bet schaalniveau van waaruit we
de ontwikkelingen bekijken, zowel kan worden opgevat als een proces van homogenisering
en als een proces van pluralisering.

De toegenomen mondiale integratie heeft ertoe geleid dat bet intemationale systeem
van natiestaten meer en meer geconfronteerd wordt met allerlei transnationale vormen
van integratie. Daardoor onttrekt bijvoorbeeld het mondiale verkeer van vrijetijdsprodukten
en diensten zicb meer en meer aan de invloed van het individuele nationale beleid, een
ontwikkeling die de 'culturele onrust' aileen nog maar doet toenemen.

In de loop van de jaren tachtig beeft zich een essentiele wending voorgedaan in de politiek-
maatschappelijke en wetenschappelijk-intellectuele beoordeling van de vrijetijd. Werd
voor die tijd in kringen van het beleid en in het onderzoek de vrijetijd tocb vooral
gethematiseerd als een probleem, in de loop van de jaren tacbtig verdwijnt dat problemati-
sche karakter steeds meer naar de achtergrond. Vermaak en plezier gaan gezien worden
als gelegitimeerde bronnen van inkomsten en gelegitimeerde ervaringen. Tegelijkertijd

\ zet een nieuwe generatie van wetenscbappers vraagtekens bij de 'wetgevende' rol van
\ de wetenschap. Chris Rojek (1989) typeert deze triomf van het vermaak als een teken

van bet einde van de burgerlijke cultuur, een opvatting die min of meer vergelijkbaar
is met de idee van Daniel Bell (1979) van bet aanbreken van een postrnodern tijdperk
(zij bet dat de periodisering en de maatschappijtheoretiscbe inbedding verscbilt).

Enerzijds valt bier wei iets voor te zeggen. De triomf van het vermaak impliceert
een breuk met de sobere, instrumentele en op de idee van de uitgestelde beboeftebevrediging
geente puriteins-burgerlijke cultuur zoals beschreven door Web~r en gepraktiseerd door
generaties van volksopvoeders. Maar Weber bad het niet over de burgerij als zodanig.
Daarnaast is de tegenhanger van de puriteins-burgerlijke cultuur ook permanent aanwezig

(
geweest in de geschiedenis. En dat niet aileen in de vorm van de populaire volkse cultuur,
maar ook in de vorm van een burgerlijke cultuur die meer op bad met consumptie, vertoon
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{ en modemisme, of we die nu zoeken in de groot-stedelijke kringen waarin Baudelaire
of Sirnmel verkeerden, in de kringen van de dandy of de bohemien, danwel in de eerder
klein-stedelijke kringen van de nouveau riche waar Veblen over schrijft. In plaats van
te spreken over het einde van de burgerlijke cultuur is het dan ook wellicht beter om
te spreken over een verschuiving binnen die cultuur.

In lijn met Featherstone (1987), die zelfweer voortborduurt op het werk van Bourdieu
en Baudrillard, zou de hypothese kunnen worden opgesteld dat de verhoogde interesse
in vrijetijd en consurnptie gedragen wordt door een nieuwe kleinburgerlijke culturele
strategie. Een ten tijde van de naoorlogse onderwijsrevolutie opgegroeide generatie van
culturele professionals, nu werkzaam in de sfeer van de reclame, de voorlichting, het
onderwijs of de uitgeverij, vormt voor zichzelf een nieuwe culturele niche en machtspositie.

_ Dit door middel van een esthetisering van datgene waarmee zij het bekendste is, namelijk
de populaire- ofmassacultuur. De veelbesproken 'blurring of the boundaries' tussen de
hoge of serieuze en de lage of populaire cultuur signaleert, wanneer aldus gei'nterpreteerd,
het tegendeel van het einde van de burgerlijke cultuur. De verhoogde interesse in en de
gegroeide acceptatie van de vrijetijd vormt eerder een uiting van een kolonisering van
de populaire cultuur dan van een triomf daarvan.

Een en ander uit zich ook in ruimtelijke zin (zie Mommaas & Van der Poel 1989).
Wanneer in de jaren vijftig en zestig de burgerij en de geschoolde arbeiders de stad hebben
verlaten om hun woongeluk te zoeken in groene voorsteden, nemen nieuwe marginale
groepen zoals kunstenaars, studenten, leden van nieuwe stedelijke bewegingen en etnische
minderheden de opengevallen plekken in de stad over. In de jaren tachtig moeten deze
marginal gentrifiers (Rose 1984) wederom plaats maken. Echte gentrifiers nemen hun
plaats in en de binnensteden worden omgevormd tot wat al ironisch is bestempeld als
'recreatiereservaten'. De verdringingsprocessen die zich vervolgens in veel Nederlandse
binnensteden voordoen zijn niet goed in te passen in de these van het einde van de
burgerlijke cultuur. Het is immers niet de burgerij die uit het centrum van de stad wordt
verdrongen.
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De op het eerste gezicht zo simpele vraag naar een typering van de vrijetijd heeft in het
veri eden aanleiding gegeven tot moeizame debatten en vertogen. Volgens veel sociologen
moet onder vrijetijd de tijd worden verstaan die mensen resteert naast hun arbeidstijd.'
Anderen beweren dat de 'echte' vrijetijd pas begint als van deze niet-arbeidstijd nog eens
de tijd wordt afgetrokken die nodig is voor de eigen persoonlijke verzorging, de nachtrust
en het reizen van en naar het werk. Marxistisch geinspireerde onderzoekers bekritiseren
deze in hun ogen 'burgerlijke' visie op de vrijetijd en stellen daarvoor de opvatting in
de plaats dat pas sprake is van 'echte' vrijetijd nadat loonarbeiders hun 'arbeidskracht'
hebben gereproduceerd. Sommigen beperken zich daarbij tot de reproduktie van de fysieke
arbeidskracht, anderen gaan zover om bij hun beschouwing ook de psychische bemvloedings-
sfeer van het werk te betrekken. Voor weer anderen kan er pas sprake zijn van vrijetijd
wanneer mensen vrij zijn van maatschappelijke verplichtingen als zodanig of wanneer
mensen toe kunnen komen aan 'vrije' keuzes. Psychologen leggen de nadruk op psychische
aspecten zoals 'intrinsieke motivatie' of 'gevoel van vrijheid', sommige pedagogen houden
het erop dat de vrijetijd de tijd is dat mensen, los van maatschappelijke verplichtingen,
toekomen aan 'zelf-actualisatie' of'persoonlijkbeidsvorming' en voor economen bestaat
de vrijetijd niet of hoogstens in een afgeleide vorm, als onproduktief gebruikte tijd.

Toonaangevende auteurs op het terrein van de studie van de vrijetijd als John Clark
en Chas Critcher (1985) alsook Chris Rojek (1985) hebben, in ongeveer dezelfde
bewoordingen maar vanuit een iets andere invalshoek, vraagtekens gezet bij dit 'analytisch
gejongleer' . De vrijetijdmoet niet in abstract-technische bewoordingen worden getypeerd.
Onderzocht moet worden wat maatschappelijk onder het label van de vrijetijd is en wordt
vorm gegeven.

Voor dat standpunt valt veel te zeggen. Defmitiekwesties verzanden maar al te snel
in vrij vruchteloze essentialistische of formalistische debatten. Maar daarmee is de kwestie
als zodanig nog niet afgedaan. Wat is blijven staan is de kardinale vraag welk fenomeen
precies maatschappelijk als vrijetijd is en wordt vorm gegeven en door wie dan. Die vraag
valt niet op een 'theorieloze' manier te beantwoorden. Wat we daartoe nodig hebben is,
om De Vries (1977) te parafraseren, een theorie op basis waarvan we het verschijnsel
van de vrijetijd kunnen identificeren. Zo'n theorie ligt niet zomaar op straat en komt
evenmin eenvoudigweg uit de lucht vaIIen. De kritiek van Clark & Critcher en van Rojek
leidt hoogstens tot een vrij essentiele verschuiving in de aard van de argumenten die worden
toegestaan in het debat. Hun pleidooi is een pleidooi voor een meer maatschappijtheoretische
of historische in plaats van analytische of handelingstheoretische benadering.

2 Deze paragraaf vormt het resultaat van een verdere uitwerking van een eerdere studie naar de historische
achtergrond van de vrijetijd. Zie Mommaas (1984), met name de hoofdstuk III en IV.
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Het dubbelkarakter van de vrijetijd

/

We kunnen beginnen met een eenvoudige en al oudere constatering. Die is dat waar in
de ons omriogende taalgebieden doorgaans twee begrippen bestaan ter aanduiding van
de vrijetijd, wij het moeten doen met een. In het Engels bestaat imrners het onderscheid
tussen leisure en spare time of free time, in het Duits kent men het onderscheid tussen
Mufte en Freizeit, in het Frans spreekt men van loisir en temps libre en in het Spaans
van otio en tiempo libre? Zoals Beckers (1983:25) heeft geconstateerd kende het
middel-Nederlands nog de term 'moete', maar dat begrip is inmiddels uit ons taalgebruik
verdwenen. Het Nederlandse vrijetijd dekt aldus twee verschillende betekenissen die in
de ons omringende landen taalkundig worden gescheiden. Het is al vaker gesignaleerd:
'vrijetijd' staat zowel voor een tijdsruimte als voor een specifiek soort activiteit (vgl.
by. Ten Have 1974:127, maar ook Huck 1982:8). Dit 'dubbelkarakter' van de vrijetijd
heeft de studie ervan doorlopend parten gespeeld Globaal kunnen er drie manieren worden
onderscheiden in de wijze waarop men daarmee is omgegaan.

In het eerste geval wordt het dubbelkarakter weliswaar erkend, maar vertaald in termen
van een dualisme tussen de zogenaamde objectieve, structurele, negatieve ofkwantitatieve
dimensie van de vrijetijd en de subjectieve, culturele, positieve ofkwalitatieve dimensie
ervan. De eerste, de dimensie van de vrijetijd, vormt de harde of conditionerende dimensie.
Ze is het resultaat van de werking van de 'objectieve' sfeer van arbeid en produktie, danwel
van de werking van de maatschappelijke orde als zodanig; te herleiden tot de sfeer van
de noodzaak, de extrinsieke motivatie of het nut. De tweede dirnensie, de dirnensie van
de vrijetijdshesteding, vormt de zachte ofhandelingsdimensie. Zij vertegenwoordigt het
domein van de subjectieve behoeften en motivaties, van leefstijlen en onderscheidingsstrate-
gieen, van de cultuur of de intrinsieke motivatie, van de keuzevrijheid, de individuele
creativiteit, het plezier of de expressiviteit. Zo is, am een voorbeeld te noemen, van de
Amerikaanse 'vrijeti j dswetenschapper' Kelly het onderscheid bekend tussen de structurele
of dwingende en de existentiele ofvrije dimensie van sociale rollen. De vrijetijdsbesteding
wordt gepositioneerd aan de existentiele kant van het bestaan: 'Leisure interaction that
is valued primarily for the experience can be distinguished from activity that first of all
meets role expectations' (Kelly 1983:13).

Deze tegenstelling tussen structuur en individu, tussen objectiviteit en subjectiviteit,
tussen 'hard' en 'zacht' is nog op andere manieren terug te vinden in de conceptualisering
van de vrijetijd. Denk hier ook aan de analyse die Habermas in 1958 heeft gegeven van
de vrijetijd: '( ...) nicht nur der Umfang der Freizeit indes, auch das Freizeitverhalten seiber
wird von den BedUrfnissender Berufssphare bestimmt' (Habermas 1973:65). In het verlengde
van deze visie heeft Gortzen later een onderscheid gemaakt tussen een door beroepsvereisten
in beslag genomen 'schijn'-vrijetijd en een 'echte' vrijetijd, een vrijetijd namelijk die
in de geest van de Aufklarung 'C ... ) gericht is op de bevrediging van subjectieve, authentieke
behoeften en waarin het subject niet langer is uitgeleverd aan doelen buiten zichzelf'
(Gortzen 1980:518).

3 Leisure en loisir stamrnen van het Latijnse licere, hetgeen staat voor 'toegestaan' of 'toegelaten' (Parry
1983). Olio stamt van het Latijnse otium, de tijd voor 'rust' en 'studie' en is vergelijkbaar met MujJe wat ook
kan staan voor rust, genot, jets doen omwille van het plezier daarin, maar ook voor verveling (Stumpp 1991).
Ook de betekenissen van deze begrippen is in sterke mate contextgebonden.
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Een andere 'oplossing' van het dubbelkarakter van de vrijetijd bestaat emit om een van
beide dimensies eenvoudigweg te negeren. Zo kan de vrijetijd worden beschouwd als
een voor zichzelf sprekende en niet nader te bestuderen achtergrond waartegen het eigenlijke

Istudieobject, de vrijetijdsbesteding zich afspeelt. Inde studie van de vrijetijd staat vooral
het vraagstuk van de besteding van de vrijetijd centraal en veel minder het vraagstuk
van de beschikbaarheidvea de vrijetijd. Dit lijkt deels bemvloed door buitenlandse literatuur
waarin auteurs zich meer concentreerden op de studie van leisure of loisir dan op de studie
vanfree time of temps libre. Bekend is in dit verband de toonaangevende omschrijving
die Dumazedier in 1967 heeft gegeven van loisir:

'Het geheel van activiteiten waaraan het individu zich naar hartelust kan overgeven,
hetzij om uit te rusten, hetzij om zich te vermaken, hetzij om zijn informatie of zijn
vrijwillige ontwikkeling uit te breiden, zijn vrijwillige maatschappelijke deelname of
vrije, creatieve talent, nadat hij zich heeft losgemaakt van de verplichtingen van zijn
beroep, gezin en maatschappij' (Dumazedier gecit. in Lanfant 1974:211).

Maar daarnaast zal een rol hebben gespeeld dat veel vrijetijdsonderzoek opdrachtonderzoek
is geweest. Publieke instanties zijn doorgaans meer gemteresseerd in de vrijetijdsbesteding
dan in de vrijetijd als zodanig en onderzoekers pasten zich daarbij aan. Zo schrijft in
1962 de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW in een advies aan de staatssecretaris
van het toenmalige ministerie van OKW dat de vrijetijd:

'( ...) als de spanne tijds, waarover de enkeling in onze samenleving beschikking heeft
gekregen op zichzelf beschouwd geen probleem (vormt). Pas door het hoe en waarmee
"de enkeling deze tijd vult, verdrijft, besteedt" wordt dit een probleem'."

En aI in de jaren dertig heeft de socioloog Kruijt er blijk van gegeven het 'vraagstuk
van den vrijen tijd' toch in eerste instantie op te vatten aIs een 'vraagstuk der besteding
van de vrije tijd' (zie Kruijt 1934).

Enigszins vergelijkbaar is de strategie om beide dimensies van de vrijetijd aan elkaar
gelijk te schakelen of in term en van elkaar te omschrijven. Zo kennen we de opvatting
waarin vrijetijdsbesteding gelijk staat aan de besteding van de vrijetijd ofwaarin de vrijetijd
de opteIsom vormt van aIs zodanig onderscheiden categorieen van vrijetijdsbesteding.
WippIer deed in 1968 in feite beiden. Eerst omschreef hij de vrijetijd als:

'( ...) aile tijd die niet gebruikt wordt voor geregelde beroepsarbeid of andere geregelde
dagelijkse werkzaamheden, gaan naar en komen van het werk, slapen, eten en lichame-
lijke verzorging' (Wippler 1968:6).

(
Vervolgens werd de cirkel rondgemaakt door de vrijetijdsbesteding te omschrijven als
het geheel van gedragingen dat in de vrijetijd plaats vindt.

AIle drie de 'interpretaties' van het dubbelkaraktervan de vrijetijd voldoen niet. De eerste
voldoet niet omdat de omvang van de vrijetijd nooit louter een resultante vormt van

4 'Toelichting "Vrije Tijdsbesteding", agendapunt 4, d.d. 20 mei 1965'; prive archief Th. Beckers.



122 Vrijetijd

anonieme maatschappelijke processen. De omvang van de vrijetijd is in het verleden een
belangrijk object van klassenstrijd geweest. En nog steeds wordt de omvang van de vrijetijd
in belangrijke mate bepaald door het concrete handelen van arbeiders en ondememers,
van wetgevers en arbeidsorganisaties. Anderzijds is de vrijetijdsbesteding nooit louter
te reduceren tot het domein van individuele motieven of concrete interacties. Denk bier
aan de manier waarop ook op het gebied van de vrijetijdsbesteding tal van institutionele
randvoorwaarden bestaan, zonder welke allerlei vormen van vrijetijdsbesteding eenvoudigweg
ondenkbaar zijn (televisie kijken, theaters bezoeken, consumeren als zodanig).

De tweede 'oplossing' voldoet evenmin. Daarin wordt de vrijetijdbeschouwd als een
onproblematische achtergrond van de vrijetijdsbesteding. Niet aileen verdwijnt daarmee
een belangrijk onderzoeksthema uit het vizier, daarnaast vormt het een weI degelijk een
voorwaarde voor het ander en is er ook sprake van een relatie tussen beide.

Tenslotte voldoet de derde 'oplossing' niet omdat daarin het verschil wordt genegeerd
tussen beide verschillende betekenissen van de vrijetijd. Het bezoek aan een balletvoorstelling
of een kunstgalerie danwel het bezoek aan religieuze bijeenkomsten en het bijwonen van
bijscholingscursussen vindt doorgaans onmiskenbaar plaats in de vrijetijd. Maar het valt
te betwijfelen of deze bezigheden door de betrokkenen ook onproblematisch worden
bestempeld als vormen van vrijetijdsbesteding, als onderdelen van een vrijetijdscultuur.
Daarvoor acht men ze doorgaans van een te serieuze kwaliteit, niet gelijk te schakelen
aan de 'lichtere' activiteiten waarmee de vrijetijd wordt geassocieerd. En wat in dit verband
te doen met activiteiten als het opvoeden van de kinderen of de verzorging van het huishou-
den?'

De geschiedenis

Voor een meer adequaat begrip van het dubbelkarakter van de vrijetijd lijkt het gewenst
de geschiedenis van het fenomeen meer nadrukkelijk in de beschouwing te betrekken.
Maar dat is eerder gezegd dan gedaan. Er bestaan immers niet aileen de nodige opvattingen
over wat vrijetijd precies is, daarmee verband houdend bestaan er ook uiteenlopende
interpretaties van de geschiedenis van het fenomeen. Dat verschillijkt deels wederom
ingegeven door het dubbelkarakter van de vrijetijd, deels echter spelen ook uiteenlopende
geschiedsopvattingen een rol.

Op de eerste plaats kan het uitmaken of historische beschouwingen zich concentreren
op de geschiedenis van de vrijetijd danwel op de geschiedenis van de vrijetijdsbesteding.

In analyses die zich concentreren op de dimensie van de vrijetijdsbesteding vindt
doorgaans een gelijkschakeling plaats met het thema van de cultuur of het aUedaagse
leven. Daarbij gaat het veelal Of om de populaire of de volkscultuur, Of om het elitaire
demonstratieve niets-doen. Teruggeprojecteerd in de tijd staat de ontwikkeling centraal
van het volksvermaak, met haar heiligenfeesten, camavaleske festivals, dierspelen, kroeg-
leven, het dansen of de recreatie, danwel juist de ontwikkeling van het edele plezier van
het patriciaat in haar lommerrijke buitenhuizen. De geschiedenis van de vrijetijd lijkt

5 Daarnaast zijn er nog weI een aantal analytische bezwaren aan te voeren tegen de geleverde omschrijvingen
van de vrijetijd. Daar ga ik hier echter niet verder op in. Wie daarin gernteresseerd is kan ik verwijzen naar
Mommaas (1984), Mommaasen Van derPoel (1984), Beckers en Van der Poel (1990) en Van derPoel (1993).
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gelijk aan de geschiedenis van de vennaakscultuur; de tennen worden inwisselbaar en
het vrijetijdsleven is van aile tijden.

Een voorbeeld van een dergelijke interpretatie is te vinden in een artikel van Art (1983)
over de geschiedenis van de kerkelijke bemoeienis met het volkse vennaak. Nadat de
auteur eerst terecht constateert hoe de vrije tijd een modem begrip vonnt, dat 'buiten
een geindustrialiseerde samenleving naar westers-kapitalistisch model moeilijk voorstelbaar
is', wordt later de geschiedenis vanaf de 17e eeuw van de kerkelijke bemoeienis met het
volkse vennaak toch in het verlengde geplaatst van het thema van de vrijetijd en
geinterpreteerd als een poging tot de vonngeving van een 'heilige' tijd, afgezonderd van
de rest van het alledaagse leven van het yolk:

'Vrije tijd betekent in kerkelijke context alles behalve ledigheid, nietsdoen, maar in de
eerste plaats: heiliging, iets anders doen: geen slafelijke arbeid (werk=handenarbeid)
verrichten, maar de dag voor God vrijhouden' (Art 1983:594).

Op dezelfdemanier kan ook devrijetijdworden teruggeprojecteerd in detijd, bijvoorbeeld
door haar te omschrijven als de tegenpool van de arbeid of het werk in algemene zin,
of door haar te omschrijven als de tijd die resteert nadat de inspanningen zijn verricht
nodig voor het eigen bestaan of het eigen levensonderhoud. Ook vanuit dit perspectief
lijkt de vrijetijd van aile tijden. Hoogstens verschilt de hoeveelheid vrijetijd die mensen
in de loop der geschiedenis ter beschikking stond danwel de wijze waarop die ter beschikking
kwam. In pre-industriele periodes is de scheiding tussen arbeidstijd en vrijetijd nog vaag
of nauwelijks als zodanig gearticuleerd. Niettemin staat de arbeider in die tijd meer vrijetijd
ter beschikking dan het geval was ten tijde van de industriele revolutie. Dit vooral dankzij het
grote aantal heiligendagen en het onregelmatige want sterk van wisselende weersinvloeden
en aanvoerstromen afhankelijke produktieproces. Pas na de industriele revolutie, zo luidt
het verhaal, aan het begin van deze eeuw, met de introductie van de arbeidswetgeving
en dankzij socialistische actie, herwint de arbeider weer iets van zijn vrijetijd op het

Iproduktieproces. De vrijetijd wordt hier niet zozeer in verband gebracht met de cultuur
alswel met de economie, c.q. met de sfeer van arbeid en produktie. En aangezien arbeid
en produktie van aile tijden zijn, is de vrijetijd dat ook.

Een vroeg en bekend voorbeeld van deze geschiedsopvatting is aan te treffen in het
artikel dat Kruijt in 1934 schreef over' Arbeid en vrije tijd als sociologies probleem'.
Via een mengvonn van Durkheimiaanse, Weberiaanse en Marxistische interpretaties wordt
de historische ontwikkeling van de vrijetijd vrij direct in verband gebracht met de evolutie
van de arbeidsproduktiviteit, c.q. met de evolutie van de arbeidskracht (Kruijt 1934).

In beide voorbeelden wordt de vrijetijd redelijk onproblematisch teruggeprojecteerd in
.) de tijd. Of de vrijeti~d nu wordt verbonden met de vonngeving van de alledaagse cultuur

of met de organisatie van de arbeid, in beide omschrijvingen verschijnt de vrijetijd als
een fenomeen van alle tijden. Daamaast blijft in deze interpretaties wederom het
dubbelkarakter van de vrijetijd onderbelicht. Een van beide dimensies wordt simpelweg
genegeerd of ondergeschikt geacht aan de ander.
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Moderne vrijetijd

Binnen meer discontinue geschiedsinterpretaties staat de opvatting centraa1 dat de vrijetijd
een bij uitstek modem fenomeen is. Indeze tegenwoordig vrij algemeen aanvaarde zienswijze
heerst de idee dat de opkomst van de vrijetijd op de een of andere manier verband houdt
met de opkomst van het industriele kapitalisme. Maar ook bier speelt weer het dubbelkarakter
van de vrijetijd de onderzoekers parten, hetgeen niet zelden leidt tot een nogal warrig
en inconsistent gebruik van begrippen.

Zo wordt zelfs in toonaangevende Britse bistorische studies naar de vrijetijd, zoals
die van Cunningham (1980) en Bailey (1978/1987), nogallosjes met de termen omgesprong-
en. Met name Bailey erkent dit ook. In de introductie tot zijn Leisure and Class in Victorian
England wordt leisure getypeerd als:

'( ..) a certain kind of time spend in a certain kind of way. The time is that which lies
outside the demands of work, direct social obligations and the routine activities of per-
sonal and domestic maintenance; the use of this time, though socially determined, is
characterised by a high degree of personal freedom and choice' (Bailey 1987:6).

Voorwaareen nogal formele omschrijving vooreen doorgaans toch vrij kritischhistoricus.
Typerend is dat Bailey spreekt over leisure time in plaats vanfree time, iets dat waarschijnlijk
verband houdt met het feit dat hij niet zo goed uit te voeten kan met de notie van vrijheid.
Uiteindelijk echter, zo geeft Bailey toe staat leisure bij hem equivalent voor recreation,
een typisch Victoriaans fenomeen: 'I have simply taken recreation or its plural to denote
those activities and interests that form the typical occupations of leisure time' (ibid V
De vrijetijd lijkt bier uiteindelijk te worden omschreven in termen van de vrijetijdsbesteding,
alhoewel Bailey verderop in zijn studie toch ook aandacht heeft voor het andere aspect
van de vrijetijd, het aspect van de strijd om de tijd. Bailey komt er niet zo goed uit.

Bij andere historici gaat de vrijetijd weer voor een belangrijk deel onder in de economie.
Ten tijde van de overgang van de huismanufactuur naar het industriele kapitalisme, zo
luidt bijvoorbeeld de analyse van Huck (1982), deed ook een ander, 'ont-naturaliseerd'
of geseculariseerd tijdsregime zijn intrede; de tijd werd tot een abstracte rekeneenheid.
De introductie van dit nieuwe tijdsregime wordt in verband gebracht met de verandering
van de produktie ten tijde van de opkomst van het industriele kapitalisme. Tijd werd iets
om te sparen of te delen en de vrijetijd kon worden gescheiden van de arbeidstijd. De
daarmee gepaard gaande disciplinering van de tijdsbesteding beperkte zich niet tot de
sfeer van de arbeid, maar strekte zich, via door de burgerij in gang gezette moraliseringsprak-
tijken, uit tot het domein van de vrijetijdsbesteding. De burgerij voelde zich bedreigd
door het gebrek aan discipline van de kant van het volk, door haar 'ungefesselte Energie'.
Waarom dat laatste plotseling het geval is laat Huck rijkelijk in bet midden. Hij spreekt
van 'anonymen Situationsveranderungen' en 'die Verinnerlichung des Regelwerks, nach
dem die Arbeitsprozesse abliefen' (ibid 15/16). Daarnaast wordt ook hier wederom geen
recht gedaan aan het dubbelkarakter van het fenomeen; waar is de 'kwalitatieve' of
'culturele' dimensie van de vrijetijd gebleven? En bovendien heeft de verplaatsing van

6 De term recreation wordt in verband gebracht met de beschaving door de Victoriaanse burgerij van de
populaire cultuur van de arbeiders ten tijde van de industrialisering, met name vanaf het begin van de 1ge
eeuw. Ze vormt het resultaat van de zorg van de kant van de middenklasse om de sociale vrede in industrieel-
stedelijke milieus, een zorg ingegeven door de toename van klassentegenstellingen.
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de arbeid naar de fabriek weliswaar een tijd-ruimtelijke scheiding teweeg gebracht tussen
de sfeer van de arbeid en de rest van het alledaagse leven van de arbeiders, maar daannee
is goed beschouwd nog niet het ontstaan van zoiets als een vrijetijd omschreven. Huck
zelf lost dit op door de vrijetijd, in het verlengde van Sternbeim (193211974:51) te
omschrijven als de 'Antipode zu der auf dem nonnalen Arbeitsplatz verbrachte Zeit',
een nogal beschrijvende typering.

Voor een meer adequaat en beter uitgewerkt begrip, zo luidt de centrale stelling van dit
hoofdstuk, is het nodig het ontstaan van de vrijetijd nadrukkelijker in verband te brengen

J met het meerdimensionale karakter van de modemiteit. Het ontstaan van de vrijetijd is
I: goed beschouwd niet te reduceren tot de opkomst van het industriele kapitalisme als zodanig,
J of we die verbinding nu leggen via de economische of via de culturele as, ook al heeft

I het een bijzonder veel met het ander te maken. Voor een meer adequaat begrip moeten
ook andere institutionele ontwikkelingen in het verhaal worden betrokken, ontwikkelingen
die met name verband houden met het staatsvonningsproces. De vrijetijd is ontstaan op
het snijvlak van politiek, economie en cultuur, op het snijvlak van de vonngeving van
de modeme burgerlijke en tegclijkertijd ;.rtionale rechtsstaat (zowel een juridische, als
een politi eke, als een culturele constructie) en het industriele kapitalisme (zowel een

I economische, als een technische, als een culturele constructie) en ontleent haar meerduidige
karakter aan een drietal in de context daarvan plaatsvindende ontwikkelingen namelijk:

I-?(a) een nieuwe wijze van organiseren van tijd en ruimte; (b) de vestiging van nieuwe
verhoudingen tussen arbeiders en ondememers enj,c) nieuwe vonnen van beheer van

) het alledaagse leven onder burgerlijke condities.

De herstructurering van tijd en ruimte

In navolging van Mumford heeft Giddens beargumenteerd hoe niet zozeer de stoommachine
alswel de klok moet worden beschouwd als het symbool bij uitstek van het industrieel-
kapitalisme, Al v66r de vestiging van het kapitalisme bestonden er machines. Maar het
was eerst de klok die de systematische koppeling mogelijk maakte van de techniek aan
een nieuwe vorm van produktie. De klok vormde:

'( ...) a new kind of powermachine in which the source of power and its transmission
were of such a nature as to ensure the even flow of energy throughout the works and
to make possible regular production and a standardised product' (Mumford in Giddens
1981:133).

Niet aileen maakte de klok de koppeling mogelijk tussen de techniek en een nieuwe vorm
van produktie, daarnaast vonnde de introductie van de klok in het produktieproces slechts
een onderdeel van een bredere reorganisatie onder kapitalistische condities van zowel
de tijd als de ruimte.

In pre-moderne culturen, zo luidt de analyse, was het aIledaagse besef van de tijd
(de tijdrekening of de doorleefde ervaring van tijd) nog sterk doordrongen van allerlei
min ofmeer lokale omstandigheden (Giddens 1990: 17). Het besefvan tijd was verbonden
met het reguliere karakter van de een of andere plaatsgebonden natuurlijke gebeurtenis en
dus variabel. Daarin kwam geleidelijk verandering via de verbreiding vanaf de veertiende
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eeuw van het gebruik van de mechanische klok. De klok organiseerde immers een abstract,
autonoom en technisch soort tijd. De tijd werd steeds meer losgekoppeld van het besef
van plaats, gebeurtenis en activiteit om vervolgens, als een autonoom medium van sociale
organisatie, 'van buiten af" en meer nauwgezet in verband te worden gebracht met een
meer gedetailleerde organisatie van het sociale leven.

Zeker nadat vanaf de tweede helft van de 1ge eeuw, met de expansie van de moderniteit,
een wereldomvattende standaardisering van de tijd inzette, een proces ingegeven door
de behoefte aan een meer precieze coordinering van activiteiten die zich uitstrekten door
tijd en ruimte, krijgt de tijd steeds nadrukkelijker de gedaante van een universele, absolute
en objectieve of externe grootheid (zie Kern 1983).7 De tijd wordt 'leeg' gemaakt, tijd
en ruimte worden steeds meer van elkaar gescheiden en als het ware van buitenaf opnieuw
met elkaar in verband gebracht. Niet aileen maakte deze herstructurering van de re1atie
tussen tijd en ruimte een meer precieze zonering mogelijk van het sociale leven, daarnaast
maakte ze het mogelijk dat de tijd, net zo goed als de ruimte, de dubbele gedaante kon
aannemen van een handelsgoed.

Het gebruik van de mechanische klok als een medium voor de sociale organisatie van
activiteiten deed op grote schaal ingang via de onder kapitalistische verhoudingen opererende
werkplaats. Daar diende de klok als een hulpbron voor een precieze rationalisering en
synchronisatie van het produktieproces. Bekend zijn in dat verband de vele analyses van
de overgang ten tijde van het industriele kapitalisme van een taak-georienteerde naar een
tijd-georienteerde organisatie van de produktie, de daarrnee verbonden introductie van
het tijdgebonden arbeidscontract, alsmede de begeleidende disciplineringsstrategieen, be-
doeld voor de 'stroomlijning' van de produktie en dus de verhoging van de produktiviteit:

'Ziel aller Disziplinierungsanstrengungen war es, den taglichen Gleichtakt der Arbei-
tenden mit den Lauf der Antriebs- oder Werkzeugmaschine zu erreichen und zu
sichem. In einer (nicht nur fur ihn) typische Forrnulierung argumentierte Adrew Ure,
ein fuhrender englischer Theoretiker und Propagandist der Arbeidsteilung, in Jahre
1835, die Arbeitenden rnufsten ihr "unmethodisches Arbeitsverhalten" aufgeben und
sich "mit der unveranderlichen Gleichrnaliigkeit der komplexen Maschinerie identifi-
zieren". Alfred Krupp, der in rigorosem Patriarchat seinen (seit den 1850er Jahren
filhrenden) schwerindustriellen und Maschinenbaubetrieb dirigierte, notierte in diesem
Sinne 1867, er habe "seit Jahren die Zeitordnung als erste Bedingung der Fabriksord-
nung gefordert'" (LUdtke 1982:98).

Nodig voor een dergelijke 'gestroomlijnde' produktie was niet alleen een gedisciplineerde
en temporeel gecoordineerde koppeling tussen de factor arbeid en de factor techniek,
nodig was ook een heldere scheiding tussen de gerationaliseerde en gedisciplineerde sfeer
van de arbeid en de rest van het alledaagse leven van de loonarbeiders. Elke vorm van

7 Kern verbindt de standaardisering van tijd en ruimte met de opkornst van bovenregionale grootschalige
fenomenen als het treinverkeer, de telegraaf en militaire operaties (Kern 1983: II ev). Treffend is de omkering
van gebeurtenis en tijdrekening waar het het reguliere ritrne van zonsopgang en -ondergang betreft. Werd in
pre-moderne culturen de tijdrekening uitgedrukt in termen van zonsopgang en -ondergang (wanneer de zon
opkomt is het zes uur), met als gevolg dat 'uren' in de zomer langer duurden dan in de winter, in moderne
culturen is de verhouding omgedraaid en worden zonsopgang en -ondergang uitgedrukt in termen van een absolute,
onafhankeJijk van de cyclus van de zon bestaande tijdrekening (de zon komt op om zes uur). Het voortbestaan
van verschillende tijdzones weerspiegelt nog enige relatie tussen tijdrekening en plaats.
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spel, plezier en sociabiliteit moest van de werkvloer verdwijnen. Het zingen onder het
werk werd verboden, net zo goed als de onderlinge conversatie en het drankgebruik.

De behoefte aan een temporele coordinatie van arbeid en techniek werkte het ontstaan
van het tijdgebonden arbeidscontract in de hand. Tegelijkertijd werd de arbeid onder
burgerrechtelijke condities meer en meer onderworpen aan de logica van de markt. Arbeid
had het karakter gekregen van een vrij te verhandelen goed, dat vervolgens steeds meer
in temporele eenheden werd ver- en gekocht. De temporele organisatie van de produktie
onder industrieel-kapitalistische condities werkte, samen met de temporele organisatie
van de handelswaar arbeid, in de hand dat binnen de sfeer van de produktie de tijd steeds
meer ging worden ervaren als een schaars goed, als iets realistisch of objectiefs, kortom
als koopwaar. Maar daarmee nam de tijd ook de dubbele gedaante aan die andere
handelswaar ook heeft; tijd wordt enerzijds ervaren als 'doorleefde tijd' en anderzijds
als een te verhandelen of te contracteren danwel te besteden 'vormloze duur' (Giddens
1981: 131).

Het is belangrijk om te benadrukken dat het hier gaat om een ervaring. De tijd kan
natuurlijk nooit koopwaar zijn, eenvoudigweg omdat ze geen 'ding' -karakter heeft. Dat
tijd gaat worden ervaren als een schaars goed heeft alles van doen met de temporele
organisatie van de handelswaar arbeidskracht en meeromvattend met de werking van
kapitalistische concurrentieverhoudingen. Tijd wordt schaars in termen van de kosten
van arbeidskracht en tijd wordt schaars in termen van de concurrentie op kapitaal-, goederen-
en arbeidsmarkten waar het principe geldt dat wie het eerst komt ook het eerst maalt.
Giddens formulering van de commodificering van tijd kan worden bestempeld als enigsziIis
problematisch.

II De conclusie is duidelijk. Onder invloed van de wederkerige wisselwerking tussen
de universele standaardisering van tijd en ruimte enerzijds en de 'waar-wording' van tijd
en ruimte anderzijds, ontstaat een 'lege', 'objectieve' of 'exteme' notie van tijd. De tijd
wordt meer en meer gescheiden van de substantie of de kwaliteit die in en door haar wordt
georganiseerd (ibid. 132). Zo krijgt de term 'arbeidstijd' een dubbele betekenis. 'Arbeidstijd'
kan voortaan zowel staan voor de tijd die in beslag wordt genomen door een type activiteit
('arbeid' of 'werk') als voor een via het arbeidscontract gebonden hoeveelheid 'lege'
tijd, waarvan niet automatisch vast staat dat die louter met 'arbeid' wordt gevuld. Welke
betekenis aan de orde is is afhankelijk van de context waarin het begrip gebezigd wordt.
De georganiseerde arbeidersbeweging was het in de laatste helft van de vorige eeuw om
beide te doen, zowel om de kwaliteit van de 'arbeid', als om de omvang van de 'arbeidstijd'.
In de context van 'het vraagstuk van de vrije tijd' zou het primair gaan om het laatste.

Nieuwe verhoudingen tussen arbeiders en ondernemers

Volgens Roediger en Foner (1989) wordt de geschiedenis tekort gedaan wanneer de strijd
om de acbturendag louter en aileen wordt gemterpreteerd als een strijd om secundaire
arbeidsvoorwaarden of om meer arbeidsvrijetijd. Destrijd om de achturendag vormde een
onderdeel van een meeromvattende en allanger plaatsvindende strijd om de zeggenschap
over het leven van de arbeiders, een strijd die steevast de geografie en chronologie volgde
van de opkomst en institutionalisering van het industriele kapitalisme. De strijd had van
doen met de vraag: '( ...) who would control workers' lives on and off the job' (Roediger
en Foner 1989:vii). Het conflict vormde een onderdeel van de institutionalisering van
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nieuwe afhankelijkheidsverhoudingen tussen kapitalistische ondememers en hun arbeiders,
mede in de context van de vonngeving van de burgerlijke rechtsstaat.

De 'ontfeodalisering' van alledaagse verhoudingen en relaties is niet van de ene op
de ander dag veri open. De fonnele vrijwording van de arbeid uit allerlei feodale en
gildenverhoudingen hield niet automatisch in dat ondernemers hun arbeiders gingen
behandelen a1s gelijkwaardige vrije burgers, als vrije onderhandelingspartners in economische
transacties. De doorvoering binnen het domein van de alledaagse verhoudingen van de
scheiding tussen economie en politiek was geen kwestie van een simpel decreet. Regionaal
konden traditionele 'overherige' gezagsverhoudingen een hardnekkig bestaan leiden."
Op allerlei mogelijke manieren hebben ondernemers geprobeerd hun invloed te blijven
uitoefenen buiten de sfeer van de directe produktie, zowel middels harde als middels zachte
machtsstrategieen en eventueel in samenwerking met lokale of :zelfsnationale gezagsdragers.
Zo hebben tot ver in de:zeeeuw ondememers zich bezig gehouden met de organisatievonning
onder arbeiders, met gedwongen winkelnering, met de controle over het prive-leven van
hun arbeiders en zijn allerlei middelen ingezet om arbeiders ook anders dan via een louter
arbeidscontract aan de ondememing te binden. In een bundel interviews met oud-mijnwerkers
uit de Limburgse mijnstreek vertelt een van hun:

'Die hadden gewoon een eigen politie, die een staat in de staat vonnde. Die mijnpoli-
ties kregen ergens vandaan de orders en die bemoeiden zich behalve op het mijnterrein
ook nog met de mensen in een woongemeenschap. (...) Die mijnpolitie bad een net
opgebouwd waardoor ze alles aan de weet kwamen - alles! (..) Ze wilden maar een
ding: dat bet bier rustig was. En wie een grote mond bad, of nog erger, verdacbt werd
van communist of socialist te zijn, die werd gewoon geboycot'
(Nijsten et al. 1980:121 ev).

Wie werd ontslagen raakte niet aileen zijn inkomen kwijt maar ook een aantal andere
deels essentiele voorzieningen zoals een woning, aanspraak op verzekeringsgeJden,
beurzenstelsels, spaarregelingen, inkoopvoordelen en recreatiemogelijkheden (zie o.a.
Breij 1981 en Beckers 1983).

Overigens hie1den niet al1e ondernemers er een dergelijke 'overherige' houding op
na. Breij maakt in zijn studie van de Limburgse mijnindustrie ook melding van het protest
van liberale Limburgse ondernemers in 1910 tegen de bemoeienis van de kant van de
katholieke kerk met het 'weerzinwekkende drankmisbruik, vechtpartijen en heidens ge-
drag' van de mijnwerkers. Dat vonnde in de ogen van de liberalen een 'aardsgevaarlijke'
bemoeienis, die het vrije ondernemerschap aan banden legde. Arbeiders en werkgevers
hadden recht op hun eigen verantwoordelijkheid:

'Maastrichtse werkgevers, die een sterke invloed hadden op de liberale bladen, evenals
de eigenaren van de Oranje Nassau-mijnen, maakten het in de ogen van de Limburgse
bisschop mgr, Drebmans, zo bont, dat hij katholieken in 1911 verbood hun bladen te
lezen' (Breij 1981:46).

8 De term 'overherigheid' is gebruikt ineen studie van Wichers uit 1965 naar De oude plauelandsbeschaving.
Stuurman zal de term later ovememen en gebruiken ter verklaring van het regionaal variahele proces van ont-
en verzuiling (Stuurrnan 1983:328). Zie voor een meer uitgebreide behandeling hoofdstuk 2 van deel 3.
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Niettemin is bet strijdperk duidelijk. De met de opkomst van de burgerlijke recbtsstaat
doorgevoerde scbeiding tussen politiek en economie, de overgang van een taak-georienteerde
naar een tijd-georienteerde organisatie van de produktie, de daarmee althans voor
loonarbeiders verbonden tijd-ruimtelijke scheiding tussen de sfeer van de arbeid en de
rest van het alledaagse leven, de steeds verdergaande proletarisering van de arbeid, de
migratie van landarbeiders naar de industriele centra, de verdergaande commodificering
van de arbeidskracbt, dit alles maakte de strijd om de arbeidstijd tot onderdeel van een
strijd met als inzet bet zeltbescbikkingsrecbt van loonarbeiders, als economische klasse,
als zelfstandige staatsburgers of zelfs als vrije consumenten, over hun eigen veelal vrij
jonge organisaties, bun eigen levensstijl en hun eigen cultuur. De zeggenschap van de
ondememer over het leven van zijn arbeiders moest ook in temporele zin aan banden
worden gelegd.

Het beste komt deze meeromvattende inzet nog steeds tot uiting in het inmiddels overbeken-
de door Bailey aangebaalde motto van de Engelse arbeidersbeweging uit het midden van
de vorige eeuw:

, C ... ) working people throughout this period did articulate a high regard for leisure as
freedom. This regard was most commonly expressed in what Robert Baker, the factory
inspector called "Labour's great Motto", "The master's right in the master's time and
the workman's right in his own time", a sentiment echoed from the floor at more than
one annual Conference of the Club and Institute Union' (Bailey 1987:187).

De historische context maakt duidelijk welke betekenis moet worden gegeven aan bet
'vrije' in de omschrijving van de vrije tijd. Het ging daarbij niet om een absoluut ongebon-
den ofindividuele vrijbeid. De zeggenscbap van arbeiders over hun tijdsbesteding vormde
een van de vele domeinen van k1assenstrijd. Aan de orde was de bepaling van de verhou-
ding tussen kapitaal en arbeid, tussen ondememer en loonarbeider. Het vrije karakter
van de vrije tijd moet in verband worden gebracht met de strijd tussen arbeid en kapitaal
om de zeggenschap over het leven van de in de kapitalistische industrieen opgenomen
loonarbeiders. De scheiding tussen economie en politiek weerspiegelde zicb op het niveau
van het alledaagse leven in de scbeiding tussen de aan de ondememer gebonden 'arbeids'-
tijd en de ten opzichte van die ondememer ontstane 'vrije' -tijd. De 'vrij-wording' van
de arbeid zou uiteindelijk ook resulteren in de 'vrij-wording' van de niet-arbeidstijd. Over
vrije tijd werd in eerste instantie ook alleen gesproken in relatie tot bet alledaagse leven
van loonarbeiders. Voor dat dee I van de bevolking dat niet direct in het kapitalistiscbe
arbeidsproces was opgenomen en wier organisatie van het alledaagse leven dus niet direct
de ambivalente scheiding weerspiegelde tussen economie en politiek, bestond geen op
een vergelijkbare schaal en manier gemstitutionaliseerde dagindeling en dus ook geen
als zodanig afgezonderde vrije tijd.

De vrijetijd werd zo gaandeweg de plek waar de arbeiders 'zichzelf konden zijn,
dat wil zeggen hun eigen deels nieuw te vormen cultuur konden leven. De vrijetijd werd
de plek van het verenigings-, partij- en vakbondsleven, van het eigensoortige vermaak
en van het eigen gezins- en buurtleven. Maar waar ten tijde van de strijd om de achturendag
nog duidelijk het besef leefde dat het fenomeen van de vrijetijd in verband moest worden
gebracht met de institutionaJisering van nieuwe verhoudingen tussen ondememers en arbei-
ders en dus met deproduktieverboudingen, ging geleidelijk, nadewettelijke institutionali-
sering van de arbeidstijd, de vrijetijd steeds meer gezien worden als een op zichzelfstaande
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realiteit, als een 'lege' tijd die resteerde na gedane arbeid en die met bestedingen gevuld
kon worden. Het besef vervaagde hoe niet aIleen de arbeid zelf, maar ook de vrijetijd
bepaald werden door de produktieverhoudingen (zie ook Karsten 1985). Vanaf die tijd
verplaatste de strijd om de arbeidstijd zich in belangrijke mate van het domein van de
economie naar het domein van de politiek. Sociaal-wetenschappelijke denkbeelden waarin
het ontstaan van de vrijetijd niet zozeer in verband werd gebracht met de strijd tussen
arbeid en kapitaal, maar met de evolutie van de techniek als zodanig, zullen daar zeker
het zijne toe hebben bijgedragen.

Nieuwe vormen van beheer

De vrij-wording van de arbeid uit feodale verhoudingen enerzijds en de overgang van
diverse vormen van agrarische-, gil de- of huisarbeid naar de fabrieksmatige produktie
anderzijds resulteerde niet aIleen in een andere temporele organisatie van het alledaagse
leven van de arbeiders. Een en ander vindt tegelijkertijd plaats in de context van de opkomst
van de nationaal gemtegreerde burgerlijke rechtsstaat, dat wil zeggen in de context van
een veranderende organisatie van het publieke leven als zodanig, verbonden met de opkomst
van nieuwe vormen van beheer en een nieuwe organisatie van tijd en ruimte.

De praktisering door de industriele arbeiders en hun organisaties van de nieuwe vrijheden
vormde voor grote delen van de burgerij eerder een bron van angst dan van hoop. Zeker
waar de industriesteden groeiden en mensen in grote massa's werden samengebracht,
ontworteld van hun oorspronkelijke plattelandscultuur en de bijbehorende gezagsverhoudingen
en gemeenschapscontrole, vreesde de burgerij voor de hegemonie van haar eigen aspiraties
en levensstijl. Hier deed zich een belangrijk dilemma voor. Hoe was de nieuwe massa
van ongebonden stadsbewoners te beheersen op een manier die enerzijds effectief was,
maar anderzijds ook strookte met de vormen en de idealen van de burgerlijke rechtsstaat,
een rechtsorde waaraan de burgerij haar eigen positie dankte (vgl. De Wit 1965)?

Het dilemma was niet nieuw. Al ver voor de tijd van de strijd om de vrijetijd had
zich het probleem voorgedaan van de ongebonden massa's van onteigende boeren, paupers
of trekarbeiders die zich, zonder vaste bindingen of bronnen van inkomsten, in steden
en dorpen vestigden. Daartoe waren in de context van de opkomende burgerlijke staten
nieuwe machts- en disciplineringsstrategieen ontwikkeld, strategieen die aansloten bij
de burgerlijke belangen, leefstijl en rechtsorde en waarvoor dientengevolge als ultiem
sanctiemiddel niet zozeer de publieke executie, als wei de uitsluiting van het domein van
de vrije burgers model zou staan. Er is sprake van een overgang van harde maar tegelijkertijd
ook meer incidentele vormen van dwang (gewelddadig, spectaculair, open) naar 'zachte'
maar tegelijkertijd ook meer permanente vormen van dwang (disciplinair, administratief,
verhuld) (Giddens 1985: 183). Uitsluiting, opdeling, verleiding en opvoeding moesten
de massa's enerzijds overzichtelijk en beheersbaar maken en anderzijds bewegen tot een
engagement met het meervoudige project van de burgerij (cf. Foucault).

Van oudsher vormde het nationale burgerschap de inzet van het beschavende werk van
de volksopvoeders. Zo kreeg in 1794 de 'Maatschappij tot Nut van het Aigemeen' als
doe I 'C ... ) om de onvermogenden onder onze landgenoten, tot brave Burgers, en nuttige
menschen (...) met een woord, tot edelaartige Nederlanders te vormen' (cit. in Kruithof
1985). Wat precies de kenmerken waren van de Vrije Burger was verre van eenduidig.
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Zeker was in ieder geval dat die eigenschappen zich niet beperkten tot de strikt juridische
sfeer. Politiek, economie, recht en cultuur werden nog in een nauwe samenhang gezien,
uiteindelijk samen gehouden en vorm gegeven vanuit het domein van de zeden en gewoonten,
de hartstochten en begeerten. De vormgeving van de burgerlijke samenleving was bovenal
een culturele kwestie, een kwestie van mentaliteit en begrip. De massa's moesten worden
bevrijd uit hun eigen regionaal-chauvinistische, achterlijke, standsgebonden culturen en
ingevoerd in de gedeelde open, tolerante, nationale en dernocratische hegemonie van de
burgeri]." Eerder ging het dan ook om een algerneen mens- en rnaatschappijbeeld, een
veeJzijdig complex van eigeoschappen en karaktertrekken, gedragspatronen en levensorien-
taties. Daartoe behoorden naast codes ten aanzien van de persoonlijke verzorging en
lichaarnshouding, wederzijds respect, vaderlandsliefde en nationaal gezag, echtelijke trouw
en echtelijke arbeidsdeling, onderwijs en opvoeding, kunstzinnige en wetenschappelijke
interesse, arbeidzaamheid en omgangsvormen ook codes op het vlak van genot, vermaak,
ontspanning, verstrooiing en plezier.'?

Al in 1861 had de bekende Nederlandse medicus dr. S. Coronel het schema verwoord
in termen waarvan de verlichte en met de volksontwikkeling verbonden burgerij de
'vermakelijkheden' van het yolk typeerde en classificeerde. Hij was de mening toegedaan
dat de lagere klassen een allesoverheersende neiging hadden tot row zinnelijk genot. Hiervan
moesten zij worden afgeleid en voor hoger genot toegankelijk gemaakt:

'Het eenig doel van aile genot en vennaak moet dus daarheen strekken, om zijnen
geest en gemoed te verheffen. Het aangename zal zich aan het nuttige moeten paren,
zijn spelen zal leeren moeten zijn' (Coronel 1861 gecit. in Franssen 1976:477).

Het yolk moest 'bevrijd' worden uit zijn feodale kluisters en regionale achterlijkheid,
om terwille van het eigen en dus het nationale geluk en zo ver als dat mogelijk was, in-
gevoerd te worden in de hogere wetenschap en de hogere kunst. In Engeland was daartoe al
in de eerste helft van de 1ge eeuw de zogenaamde 'rational recreation' beweging opgezet:

'Popular recreations were to be improved, not through repression, but through the
operation of superior counter-attractions. Within the new controlled environments,
reformers would instruct workingmen in the elementary accomplishments of social
economy - time-budgeting and money management - and introduce them to the satis-
factions of mental recreation thus immunising them against the contagion of the pub
and the publican, and the animal regression of "sensuality'" (Bailey 1978:170).

Maar ook in Nederland worden er tal van initiatieven ontwikkeld ter beschaving van het
volkse vermaak. Die initiatieven bestaan steevast uit een combinatie van zowel verbodsfor-
muleringen als de vormgeving van beschaafde altematieven. Een frappant voorbeeld van
het laatste betrof vanaf 1871 het door Helsloot (1988) bestudeerde werk van Floralia,

9 H.P.G. Quack, bestuurslid van 't Nut stelt in 1885 in een redevoering: 'Hoofdzaak is de kloofte dempen
tussen handwerk en kunst ... En dat alles moet voor het volk gedaan worden, omdat onze lagere klasse een
volk van zelfstandige mannen worden moet. Maar behalve kennis heeft de democratie nodig karakter. Want
het wezen der democratie is gelijkheid'. En in 1915 terugkijkend op zijn bestuursactiviteiten heet het: 'Op
de zeden en gewoonten van het volk moet worden ingewerkt. Niet de bezittingen, maar de hartstochten en
begeerten moeten worden genivelleerd. Men moet aan de democratie moraal en moraliteit geven' (gecit. in
Nijenhuis 1981 :31).
10 Zie voor een analyse van het maatschappijbeeld van de verlichte burgerij met name Louvenberg en Van
der Wouw (1983:50).
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de 'Vereeniging tot volksbesehaving door het kweeken van planten'. Het kweken van
planten door de arbeidersklasse zou niet alleen de huiselijkheid bevorderen en 'de veredeling
van het eigen gemoed', daarnaast bevorderde bet volgens de toenmalige eommissaris van
de Koningin voor Friesland ook de vaderlandsliefde:

'Kweekt bij uwe kinderen den zin aan voor bloemen en in het algemeen voor den tuin-
bouw en ze zullen dan nooit gevaarlijk worden voor den staat, maar wei bezield wor-
den met den lust, om het geluk van het vaderland te bevorderen' (Helsloot 19~8:137-
139, gecit. in Beckers & Van der Poel 1990:64).

Vanaf het moment dat in Nederland tegen het einde van de 1ge eeuw de georganiseerde
strijd om de arbeidstijd losbarst, wordt die strijd begeleid door een debat over 'het vraagstuk
van den vrijen tijd'. Feitelijk gaat het hierbij om de voortzetting van een ouder debat
onder nieuwe eondities. Centrale spil van bet debat blijft de pacifieering of 'veredelijking'
danwel 'rationalisering' of 'verheffmg' van bet 'volkse' vennaak, genot, of plezier,
altbans voor zover zieb dat uitte in het publieke domein en daarin door de burgerij als
storend werd ervaren. 'Het vraagstuk van den vrijen tijd' in brede zin betreft bet vraagstuk
van de juiste besteding van de niet-arbeidstijd: de verdeling van die tijd over gezinsleven,
ontwikkelingswerk, eultuurdeelname en vermaak. Maar dit vraagstuk vormt een afgeleide
van een ander vraagstuk. Meer specifiek gaat het vooral om bet probleem van bet
volksvermaak. Het vraagstuk van de vrijetijd rieht zieb op zaken zoals bet kroeglopen
en aJcoholgebruik, dier- en bloedsporten, publiek seksueel vermaak, de 'charivari' en
het 'Iabaijen', maar ook bet nietsdoen en rondhangen of bet massale ongeordende gebruik
van de open bare ruimte. Het gecultiveerde en doelmatige plezier van de burgerij, afstande-
Iijk, actief, afgemeten, verfijnd, berekend, meestentijds in huiselijke kring, na gedane
arbeid en met het goede boek onder bandbereik, nooit om zichzelve, maar omwille van
de vaderlandsliefde, het huiselijke gel uk, de arbeidsproduktiviteit, de aJgemene welvaart
of de hogere kennis, vormde als bet ware de blauwdruk van waaruit het direete, in zichzelf
gekeerde, ruwe, ongeregelde, te actieve of juist te passieve, zinnenprikkelende en
onberekenbare publieke vermaak van bet yolk werd geproblematiseerd. En dat volgens
de nieuwste strategie van observeren, analyseren, opvoeden en ontwikkelen.

In 1931 formuleert de Hoge Raad in een arrest de koppeling tussen de vrij-wording van
de niet-arbeidstijd en het inhoudelijke project van de burgerlijke ontspanning:

'( ...) de strekking van de arbeidswet van 1919 (is) niet aileen (...) de arbeider voor
overmatige vermoeidheid te behoeden, doch ook om hem de vrije beschikking over
een voldoende deel van zijn vrije tijd te geven, ten behoeve van zijn eigen ontwikke-
ling en ontspanning en in het belang van zijn gezin (26 oktober 1931), (op. cit. in
Trotsenburg 1956:83)

In Duitsland is aJ ver daarvoor bet allereerste 'vrijetijdscongres' gehouden. Centraal staat
in 1892 in Berlijn de vraag naar de 'zweckm1il3igeVerwendung der Sonntags- und Feierzeit' .
Er worden nieuwe strategieen voorgesteld om de vrijetijd van de arbeiders op een 'modeme'
manier te binden:

'Die neue Bindung vollzieht sich allerdings meist nicht mehr in jener gewaltformigen,
offensichtlichen undloder massiv administrativen Weise, in der die personliche Freiheit
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in vor- und frtihindustrieller Zeit beschrankt wurde, sondem eher verdeckt, psycholo-
gisch geschickt gamiert, so dass die Betroffenen den Sachverhalt oft nur schwer zu
durchschauen vermogen' (Reulecke 1982:141).

In 1894 verwoordde de progressief-liberale TnT. G.M Den Tex in zijn proefschrift over
'Verkorting van den Arbeidsdag' de nieuwe, verhulde strategie als voIgt. Hij pleitte voor:

'( ..) het bereiden van een toevluchtsoord voor den arbeider, een ontspanningsoord, een
clublocaaI. (...) Wat nodig is komt ten slotte weI. Er zullen komen recreatiezalen en
bibliotheken, en lezingen en klassen die den vrijen werkman zullen opnemen' (Den
Tex gecit. in Beckers 1983:51).

Samenvattend blijkt dat direct vanaf het ontstaan van een gemstitutionaliseerde niet-
arbeidstijd deze het object wordt van specifieke controle en beheersingsstrategieen, van
vormen van surveillance (cf. Foucault). Die strategieen sluiten zowel wat betreft hun
vorrn als wat betreft hun inhoud nauw aan bij een nieuwe wijze van organiseren van het
publieke leven onder condities van moderniteit.

Wat betreft hun vorrn geldt oat ze steevast zijn gekoppeld aan onderzoek en waarneming,
aan registratie en administratie. De 'vrijetijdsbesteding' van de arbeiders wordt, min of
meer vanafhet ontstaan daarvan, het onderwerp van een constante stroom van onderzoek;
eerst nog in de context van allerlei pubJieke organisaties zoals van staatsorganen,
parlementaire onderzoekscommissies en de poJitieke, sociale en de vakbeweging. Maar
direct vanafhet ontstaan in Nederland van zoiets als een sociale wetenschap zal ook die
worden ingeschakeld om het ontwikkelingsniveau van de arbeiders en dus de mate van
betrokkenheid met de burgerlijke levensstijl in kaart te brengen (zie verderop).

Daarnaast zijn de ontwikkelde initiatieven niet louter gebaseerd op repressie of dwang,
uitgeoefend op het lichaam, maar bovenal op inforrnatie, opvoeding en motivering,
uitgeoefend op het geestelijke domein van overtuigingen en beginselen, op de persoonlijkheid.
Keer op keer zullen volksontwikkelaars zich niet tevreden stellen met het juiste gedrag,
maar hun aandacht verleggen naar het domein van de motivaties, de 'hartstochten en
begeerten', welke achter het gedrag schuil gaan. Traditie en collectief norrnbesef hebben
afgedaan als orientatie- en reguleringsprincipe. De gedragingen van mensen behoren
gebaseerd te zijn op de persoonlijke, rationeel-zedelijke overtuiging. Om die overtuiging
te kunnen ontwikkelen is informatie nodig, ondermeer over alternatieve vormen van
tijdsbesteding. En daarnaast moeten die alternatieven ook beschikbaar komen. Naast het
gebrek aan tijd is het bovenal de onwetendheid en onervarenheid die de arbeiders parten
speelt.

Tenslotte is er het doel van dit alles. Meer algemeen staat het engagement centraal
met het project van de burgerlijke beschaving, c.q. de beschaving tot echt burgerschap,
zowel in de economische en in de politiek-juridische als in de meer culturele betekenis
van dat woord. Die diverse dimensies worden overigens nog nauwelijks gescheiden. lemand
is pas echt een lidmaat van de hogere beschaving der burgerij wanneer hij(!) en zelfstandig
in zijn inkomen voorziet, en zorgvuldig met inkomen en tijd omgaat, en zijn nationale
politi eke rechten en plichten uitoefent, en patriot is en een deelgenoot van de hogere en
meer afstandelijke vormen van ontspanning van de burgerij. Centraal in het burgerlijk-
rationele perspectief, dat overigens niet aIleen in progressief liberale, maar ook in
socialistische kring wordt gebezigd, staat de Benthamiaanse tegenstelling tussen pijn en
plezier, tussen welvaart en verspilling. Toegepast op het dome in van de vrijetijd zelfwordt
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het schema vertaald in termen van de tegenstelling tussen hogere cultuur en primitief
vermaak, tussen verfijnde ontspanning en luidruchtig amusement, tussen actieve ontwikkeling
en passieve verstrooiing. Dat is de terminologie aan de hand waarvan, tot ver na de Tweede
Wereldoorlog in Nederland het domein van de vrijetijd vanuit de kring van onderzoek,
publiek debat en publiek beleid in overwegende mate beoordeeld en beheerd zal gaan
worden. Het schema wordt overigens niet alleen ingezet tegen de traditionele volkscultuur,
maar ook tegen conservatief of tradition eel-roman tisch georienteerde fracties van de eigen
burgerij, tegen de traditioneel georienteerde cIerus en tegen de zich meer en meer van
de vrijetijd meester makende markt.

De vrijetijd tenslotte verschijnt in dit schema als een hoogst ambivalent domein. Ener-
zijds is zij als vrijgemaakte, 'lege' tijdsruimte noodzakelijk en gewenst om de massa van
de loonarbeiders in de gelegenheid te stell en kennis te maken met de hogere geneugten,
om ze in staat te stell en tot politieke organisatie en ze de tijd te gunnen de beschaafde
levensstijl te leven; de vrijetijd vormt een noodzakelijk onderdeel van de burgerlijke
beschaving." Anderzijds echter is de vrijetijd verdacht, want ze verschijnt in de ogen
van de burgerij bovenal als het domein van het volkse vermaak, van plezier en opwinding,
van commercialiteit en immoraliteit, van luidruchtig lawaai en verveeld nietsdoen. In
relatie tot de vrijetijdsbesteding van de massa overheerst de laatste betekenis, de
ongeclausuleerde- ofmeerderheidsbetekenis. Waar het de vrijetijdsbesteding van de burgerij
zelf betreft worden bij voorkeur andere termen gebruikt of wordt de vrijetijdsbesteding
van een toevoeging voorzien zoaIs 'verantwoord' of 'bewust' danwel 'beschaafd', 'rationeel'
of 'zedelijk'. Het laatste vormt het streven, het eerste de blote werkelijkheid. 'Lives of
leisure are associated with inauthenticity, disorder and immorality' (Rojek 1989:99).

Conclusie

,
I

J

Onder de noemer van de vrijetijd gaat een groot aantal associaties en betekenissen schuil.
Enerzijds wordt de vrijetijd veelal geassocieerd met een hoeveelheid 'lege' tijd, anderzijds
wordt 'vrijetijd' geassocieerd met een specifiek soort activiteiten. Dit dubbelkarakter heeft
alles van doen met de condities waaronder de modeme vrijetijd gestalte heeft gekregen.

Op de eerste plaats houdt het dubbelkarakter van de vrijetijd verband met de dubbele
gedaante die tijd en ruimte hebben gekregen onder condities van modemiteit, een dubbele
gedaante die enerzijds verband hield met de 'commodificering' van tijd en ruimte en
anderzijds met de differentiatie en remtegratie van beide dimensies onder mondiaaI
gestandaardiseerde maatstaven. Tijd bleefzijn betekenis houden van een doorleefde tijd,
maar kreeg daamaast ook de betekenis van een 'lege duur'. 'Vrijetijd' kon zowel komen
te staan voor een tijd in beslag genomen door een specifiek soort activiteiten, als voor
een nog te besteden 'lege' tijdsruimte.

Op de tweede plaats blijkt de vrijetijd vorm te hebben gekregen vanuit twee duidelijk
te onderscheiden, maar daarom historisch niet minder met elkaar verbonden figuraties.

II Vgl. met name de Engelsman Gomper die in 1906 deze koppeling tussen de vrijetijd en het project van
de burgerlijke beschaving als voigt verwoordde: '( ...) the wage-eamer should by every logical reason reap
the benefits of'labor-saving machines and labor-saving systems, so he could participate in the industrial progress
and the blessings of civilization with fewer hours of daily toil and more hours for leisure and opportunities
for recuperation, study, and reflection to better fit the workers for the highest thought and activity of citizenship'
(Gomper 1906, geciteerd in Karsten 1989:141).
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De eerste betrof de figuratie van arbeiders en ondernemers in de context van industrieel
kapitalisme en burgerlijke rechtsorde. Het is binnen die figuratie dat de vrijetijd zijn betekenis
krijgt van een afgezonderde tijd, vrij van de zeggenschap van de ondernemers en daardoor
vrij van het directe produktiebelang. In deze context krijgt de niet-arbeidstijd het karakter
van een 'vrije tijd', een tijd waarover de 'arbeider-burger' zelfkon beschikken in relatie
tot zijn 'broodheer-burger'. De tweede figuratie is minder eenduidig. Het betreft de verhou-
ding tussen de verlichte burgerij en de massa ofhet yolk. Enerzijds beijvert de verlichte
burgerij zich voor de arbeidstijdverkorting en de omzetting van de niet-arbeidstijd in een
vrije tijd. Anderzijds krijgt de vrije tijd vanuit het burgerlijke perspectiefvooral betekenis
als het domein van het (te cultiveren) vermaak. Inzet hier is de betrokkenheid met de
vormgeving van een nationaal gedeelde verlicht-burgerlijke cultuur, een publieke cultuur
die paste bij de geYnformeerde democratische rechtsorde met haar vrije burgerrechten.

Deze twee betekeniscomplexen en hun sociale inbedding moeten niet door elkaar worden
gehaald. De volgorde is immers duidelijk. Binnen de eerste binding worden de condities
gecreeerd voor wat binnen de tweede binding mogelijk is. Of anders geformuleerd: er
moet eerst zoiets bestaan als een vrijgemaakte tijd voordat er gewerkt kan worden aan
de beschaving van de volkse hartstochten en vermakelijkheden tot het niveau van de cultuur.
Daar waren de progressief-liberale burgerij en de arbeidersbeweging zich dan ook terdege
van bewust. Het was in het belang van hun ontwikkeling tot respectabele partij- en
vakbondsleden of verantwoorde staats burgers dat de loonarbeiders een vrijheidsruirnte
kregen, waarbinnen het ontwikkelingswerk ter hand kon worden genomen.

r

. Ondertussen is in de loop der tijd het concept van de vrijetijd losgekoppeld van het
levensdomein van de arbeiders en meer en meer ook van toepassing geworden op de
levensdomeinen van andere leden van de bevolking zoals op dat van andere sociale klassen,
van de nog schoolgaande jeugd, van werklozen en meer recent van huisvrouwen. Het
fenomeen is gegeneraliseerd tot een algemeen kenmerk van het alIedaagse leven onder
condities van moderniteit. Hoe die veralgemenisering precies in zijn werk is gegaan is
nog nauwelijks onderzocht. In ieder geval zal het hiervoor al gememoreerde feit hebben
meegespeeld dat de arbeidstijd geleidelijk aan juridisch werd vastgelegd, waardoor de
inherente verbinding tussen de vrijetijd en de organisatie van de produktie veel aan
actualiteitswaarde inboette en de vrijetijd kon verschijnen als een vanzelfsprekend en
autonoom levensdomein. Daarnaast is er in ons land, mede als gevolg van de verzuiling,
niet zoiets ontstaan als een duidelijk herkenbare eigenstandige en nationaal gedeelde
vrijetijdscultuur van arbeiders. Tegelijkertijd ontstond er algemeen beleid op het terrein
van bezigheden die vanuit het burgerlijke project bij uitstek werden geassocieerd met
'verantwoorde' vrijetijd en ontspanning, zoals op het gebied van de recreatie, de sport
en de media en drong ook de markt op met haar eigen algemene aanbod van vrijetijdsbeste-
dingsmogelijkheden. Tenslotte zijn ook in de sfeer van het onderzoek de vrijetijdsactiviteiten
van de arbeiders meer en meer onder een noemer geschaard met soortgelijke bezigheden
van andere leden van de bevolking.

Het dubbelkarakter van de vrijetijd bleef daarbij echter van kracht. Enerzijds bleef
de associatie overeind van vrijetijd met vrijheid, c.q. met de beschikbaarheid over een
ten opzichte van het eigen verzorgingssysteem vrij te besteden of 'lege' tijdsruimte, een
voorwaarde voor welke vorm van ontwikkeling, ontspanning of ontplooiing dan ook.
Dat is bijvoorbeeld de betekenis waarin de vrijetijd in eerste aanleg is ingezet vanuit een
feministische invalshoek. Vrouwen moesten ook recht krijgen op een eigen vrijheidsdomein,
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vrij van aanspraken vanuit huishouden en/of beroep danwel vrij van genderspecifieke
aanspraken (vgl. Deem 1986). Anderzijds en daannee verbonden bleef de vrijetijd zijn
betekenis behouden als het domein bij uitstek van het vennaak. De vrijetijd behelst primair
het domein van activiteiten die maatschappelijk geen verdere legitimatie behoeven dan
dat ze worden verricht omwille van de interesse die mensen er in hebben, omwille van
het plezier daarin, de 101die men ermee beleeft (vgl. Rojek 1985).12

Tenslotte nog dit: Rojek (1989: 101) waarschuwt ervoor om de burgerlijke visie op de
vrijetijd niet te snel op te vatten als de dominante visie bij uitstek, waaraan aIJerlei andere
groepen hun eigen strevingen en werkelijkheidsvisies lijdzaam ondergeschikt maken. Hij
heeft daarin om drie redenen geJijk.

Op de eerste plaats is het verlicht-burgerlijke perspectief op de vrijetijd welhaast
permanent het onderwerp geweest van cultureel conflict. Aan de ene kant stonden daarbij
de progressief-liberalen, de rationalistisch georienteerde socialisten alsmede een verlichte
clerus, aan de andere kant stond een ongemakkelijke coalitie van conservatief-liberalen,
traditioneel georienteerde clerus, een romantisch-traditionalistische burgerij en personalistisch
socialisten. In menige regio heeft de geestelijkheid in eerste instantie meer invloed gehad
op het aanbod aan vrijetijdsbestedingsmogelijkbeden dan de verlichte burgerij of de
socialisten. Dat neemt anderzijds echter niet weg dat na de Tweede Wereldoorlog de meer
humanistisch georienteerde schema's dominant zullen worden in zowel het nationale als
het lokale sociale en culturele beleid (en dat zowel binnen als buiten het domein van de
kerkelijke voorzieningen).

Op de tweede plaats merken Beckers en Van der Poel (1990) terecht op hoe weinig
er nog maar bekend is van de culturele schema's van waaruit de arbeiders zelfhun vrijetijd
vorm hebben geven. Hoe gaven de arb eiders gestalte aan hun arbeidsvrijetijd? Namen
ze daarbij zonder meer de betekenisschema's over van de vakorganisaties en de verlichte
burgerij? Streefden zij in aile gevallen naar een aansluiting bij de respectabele middenklas-
se-cultuur? Of werd de vrijetijd ingezet voor de vormgeving van een eigen cultuur, met
eigen onderscheidingen en smaakhierarchieen, een cultuur die actiefwerd afgeschermd
en verdedigd tegenover de goed bedoelde civiliserende arbeid van de hervormers? Inhoeverre
conformeerden de arbeiders zich daarbij via een omweg toch weer aan het burgerlijke
schema door de eigen cultuur vorm te geven als een vermaakscultuur, als een expliciete
tegenhanger van de vormende vrijetijdscultuur van de burgerij?

Onderzoek dat daar zieht op geeft (zie bv. in Clarke et al. 1980, Yeo & Yeo 1981,
Rosenzweig 1983, Waites et al. 1982) maakt duidelijk dat er geen eenduidig antwoord
mogelijk is op die vraag. Hier speelt een veelheid van lokaal en temporeel specifieke
factoren een rol, zoals betreffende de levensstandaard van de arbeiders, de individuele
stijgingskansen, de specifieke economische positie van fracties van de arbeidersklasse
ook in relatie tot elkaar, de ontwikkeling van het onderwijs, het veranderende aanbod

12 Het zal duidelijk zijn waar de schoen wringt. Waar in de eerste omschrijving het kerkbezoek, het opvoeden
van kinderen, de jacht, het bezoeken van een balletvoorstelling, de partijavond en het familiebezoek vormen
van vrijetijdsbesteding kunnen zijn, wordt dat in de tweede betekenis enigszins problematisch. Jagen omwi.lle
van het vermaak is aI even problematisch als kerkbezoek omwille van het vermaak (vgl. Dahles 1990). Van
beide wordt om uiteenlopende redenen verwacht dat ze ook 'hogere' doelen dienen. In ieder geval worden
ze niet zo snel gelijk geschakeld aan activiteiten als het bezoeken van een cafe, danwel een bioscoop, een dagje
uit naar het strand of winkel en, 'typische' vormen van vrijetijdsbesteding. Het is precies ook die associatie
van vrijetijd met vermaak die het thema van de vrijetijd tot een wetenschappelijk verdacht thema heeft gemaakt.
Wat is er immers minder politiek of maatschappelijke problematisch en meer triviaal dan vermaak?
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van vrijetijdsbestedingsmogelijkbeden (de groei van zowel publieke als commerciele
voorzieningen, zoals in de vorm van bioscopen, de pers, dancings, de platenindustrie,
de georganiseerde sport, het bibliotheekwezen, parken, zwembaden), de mate van
'overherigheid' of traditionaliteit van de lokale economie en cultuur, de geografische
mobiliteit etc.

In algemene zin bestaat de indruk dat naarmate het commerciele aanbod groeide, de
levensstandaard steeg en de individuele stijgingskansen toenamen (zaken die waarschijnlijk
in belangrijke mate met elkaar verband hielden), de orientatie op de eigen lokale
vrijetijdscultuur afnam. Dat echter niet om die in aIle gevaIlen in te wisselen voor het
burgerJijke verlichte plezier: voor het theater, de muziekhal, het goede boek of de beeldende
kunst, alswel voor het commerciele vermaak. Dat commerciele vermaak van de dancings,
de kijksport, de radio en de bioscoop is, anders dan het vermaak van de fanfare, de zang-
en toneelvereniging danwel de gymnastiek-, fiets- ofvoetbalclub, meer boven-lokaal van
karakter en afgestemd op de individuele consument in plaats van op de klasse- of
plaatsgebonden gemeenschapscultuur- '( ...) leisure provision was increasingly removed
from any kind of popular control, a tendency hardly offset by municipalization' (Wild
1980:160). De 'pacificering' en 'privatisering' van het 'volkse' vermaak heeft zo, goed
beschouwd, eerder plaatsgevonden via de markt dan via de opvoedende programma's
van de verlichte burgerij (vgJ. Mommaas & Van der Poel 1985).

Een derde reden wordt door Rojek zelf aangevoerd. Het betreft de suggestie dat het

(

burgerlijke schema van de vrijetijd feitelijk al vanafhet einde van de 1ge eeuw (dus vanaf
het moment dat het vraagstuk van de vrijetijd in Nederland eerst goed van de grond komt)
aan betekenis heeft verloren. Rojek denkt daarbij aan de 1ge eeuwse consumptieruimten
van steden als Parijs, Berlijn en Wenen, waar fantasie, spel en plezier bevrijd zijn uit
het burgerlijke keurslijfvan de zwaarmoedigheid. Dan al worden er ook vraagtekens ge-
plaatst bij het burgerlijke vooruitgangsgeloof. Rojek (1989:103) haalt Walter Benjamin
aan die op zijn beurt constateerde dat Balzac het al had over 'the ruins of the bourgeoisie'.

Het gaat te ver om hier gedetailleerd op in te gaan. Slechts twee kanttekeningen tot
besluit.

De eerste betreft de simpele constatering dat zulks uiteraard tijd- en plaatsgebonden
is. Wat in zekere kring in Parijs of Berlijn danwel Wenen gebeurde, hoeft nog niet
maatgevend te zijn geweest voor wat terzelfder tijd in steden en dorpen in Nederland
gebeurde. Stuurman (1992:52) constateert in zijn studie van het liberalisme hoe de
Nederlandse burgerij rond de eeuwwisseling veel minder werd geplaagd door de erosie
van het vooruitgangsoptimisme en de daarmee verbonden culturele codes dan elders in
Europa het geval was. En ook Rojek zelf geeft aan hoe grillig de conjunctuur van de
burgerlijke wereldvisie is geweest.

Op de tweede plaats lijkt Rojek de burgerlijke wereldvisie teveel te beschouwen als
een gesloten totaliteit. Hij maakt zich schul dig aan essentialisme. Het burgerlijke schema
van pijn en plezier of cultuur en vermaak is het beste te beschouwen als een meerduidig
samengestelde, hoogst abstracte en flexibele culturele code (cf. Kalb 1990). Het schema
is door de tijd heen op uiteenlopende manieren toegepast binnen uiteenlopende sociale
figuraties. Het schema is zowel gebruikt om het moderne commerciele vermaak als zodanig
te diskwalificeren alsook om later daarbinnen verdere onderscheidingen aan te brengen.
Wat in het laat 1ge eeuwse Wenen en Berlijn gebeurde betrof dan ook niet zozeer het
einde van de burgerlijke cultuur, alswel een transformatie daarbinnen, de zoveelste in
een nog lange reeks (vgl. Schorske 1979).
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Dat gezegd hebbende is een laatste conclusie onvermijdelijk. Die luidt dat de relatie tussen
vrijetijd enerzijds en het concrete veld van activiteiten, handelingen en objecten anderzijds
nooit eenduidig kan zijn, maar het permanente object vormt van politi eke, economische
en culturele tegensteIling. De zeggenschap die vanuit diverse zorgsystemen over het
alledaagse leven van mensen wordt uitgeoefend Iigt nooit eenduidig en voor aIle tijden
en plaatsen vast. En daarnaast geldt dat ook de plaats van de vrijetijdsbesteding in het
schema van cultuur en vermaak altijd meerduidig zal zijn. Het is zaak om van geval tot
geval na te gaan hoe de notie van de vrijetijd wordt ingezet.



3 De wetenschappelijke vormgeving
van de vrijetijd

Hoewel het merendeel van bet Nederlandse onderzoek van de vrijetijd heeft plaatsgevonden
in opdracht van derden en de totstandkoming van dat onderzoek dus in belangrijke mate
moet worden verklaard uit de politieke, culturele en economische motieven en belangen
van de opdrachtgevers ervan, heeft aan de uiteindelijke vormgeving van dat onderzoek
ook altijd een wetenschappelijk-intellectuele interesse ten grondslag gelegen." Politici,
ambtenaren en leden van sociale bewegingen verleenden hun opdrachten tot onderzoek
aan specifieke onderzoekers met een specifieke academische bedrijfsstijl (Gastelaars 1985),
zelf gesitueerd temidden van andere onderzoekers en bedrijfsstijlen. Vaak kon dat doelbewust
gebeuren, bijvoorbeeld omdat een opdrachtgever zijn ofhaar belangen het beste gereaiiseerd
zag door deze of gene (verzuilde) onderzoeksinstelling, soms zal dat ook minder bewust
zijn gebeurd, of misschien noodgedwongen. Het uiteindelijke onderzoek zal echter onmisken-
baar zijn bemvloed door wat de betrokken wetenschappers hebben beschouwd als juist
en adequaat in termen van hun eigen wetenschappelijke en maatschappelijke taakopvatting
en positie.

De geschiedenis van de wetenschappelijke bemoeienis met de maatschappelijke orde
is de laatste tijd door meerdere auteurs onderwerp gemaakt van onderzoek (zie onder
meer Gellner 1988; Bauman 1987; Cieraad 1988; Heilbron 1990 en Thompson 1990).
Bauman (I987) typeert die bemoeienis als een 'machtlkennis-syndroom'. Het soort
vraagstukken dat wetenschappers in de loop der tijd als het hunne hebben opgevat en
dus als waarlijk wetenschappelijk, is altijd verbonden geweest met opvattingen over de
eigen plaats en functie in de sociale orde en met de feitelijke inzet van wetenschappelijke
kennis in de vormgeving van die orde. Wetenschappelijke vraagstelling en maatschappelijke
betrokkenheid pasten bij elkaar en veranderden al naar gelang de maatschappelijke omstan-
digheden. Bauman volgthet machtlkennis-syndroom van de wetenschappelijke rede terug
naar de levensstij I en de belangen van een diffuse coalitie van klerken, vrij-denkers, weten-
schappers en filosofen, ontstaan ten tijde van de Renaissance, aan het begin van het modeme
staatsvormingsproces, in de context van daarmee verbonden maatschappelijke figuraties,
gerationaliseerde legitimaties en gemdividualiseerde vormen van sociale controle.

In het volgende wil ik, in lijn met het werk van Bauman, een impressie geven van
de ontwikkeling in de vormgeving door Nederlandse onderzoekers van het wetenschappelijke
vraagstuk van de vrijetijd. Welke meeromvattende wetenschappelijke bemoeienis met
de maatschappelijke orde lag daaraan ten grondslag? Welke veranderingen hebben zich
in dat opzicht in het vrijetijdonderzoek voorgedaan? Hoe vaIIen die veranderingen te
begrijpen?

13 Deze tekst is eerder gepubJiceerd in: Th. Beckers en H. Mommaas (red.) Het vraagstuk van den vrijen
tijd, Leiden, Stenfert, 1991, pp. 278-299. Ze is hier in een enigszins aan de context aangepaste vorm opgenomen.
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Vrijetijd en bescbaving

De socioloog Kruijt bracht in 1934 in zijn 'Arbeid en vrije tijd als sociologies probleem'
een onderscheid aan tussen het 'theoretische' en het 'practische' probleem van de vrijetijd.
De vrijetijd vormde een praktisch probleem waar de arbeider, 'zolang niet de behoefte
was opgewekt', niets anders met zijn vrijetijd wist te doen dan te slapen en feest te vieren.
Het theoretische vraagstuk van de vrijetijd lag in de vraag 'welke invloeden werken op
de grootte en de wijze van besteding van de vrije tijd, vroegher en nu, bij ons en bij andere
volkeren' (Kruijt 1934:33). Blonk, Kruijt en Hofstee hanteerden in het door hun in 1936
gepubliceerde onderzoek van de vrijetijd - een onderzoek verricht in opdracht van ach-
tereenvolgens het Instituut voor Arbeidersontwikkeling en de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen - een soortgelijk onderscheid. De studie zou van nut zijn voor 'theoretici',
gemteresseerd in 'het verband tussen de sociale feiten waarvan de vrije-tijdsbesteding
er een is', en voor:

'C... ) sociaal-paedagogen, volksopvoeders, die een beter inzicht in de problemen der
vrije-tijdsbesteding nastreven om daardoor met een grotere kans van slagen hun maat-
regelen te kunnen treffen, die een verheffing van het geestelijk en zedelijk peil van ons
volk beogen' (Blonk, Kruijt en Hofstee 1936:72).

De manier waarop in deze teksten de vrijetijd is onderzocht moet, zo zou de conclusie
kunnen luiden, in verband worden gebracht met het praktisch-politieke doel dat het onderzoek
diende. De grote belangstelling voor het ontwikkelingsniveauvan de loonarbeiders vormde
een afgeleide van het project van de volksopvoeding en arbeidersemancipatie. Dat maakt
begrijpelijk waarom in het onderzoek van Blonk, Kruijt en Hofstee de tijdbudget-rubriek
'huiselijk verkeer zonder meer' tot een probleem wordt gemaakt. Immers:

'Oit kan bestaan uit een zeer inspannende bezigheid, b.v. een emstig gesprek, maar
ook uit praten over koetjes en kalfjes, zelfs uit "bezigheden", die men beter bij "rust"
zou kunnen rekenen: stil zitten mijmeren, dromend de rook van pijp of sigaar nastaren
enz.' (Blonk, Kruijt en Hofstee 1936:18-19).

Maar het onderzoek van Blonk, Kruijt en Hofstee stond allerminst op zichzelf. Ondanks
het gebruik van afwijkende methoden en ondanks Kruijt' s sociologische behandeling van
het thema van de vrijetijd, bestond er nogal wat overeenkomst tussen deze beide projecten
en het bredere academisch-sociografische onderzoek van die dagen. De thematisering
van de vrijetijd in termen van de geestelijke en zedelijke ontwikkeling vormde een regelmatig
terugkerend onderdeel van het sociografische onderzoek (Mommaas 199Ia). Zo schetste
Blonk aan het einde van de jaren twintig in zijn sociografie van Enschede een beeld van
de vrijetijd van de Twentse arbeiders onder hoofdstuktitels als 'De zeden en de zedelijkbeid',
'Het alcoholisme', 'De geestelijke ontwikkeling' en 'De vermaken'. Hij veroorloofde
zich uitspraken als:

'Waar de Enschedesche arbeider zonder leiding naar een boek greep, was het - de
kleine groep daargelaten, die voelde, dat ook in den politieken en economischen strijd
kennis macht beduidde - om het sensationeele te doen' (Blonk 1928:332).
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Verbraeck besteedde in 1933 in zijn onderzoek van 'De zeden, vermaken en de zedelijkheid'
van de Westlandse bevolking aandacht aan het verdwijnen van traditionele vonnen van
vennaak zoals het 'teerton-branden' en de kroegentocht van jongeren op 'Iootjesdag'.
De zeden waren minder 'ruw' geworden dan vroeger, 'vooral door het drukker verkeer'.
Probleem bleef het drankmisbruik en het ontbreken van studielust. Maar daar stond de
stichting van een ontspanningslokaal voor werklozen door de lokale vakbeweging tegenover:

'Hier zien we dus een bewijs, dat het mogelijk is den werknemer te leeren het genot
hooger te zoeken en zich af te wenden van het vulgaire en het platte' (Verbraeck
1933:209).

Heertje constateerde in zijn onderzoek onder de diamantbewerkers van Amsterdam (wederom
de arbeiders!) met betrekking tot de 'besteding van den vrijen tijd':

'Uiteraard heeft slechts een minderheid zich aan emstige studie gewaagd. De groote
massa schrikt er voor terug, omdat haar concentratievermogen gering is en z66 weinig
van de stof van de lagere school is behouden dat studie voor een middelmatigen arbei-
der nagenoeg onmogelijk is. Het aanhoren van emstige voordrachten valt den arbeiders
gewoonlijk reeds zeer zwaar' (Heertje 1936:300).

Een altematieve interpretatie zou kunnen zijn dat deze en soortgelijke uitlatingen de uiting
vormden van burgerlijk conventionalisme of van de wetenschappelijke onvolwassenheid
van het onderzoek uit die tijd Vormden dit soort uitingen immers geen standaard onderdeel
van een meer algemeen aangehangen burgerlijk beschavingsperspectief (zie ondenneer
Van Heerikbuizen en Wilterdink 1978:206 en Jonker 1988:95)? Dat laatste is zeker waar.
Maar de betreffende onderzoekers zullen zich ook terdege bewust zijn geweest van de
strikt eigenstandige status van hun wetenschappelijke bezigheid, duidelijk te onderscheiden
van de moraal, de ethiek en/of het recht, dit in navolging van hun intellectuele 'primus
inter pares' Steinmetz (1942:23).

Het lijkt vruchtbaarder ervan uit te gaan dat de bemoeienis met het ontwikkelingsniveau
van de vrijetijdsbesteding deels ook het produkt is van een authentieke wetenschappelijke
interesse in beschavingsvraagstukken. Vervolgens wordt het interessant om na te gaan
welke wetenschapsopvatting de voedingsbodem vormde voor het opnemen van dergelijke
vraagstukken in als strikt wetenschappelijk bedoelde geschriften. Opvattingen over de
relatie tussen moraal en wetenschap blijken historisch variabel te zijn.

Beschaving als wetenschappelijk project

Hoewel met name na de Tweede Wereldoorlog de sociografie herhaaldelijk is gepresenteerd
als een individualiserende methode van beschrijven, had Steinmetz oorspronkelijk verdergaan-
de plannen. Het uiteindelijke doel van de sociologie en de sociografie was het formuleren
van wetenschappeIijke verklaringen voor maatschappelijke verschijnselen. Dat moest
plaatsvinden op basis van de methode van de inductieve vergelijking. Noodzakelijk voor
die methode is een eenduidige classificatie van de te vergelijken eenheden van onderzoek.
In het geval van het sociografische onderzoek bestonden die eenheden uit: 'de volken
en de beschavingstypen of -stadia' (Steinmetz 1942: 112-113). De classificatie van die
eenheden moest plaatsvinden volgens twee kenmerken: '( ...) van welks bezit enorm veel
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athangt, dat meer dan iets anders het heele sociale en kultureel zijn en leven bestempelt'
(ibid. 115). Die kenmerken betroffen 'de aard van het denken' en 'de grondslag van het
levensonderhoud'. Samen vormden zij de operationalisering van het beschavingstype en -
stadium van volkeren en fungeerden ze als een indicatie voor de plaats van de onderzoekseen-
heden op de ontwikkelingslijn tussen 'Natuur-' en 'Kultuurvolken'. Ben nai'ef associatief
denken, een geringe geestkracht en een primitieve vorm van levensonderhoud, namelijk
verzamelen, kenmerkten de eerste groep. De tweede groepwas gezegend met een kritische
en systematische vorm van denken en een hoge industriele ontwikkeling (ibid. 115-122).
Het studieobject van de oorspronkelijke sociografie werd uiteindelijk gevormd door de
verklaring vanhet beschavingstype en het beschavingsstadium van volkeren. 'Beschaving'
stond in dat verband voor 'civilisatie', een strikt empirisch-wetenschappelijk te funderen,
traceren en verklaren fenomeen, afte meten aan de mate van complexiteit van het denken
en de natuurbeheersing (ibid. 237).

De interesse van Steinmetz voor beschavingsvraagstukken was verbonden met zijn
volkenkundig gemspireerde affiniteit met Spencer's sociale evolutionisme. Ook al had
hij niet zoveel op met het soort gedachtenschema's waar Spencer's evolutietheorie een
voorbeeld van vormde - overigens ondanks het feit dat het Britse empiristische positivisme
sterk zijn voorkeur genoot boven het verfoeide Duitse idealisme en zelfs boven het Franse
rationalistische positivisme -, toch kon Steinmetz zich wei vinden in de opvatting van
de geschiedenis als een proces van selectie en aanpassing. Hij deelde dan ook de interpretatie
van de geschiedenis als een ontwikkeling van simpele vormen van leven naar meer complexe
(zie ook Steinmetz 1917). Steinmetz' programma van de wetenschappelijke sociografie
vormde daarmee een 20ste eeuwse erfgenaam van een bonte 1ge eeuwse evolutionistische
traditie. Het evolutionistische perspectief, samen met de daarvan afgeleide comparatieve
methode, leverde lange tijd het vanzelfsprekende kader voor de analyse van zowat aile
aspecten van de werkelijkheid. Mandelbaum die de evolutionistische traditie onderzocht,
merkt in dat verband op:

'Even for those who did not regard social evolution as part of a single evolutionary
process, and even when its truth was not taken to be a corrollary of Darwin, it was
widely believed, that the only scientifically correct way of understanding man's history
was through the use of comparative methods, in which societies were seen as repre-
senting stages in human development' (Mandelbaum 1971:95 geciteerd in Manicas
\987:71).

Manicas verwijst in dat verband niet aileen naar Darwin's Origin of Species (1859) en
Spencer's Social Statics (1850), maar ook naar het werk van auteurs als Bachofen (Das
Muterrecht, 1861), Tylor (Primitive Culture, 1871) en Ferguson (Primitive Marriage,
1865). Steinmetz sprak niet zonder kritiek over deze en soortgelijke klassieken. Kritiek
had hij met name op de te ver door gevoerde organische analogie en op het te rechtlijnige,
te eenvormige en te naturalistische karakter van de redeneringen (bijvoorbeeld Steinmetz
1942:82). Maar daarom werd nog geenszins gebroken met de evolutionistische probleemstel-
ling. Hoogstens waren de gedachtenstelsel nog te weinig genuanceerd en bovenal te weinig
empirisch (Steinmetz 1942:82,132). De sociografie moest het materiaal aandragen om
uiteindelijk via de weg van de inductie tot meer empirisch gefundeerde uitspraken te komen
over de stand en de richting van de menselijke beschaving.
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De wetenschapper als opvoeder

De aandacht in het sociografische onderzoek voor het vraagstuk van het ontwikkelingsniveau
van de vrijetijd, voor de lotgevallen van de traditionele volkse cultuur met haar 'ruwe'
vormen van vermaak, voor het bezoek van cursussen, lezingen en bibliotheken en voor
de eerbied voor gezag; de interesse voor het taalgebruik en de kunstbeoefening en voor
de organisatiegraad van de arbeiders; gehanteerde tegenstellingen als die tussen verstand
en gevoel, tussen ontwikkeling en vermaak, tussen inspanning en ontspanning, alsmede
ten slotte de typering van ontwikkelingen en gedragingen in term en van groei, vorming,
verheffing en verfijning, dit alles vormde niet aileen het produkt van de morele vooringeno-
menheid of politieke belangen van de betrokken onderzoekers of hun opdrachtgevers.
Eerder lagen de zaken andersom. De morele, esthetische en politi eke standpunten die
werden ingenomen in het debat over de vrijetijd waren in belangrijke mate ook gebaseerd
op een wetenschappelijk-rationele overtuiging.

Hiermee weken de betrokken onderzoekers niet af van een meer algemeen gedeelde
verlicht-rationalistische cultuur van die dagen, aangehangen in zowel sociaal-liberale als
sociaal-democratische kring (zie Jonker 1988:86,87). Centraal stond de idee dat aIleen
via het pad van de wetenschappelijke rede de zuivere deugd, het echte genieten, het juiste
gevoel voor schoonheid, de ware overtuiging en dus de waarachtige beschaving bereikt
konden worden. Steinmetz zelfbracht in 1913 die rationele Verlichtingscultuur in zijn
rede bij gelegenheid van de oprichting van de eerste Volksuniversiteit in Amsterdam aldus
onder woorden:

'Het geven van hogere wetenschap is een onbereikbaar ideaal maar ook die kennis die
voor zeer velen bereikbaar is is van grote waarde; zij maakt de mensen tot betere
staatsburgers, geeft hun het vermogen billijker te oordelen en te waarderen, geeft gees-
telijke zelfstandigheid en verhoging van het edelste genot' (Steinmetz geciteerd in
Gastelaars 1985:70).

Deze meeromvattende rationalistische cultuur heeft een vrij lange staat van dienst. Het
verlangen naar een rationeel gefundeerd oordeel over de stand, ontwikkeling en inrichting
van de sociale orde en de menselijke beschaving, alsook de daarmee verbonden hang
naar volksopvoeding en beschaving vormen constanten in een westerse 'geleerdencultuur'
waarvan de universele ambities en sentimenten teruggaan tot de 17e-eeuwse Renaissance
en de geschriften van filosofen als Hobbes, Bacon en Locke (zie Mijnhardt 1990 en Heilbron
1990).

De innige samenhang tussen deze geleerdencultuur en het bescbavingsproject moet
volgens Bauman (1987) als voigt worden gemterpreteerd. Het beschavingsoffensief richtte
zich niet aIleen op de invoering van een bevolking, achtergebleven in de lappendeken
van het traditionele lokale volksleven in de beschaafde etiquette van de nieuwe nationale
burgerij. De opvoeders ging het eerder om de vestiging van een nieuwe post-feodale
hegemonie of een nieuwe legitieme orde. In die post-feodale orde diende de autoriteit
Diet langer gebaseerd te zijn op geweld, bezit of stand, maar op de rede. De nieuwe legitieme
orde verbeeldde de triomf van de rede over de passie, van de cultuur over de natuur,
van de taa! over het geweld. In het centrum van die nieuwe legitieme orde stonden de
geleerden. Zij gaven niet aIleen vorm aan de regels van de communicatieve orde van
de rede maar ontleenden daar ook hun gezag aan. Het opvoedingsproject richtte zich met
andere woorden uiteindelijk op de organisatie van de instemming met de fundamentele
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uitgangspunten en waarden van een nieuw macht/kennis-syndroom, op de vrijwillige
onderwerping aan een nieuwe gerationaliseerde publieke orde en haar nieuwe redelijke
en verlichte autoriteit.

De vergelijkende evolutieleer, waaraan Steinmetz' project van de sociografie haar
intellectuele inspiratie en status ontleende, voorzag dit machtlkennis-syndroom van een
wetenschappelijk fundament en maakte w de cirkel rond. De cultivering van achtergebleven
'wilde culturen' (Gellner 1988:50), de beschaving van de volkse traditie tot de modem-
burgerlijke sociale orde, kreeg een rationeel-wetenschappelijk fundament. Ze werd
gelegitimeerd aan de hand van een empirisch-wetenschappelijk te traceren en moeilijk
te stuiten (hoewel niet noodzakelijkerwijs natuurlijk verlopende) beschaving, op weg naar
meer superieure vormen van leven: 'Collective experience of a category cast in a "gardener"
role in relation to all other categories, was recast as a theory of history' (Bauman 1987: Ill).
Indachtig Comte's codificering van de hierarehie van denksystemen (theologie, metafysica,
positivisme), waren wetenschappers zichzelf gaan zien aIs het middelpunt van de beschaving,
als de producenten, rechters en bewakers van de positieve kennis nodig voor de vestiging
van de modeme gerationaliseerde civilisatie.

Vrijetijd en culturele (des)integratie

In eerste instantie Jijkt het alsof in het onderzoek van de vrijetijd van na de Tweede
Wereldoorlog eenzelfde optiek wordt gehanteerd. De wetenschappelijke thematisering
van het vraagstuk van de vrijetijd blijft in belangrijke mate plaats vinden op basis van
de tegenstelling tussen traditie en moderniteit, natuur en cultuur, passie en rede en vermaak
en ontwikkeling, zowel in het sociografische onderzoek ondemomen vanuit de Stichting
Zuiderzeepolders en het ISONEVO, aIs in delen van het onmaatschappelijkheidsonderzoek
en in de meer sociografische delen van het massajeugdproject.

Oosten merkte in zijn sociografie van Weststellingerwerf op hoe in de uitleen van
de plaatselijke bibliotheek de ontspanningslectuur domineerde (Oosten 1947:279). De
Vries Reilingh constateerde in Weerselo een zo geringe 'waardebepaling':

'( ...) dat men het erge van uitdrukkingen als "den tijd verdrijven", "den tijd stuk slaan"
of "den tijd dooden" niet aanvoelt' (De Vries Reilingh 1949:219).

Schonhage achtte het van belang in zijn sociografie van Etten-Leur vast te stellen hoe
'de zucht naar sensatie en sport' was toegenomen (Schonhage 1949:295). In Staphorst,
zo merkte Groenman op, werd er bij voorkeur op zondag gelezen 'omdat men anders
van luiheid kan worden beticht' (Groenman 1947:187). Litjens constateerde onder de
onrnaatschappelijken van Maastricht dat als men al las, dit meestal gebeurde 'om dezelfde
motieven, die het bezoeken van de bioscoop bevorderen: bevrediging van de zucht naar
emotie en sensatie' (Litjens 1953: 162). En met betrekking tot de verwilderde jeugd in
Groningen werd geconstateerd:

'Van een vrijetijdsprobleem in de zin van met de tijd geen raad weten kan in dit ge-
bied niet worden gesproken. (...) Een algemene drang naar genot en vermaak is duide-
Jijk waarneembaar. Het initiatief tot culturele en geestelijke activiteit is goeddeels
afwezig of zeer zwak. Vooral na de oorlog scheen een ware danswoede alles te over-
stemmen' (Langeveld 1953:137).
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Maar achter het onderzoek van het ontwikkelingsniveau gaat een verandering schuil in
de analyse, van het achterhalen van beschavingsstadia naar de diagnose van vormen van
culturele (des)integratie. Dit houdt verband met een verandering in de thematisering van
traditie en moderniteit. Waar de sociografen van de jaren dertig modemiteit in hoofdzaak
associeerden met vooruitgang en verheffing, schakelden de naoorlogse onderzoekers van
de vrijetijd modemiteit meer en meer gelijk aan cultuurverlies en vormloosheid, aan
vervreemding en massificering. Voor de vooroorlogse sociografie vormde vooral de relatie
tot de traditionele volkscultuur het referentiepunt. In het naoorlogse onderzoek stond de
modeme massacu/tuurcentraal, ontstaan onder invloed van industrialisering, urbanisering
en de consumptie-industrie.

Zo omschreef Langeveld in Maatschappelijke verwildering der jeugd de vrijetijdsbeste-
ding van jongeren als het passieve produkt van 'zijn driftmatige kanten en hun correlaat
in de wereld' (Langeveld 1952:55). Centraal stond weer de tegenstelling tussen passie
en rede, tussen instinct en geest, tussen individu en gemeenschap. Dit keer vatte men
het lagere ontwikkelingsniveau echter niet langer op als het produkt van een volkse
achterhoede cultuur. Eerder werd de oorzaak gezocht in het verval van oudere vormen
van integratie:

'( ...) dat het ontglijden aan de maatschappelijke en geestelijke ordeningen, die het
leven der overgrote meerderheid van ons volk nog honderd jaar geleden vorm en zin
gaven, het verlies van middelijke en onmiddelijke, traditionele en persoonlijke verbon-
denheid met de zingevende determinanten van leven en wereld, tot een vlottend wor-
den der menselijke instinkten geleid heeft, welke zich als cultuurverlies en "Vermas-
sung" doet gevoelen' (ibid. 14).

De Vries Reilingh constateerde in een artikel uit 1946 dat de vrijetijdsbesteding een pro-
bleem was omdat er geen aIgemene zekerheid meer bestond omtrent de zin van het leven:
'( ...) er is geen gemeenschappelijke levensstijl meer. En daarom is onzevrijetijdsbesteding
zoo armelijk' (De Vries Reilingh 1946: 136). En Kruijt merkte in 1946 op:

'Het verloren gaan van de binding in bedrijf, dorp, kerk en gezin leidt tot het ontstaan
van een ontwortelde geatomiseerde modeme massa, die hunkert naar nieuwe warme
levensvervulling. Het verzakelijkte bedrijfsleven vermindert de arbeidsvreugde, de ver-
korte arbeidsdag geeft de mogelijkbeid, dat het accent van het leven komt te vallen op
de vrije-tijds-besteding, bron van nieuwe echte levensvervulling, maar ook van plat
vermaak. Men, vooral de jongere, zwermt uit het dorp, uit het gezin, de wijde wereld
lokt met haar grote mogelijkbeden: verruiming van kennis en inzicht, stalende sport,
vreugde in de natuur, andere arbeid, maar ook hoe dikwijls surrogaat-vermaak: films
van laag allooi, dancings, surrogaat-liefde, slenteren op het asfalt, verveling in cafes'
(Nationaal lnstituut 1946).

De directe achtergronden van deze verschuiving in de thematiek zijn niet moeilijk te
achterhalen. Door de wending onder Ter Veen van een academische naar een toegepaste
sociografie maar zeker ook door toedoen van het nationaaI-sociaIisme en de jodenvervolging
had Steinmetz' beschavingsproject aan prestige ingeboet. Daarnaast hadden de oorlog
zelf en de bevrijding, de activiteiten van de 'doorbraak'-beweging, de industrialisering
en urbanisering en de uitbreiding van de consumptiecultuur alsmede de angst voor een
dreigende ontzuiling, in diverse kringen de morele ongerustheid doen toenemen. Maar
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ook hier is bet thema van de culturele integratie niet louter te reduceren tot de burgerlijke
ongerustheid, verzuilde more le paniek of politieke bepaaldheid van de opdracbtgevers
of de onderzoekers, produkt van de atkeer van een al dan niet verzuilde burgerij van de
modeme massacultuur. Het thema van de socio-culturele (des)integratie kent tegelijkertijd
een relatief eigenstandige sociaal-theoretische geschiedenis. Die gaat overigens terug tot
ver in de vorige eeuw.

Culturele (des)integratie als wetenschappelijk project

De vrijetijdsbesteding werd niet langer opgevat als een indicatie voor het bescbavingsniveau
van mensen maar als een maatstaf voor de mate van socio-culturele integratie. De aandacht
verschoofvan het yolk en zijn beschavingspeiJ naar de relatietussen individu (persoonlijk-
beid) en sociale orde (gemeenschap).

AI voor de Tweede Wereldoorlog badden sociologen als Bouman en Bierens de Haan
in Nederland de sociaal-theoretische orientatie onder woorden gebracht die aan deze
veranderde interpretatie ten grondsJag ligt (zie o.a Gastelaars 1985 en Abma 1987). Centraal
in hun werk stond de zorg om de gemeenschapsvorming en de persoonlijkheidsontwikkeiing
in een tijd van verdergaande rationalisering en modemisering. Zo schreefBierens de Haan
in 1939 in zijn Gemeenschap en maatschappij:

'Mechanisering, massa, organisatie, beheerschen het leven, ook buiten het bedrijf, ook
in den vrijen tijd: in radio en bioscoop, in sportvertooning en verkeer, in de massapro-
ductie van gebruiksvoorwerpen en van woningen. Voor de verwerkelijking van het
ideaal der persoonlijkheid is nog slechts plaats in kleine kringen, vooral op het land,
zoolang ook deze nog niet beheerscht worden door de onpersoonlijke machten; en
verder buiten het eigenlijke leven der maatschappij, in de gemeenschap van het gezin,
in verschillende kultureele gemeenschappen, in de sfeer van het persoonlijke leven -
voor wie deze heeft weten te bewaren' (Bierens de Haan 1939:309).

Maar ook daar brachten 'onpersoonlijke maatschappelijke machten' het 'ideaal der
persoonlijkheid' in gevaar.

Deze als personalistisch en cultuursociologisch of geesteswetenscbappelijk getypeerde
orientatie was in oorsprong ontstaan als een reactie op het mechanistische-rationalisme
en utilitarisme. Bouman verwijst in zijn Van Renaissance tot wereldoorlog naar de
romantisch-irrationalistische geschriften van filosofen als Rousseau, Hamann, Herder en
Goethe (zie Bouman 1938: 156). Daarnaast was bet werk van belang van 'de generatie
van 1890', een generatie sociaal-tbeoretici (o.a. Bergson, Dilthey, Sorel en Weber) die,
in lijn met de oudere geesteswetenschappelijke traditie, in opstand kwam tegen het
mechanistisch-naturalistische sociaal-Darwinisme enhet daarmee verbonden vooruitgangsge-
loof (zie Stuart Hughes 1988 en Jonker 1988). Het mechanistisch-naturalisme verwaarloosde
in haar speurtocht naar de wetten van de sociale orde de aandacht voor de menselijke
factor, voor het bewustzijn, de moraal en de cultuur. Waar Steinmetz en de in zijn geest
werkende sociografen uiteindelijk zochten naar regelmatigheden (Steinmetz 1942:79),
zochten geesteswetenschappers naar een 'begrip' van maatschappelijke ontwikkelingen
(Bouman 1946:130). En waar Steinmetz vast hield aan de probleemstelling van het sociaal-
evolutionisme (de speurtocht naar het verloop van de beschaving) gingen geesteswe-
tenschappers zich meer concreet bezighouden met de culturele aspecten van de 1ge en
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20e eeuwse modernisering. In het centrum van de belangstelling stonden Tennies these
van de overgang van 'gemeinschaftliche' naar 'gesellschaftliche' vormen van leven, Weber's
these van de 'Entzauberung der Welt' en de overgang van een magisch-religieuze naar
een wetenschappelijk-rationele culturele orde en Simmels' these van de pluriformisering
en het abstract worden van de cultuur. Al deze auteurs stelden het probleem aan de orde
van de culturele integratie van individuen ten tijde van de overgang van de feodale
volkscultuur met haar in gilden- en kleine gemeenschapsverbanden levende bevolking,
naar de kapitalistische massacultuur met haar grootstedelijke industriele proletariaat.

Wat overheerste was het gevoel van 'spanning en catastrophe', van 'crisis', 'verzwakking'
en 'ontmanteling'. De neergang van de traditionele volkse cultuur, had geresulteerd in
een overwinning van de gedemocratiseerde massacultuur, al evenmin het utopia van de
intellectuele rede. Het resultaat bestond immers uit een passieve massa van vormeloze
individuen, zonder institutionele bindingen en zonder innerlijke behoeften, willoos
overgelaten aan de technische rationaliteit van de massaproduktie, de vrije markt en de
gedemocratiseerde massapolitiek. In aile gevallen werd de transformatie geassocieerd
met toenemende normloosheid, met het abstracter worden van de relatie tussen de moraal,
het collectieve bewustzijn of de cultuur en het concrete alledaagse leven. Er waren bressen
geslagen in de culturele horizon van mensen waardoor het aantal mogelijke culturele
modellen was toegenomen. Tegelijkertijd bestond er geen morele instantie meer die, zoals
de geloofsgemeenschap, de dorpsgemeenschap of de intellectuele elite van de volksopvoe-
ding, richting kon geven aan de waardebepaling door deze te binden aan een collectief
gedeelde moraal. Weber's 'stahlhartes Gehause' van de instrumentele rationaliteit was
immers waardenneutraal.

Deze geesteswetenschappelijke thematisering van de overgang van traditie naar mo-
derniteit, van volksgemeenschap naarmassamaatschappij vormde het sociaal-theoretische
Leitmotiv aan de hand waarvan in de naoorlogse jaren de vrijetijd tot onderwerp van
onderzoek werd gemaakt. De belangstelling voor de produkten van de moderne consumptie-
cultuur en de voorliefde voor elektronische vormen van vermaak als de radio, de televisie
en de bioscoop gingen fungeren als symptomen van normloosheid, van een gemis aan
verinnerlijkte waarden, van karakterloosheid en dus van een mislukte culturele integratie.

'Hierdoor worden de menschen, wier leven vroeger besloten bleef binnen de grenzen
van een beperkt bestaan, thans betrokken in al wat de wereld biedt, in vermaak. en
afleiding, in kennis en nieuwe opvattingen, in alles wat er geschiedt, in al het rumoer
en de menigvuldigheid van het maatschappelijke leven. Het spreekt vanzelf, dat dit den
mensch, ook dengeen die op het land woont en werkt, anders maakt; hij wordt inge-
schakeld in het massale, het bewogen en oppervlakkige geheel van het moderne maat-
schappelijke leven' (Bierens de Haan 1939:171-172).

De wetenschap als cuItuurkritiek

Beschouwd vanuit de inhoudelijke kant van Bauman's geschiedenis van het machtl kennis
syndroom van de rede is er, ondanks aile verschil van mening, uiteindelijk toch slechts
sprake van een accentverschuiving. De tegenstelling tussen de natuurlijke orde en de culturele
gemeenschap waarop sinds de dagen van Hobbes de superioriteit van de rationele orde
van de intellectuelen is gebaseerd, kent immers nog een andere fundering dan die van
het sociaal-evolutionisme. In de geesteswetenschappenlijke orientatie komen we de
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tegenstelling tussen natuur en cultuur tegen in de antithese tussen de natuurlijke en primitieve
staat van het aan zichzelf overgelaten individu, willoos slachtoffer van instincten en externe
invloeden, en de hogere geencultureerde persoonlijkheid (rede en geest) opgenomen in
een gemtegreerde socio-culturele orde (gemeenschap). Daarmee verbonden is het beeld
van het kind dat op zijn weg naar volwassenheid een soort mini-beschaving doormaakt,
van de natuurlijke staat van de 'lagere' en 'passieve' instincten naar de culturele staat
van de 'hogere' en 'verinnerlijkte' rede. Beide hangen samen. Wanneer er in het
enculturatieproces problemen optreden, bijvoorbeeld als gevolg van fricties in de
gemeenschaps- en gezinsverbanden waarin mensen leven, treden er ook problemen op
in de relatie tussen persoonlijkheidsvorming en gemeenschapsvorrning en vervalt zowel
het individu als het samenlevingsverband waarin het opgroeit naar een 'lager' of meer
primitief stadium van ontwikkeling. Pas in de volwassen geest leeft de gemeenschap.
Het was deze verbinding tussen persoonlijkheidsvorming en gemeenschapsleven die in
het na-oorlogse vrijetijdsonderzoek centraal stond. Een in de kern van de zaak aan het
individu afte meten ontwikkelingsniveau werd gehanteerd als een indicatie voor de mate
van socio-culturele integratie.

Ook wat betreft de maatschappelijke aspiraties was er nog geen sprake van een
fundamentele verandering. De geesteswetenschappers pretendeerden eveneens objectiverende
evaluaties te kunnen plegen van de stand van de maatschappelijke ontwikkelingen. En
ook bij hen bestond grote affmiteit met de maatschappelijke praktijken van vorming en
opvoeding. De volkshogescholen, waarvan de eerste werd opgericht in Bakkeveen in 1932,
fungeerden als de geesteswetenschappelijke of personalistische tegenhanger van de op
al te rationele Verlichtingsideeen gebaseerde Volksuniversiteit (De Vries Reilingh 1946
en Michielse 1978:130). Aileen leidden de inhoudelijke verschillen tot een andere evaluatie.
Voelden de sociografen zich nog sterk verwant met het project van de modernisering,
met het plan van een nog te realiseren verheffing en beschaving; de geesteswetenschappers
zagen zichzelf meer als de diagnosten van een ziek maatschappelijk organisme, als getuigen
van een uit de hand gelopen modemisering, als cultuurcritici. Het belangrijkste verschil
tussen opvoeders en cultuurcritici is het zijlijn-gevoel, het gevoel van machteloosheid
van de laatsten. Cultuurkritiek is uiting van het gevoel getuige te zijn van een verkeerde
ontwikkeling zonder daar direct invloed op te kunnen uitoefenen. Het cultuurpessirnisme
in het naoorlogse vrijetijdsonderzoek is deels te interpreteren als uiting van het besef onder
groepen intellectuelen dat werd geknaagd aan de hegemonie van hun intellectuele cultuur
en bij gevolg aan hun maatschappelijke autoriteit en opvoedersrol. De verhoudingen
waarbinnen de volksopvoeding, het maatschappelijke verlengstuk van de geleerdencultuur,
kon gedijen waren aan het veranderen. Door de bressen die geslagen werden in de traditionele
culturele verhoudingen, de opkomst van de 'gemediatiseerde' cultuur, de toegenomen
mobiliteit en de toenemende internationale interdependentie (zie ook Thompson 1990),
verdwenen de condities waaronder de oorspronkelijke volksopvoeders als publieke of
verzuilde autoriteit konden opereren.

'Spoorweg, autornobiel, vliegmachine hebben den mensch uiterst bewegelijk en de we-
reid kleiner gemaakt. Pers en telefoon, radio en bioscoop doen aile afstanden verdwij-
nen en brengen onophoudeJijk indrukken en berichten over vanuit de geheele wereld.
(...) De modeme mensch komt voortdurend in aanraking met de meest verschillende
opvattingen, met brokstukken uit allerlei kultuur of kultuurloosheid; het laatste nieuws
en het gebeuren overal ter wereld, de politieke meeningen en de demagogie der partij-
en, de suggestie der rec1ame en de banaliteit van de vermaken der massa dringen
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voortdurend zijn bewustzijn binnen, wanneer hij zich niet welbewust daarvoor afsluit'
(Bierens de Haan 1939:170).

Het gevolg was dat de intellectuele elite haar positie verloor als bemiddelaar tussen traditie
en modemiteit, tussen lokaliteit en omgeving, tussen heden en toekomst. Wat resteerde
was de wetenschappelijk geobjectiveerde kritiek:

'De verwilderde jeugd leeft in een wereld, die verregaand gestalteloos genoemd mag
worden. De gestalteloosheid van zijn wereld uit zich in het onvermogen zelf gestalte te
zijn: het uiterlijk is film-confectie of volstrekt verwaarloosd; houding en beweging ver-
tonen geen uit het innerlijk komend gericht zijn: men leunt, hangt, slentert, enz.; er is
vaak een ongedurige bewegingsoverdaad zonder doe1' (Langeveld 1952:17/8).

Vrijetijd en sociale ongelijkheid

Zowel in de latere gedeelten van het onmaatschappelijkheidsonderzoek als in het door
het Hoogveld Instituut uitgevoerde massajeugdproject houden de onderzoekers er een
wat genuanceerder standpunt op na. Voorzichtig worden er vraagtekens gezet bij de
objectivering of verwetenschappelijking van wat meer en meer worden beschouwd als
de particuliere gedragscodes van burgeri], partijkader en verzuilde elite. Het persoonlijkheids-
ideaal van de kerkelijke en publieke autoriteiten vormt slechts een ideaal onder meerderen.
Een nieuwe generatie onderzoekers gaat zich van de oudere onderscheiden door een zekere
relativering van de bestaande culturele rangorde, een rangorde waar de oudere generatie
nu juist haar status en positie aan ontleende. Daarmee veranderde er iets fundamenteels
in de manier van analyseren van de vrijetijd. Het duidelijkste blijkt dit uit het eerste algemene
vrijetijdsonderzoek van het CBS.

Nog steeds werd de vrijetijd in het onderzoek van het CBS uit 1955/'56 gerubriceerd
en gethematiseerd in term en van tegenstellingen als die tussen 'hogere' en' lagere' vormen
van vermaak, tussen 'actieve' en 'passieve' vormen van vrijetijdsbesteding, tussen
'ontwikkeling' en 'ontspanning', tussen 'gerichte' en 'ongerichte' bezigheden. Nog steeds
was er belangstelling voor de boeken die mensen lazen, voor de films die ze bezochten,
de kleding die ze droegen en de voorstellingen die werden bezocht. Nog steeds werd belang
gehecht aan de mate van 'gerichtheid' in de keuze van radioprogramma's, van ontspannende
('de familie doorsnee', 'de bonte dinsdag-avond trein') danwel serieuze (NTS-joumaal)
televisieprograrnma's. Maar tegelijkertijd poogde men meer en meer afstand te creeren
ten opzichte van dit soort categorieen. Thoenes typeerde de term 'passieve recreatie' in
het CBS-onderzoek als een 'wellicht enigszins dubieuze term' (Centraal Bureau voor
de Statistiek 1957:27). Lammers zette consequent kwalificaties van vormen van vrije-
tijdsbesteding als 'verfijnd', 'artistiek-intellectueel', en 'hoger' tussen aanhalingstekens:

'Alles bij elkaar overheerst dus in de vrijetijdsbesteding van de "Iagere" sociale milieus
het amusementselement. Opvallend is echter, dat dit amusement in het algemeen van
"middelmatig" en allerminst van "laag" gehalte is' (Centraal Bureau voor de Statistiek
1958:20).

De vrijetijdsbesteding werd meer en meer gethematiseerd als een uiting van socio-culturele
ongelijkheid. Men beschouwde de gebruikte rangordes als maatschappelijk vormgegeven
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c1assificaties,zonder verdere 'wetenschappelijke' superioriteit. Heinemeijer (1959) gebruikte
in Jeugd en vrijetijd in Amsterdam de 'preferentiele waarden' met betrekking tot de
vrijetijdsbesteding niet langer om vormen van 'onmaatschappelijkheid' te identificeren.
Ze moesten daarentegen dienen om de 'culturele structuur' te achterhalen in de onderzochte
wijken in Amsterdam, om deze vervolgens in verband te kunnen brengen met bestaande
statusverschillen, met de 'sociale structuur'. Thoenes wilde door middel van het CBS-
onderzoek naarde vrijetijd de culturele structuur van Nederland in kaart brengen (Centraal
Bureau voor de Statistiek 1957:9). Lammers (Centraal Bureau voor de Statistiek 1958)
vatte de verschillen in de vrijetijdsbesteding niet langer op als een indicatie voor een niveau
van beschaving of als een indicatie voor de mate van culturele integratie, maar als uiting
van de levensstijl van verschillende sociale milieus. In al deze gevallen vond er geen
verwetenschappelijking meer plaats van de in de gebruikte c1assificatiesbesloten rangordes,
maar bleven die rangordes een onderdeel van het object van onderzoek.

De analyse van de vrijetijd in het CBS-onderzoek uit de jaren vijftig en zestig, in
het onderzoek van de Sociografische Werkgemeenschap te Amsterdam, maar ook in het
latere onderzoek van Wippler (1966, 1968) en van Kamphorst & Besouw (1971) werd
overheerst door de vraag naar, zoals Lammers het in de Sociologische Gids noemde, 'De
sociale differentiatie van de vrijetijdsbesteding' (Lammers 1959). Heinemeijer somde
in diezelfde Sociologische Gids de vragen op waarvoor de vrijetijd de sociologie kon
stellen. Die betroffen: (a) de relatie tussen beroep (werktijd, werkomgeving en prestige)
en vrijetijd, (b) de relatie tussen de sociale structuur (sociale status, geslacht, leeftijd,
herkomst, opleiding en godsdienst) en de vrijetijd, (c) de groepsspecifieke waarden ten
aanzien van de vrijetijd alsmede hun onderlinge relatie en (d) de relatie tussen de vrijetijd
en 'de nederzettingsvormen en regionale kaders van samenleving' (Heinemeijer 1959:99).
De laatste vraag gafuitdrukking aan Heinemeijer's wens tot behoud van de ruimtelijke
invalshoek van de sociografie.

Uit deze vragen sprak een voorkeur voor de functionele analyse. Lammers onderzocht
de vrijetijdsbesteding op haar bijdrage aan 'de accentuering van sociale rangverschilIen'
en vice versa (Centraal Bureau voor de Statistiek 1958:9) en ook hij spreekt van een 'functi-
onele benaderingswijze' (Lammers 1959: 110). Wippler (1968) vertrok in zijn onderzoek
van de vrijetijdsbesteding van de Groningse bevolking minder vanuit de maatschappelijke
structuur maar zocht omgekeerd naar verbanden tussen de vrijetijdsbesteding en verschillend-
soortige achtergrondvariabelen. En ook Kamphorst & Besouw (1971) bestudeerde De
avondbesteding van de Utrechtse bevolking op haar samenhang met sociaal-economische
kenmerken. Nadat al in het CBS-onderzoek uit 1962/'63 (Centraal Bureau voor de Statistiek
1966) een c1usteranalyse had plaatsgevonden van de vrijetijdsbestedingen, probeerden
zowel Wippler als Kamphorst de veelvormige vrijetijdsbesteding via een factoranalyse
in meer abstracte verschillen samen te vatten.

Er had ondertussen een herdefiniering plaatsgevonden van de relatie tussen wetenschap
en vrijetijdsbesteding. De wetenschappelijke rede trok zich terug van het domein van
de concrete waardebepaling. Die waardebepaling werd opgevat als maatschappelijk
vormgegeven en als zodanig onderwerp van onderzoek. Daarmee ontstond de theoretische
ruimte voor de relativering van de verzuilde burgerlijke cultuur en zorg, De werkelijk-
heidsvisies van autoriteiten uit zuil en politiek worden het object van wetenschappelijke
ontmythologisering. Lammers besloot zijn artikel in de Sociologische Gids dan ook met:
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'Het is alleszins aannemelijk, dat ook vroeger het cultuumiveau van de maatschappe-
lijk leidinggevenden mede-bepaald werd door de zucht zich boven de massa verheven
te voelen, door de behoefte zich te conformeren aan de heersende milieu-normen, e.d.,
zodat vermoedelijk ook vroeger de elite slechts zeer ten dele uit in cultureel opzicht
creatieve geesten bestond' (Lammers 1959:121).

SociaIe ongelijkheid als wetenschappelijk project

Ook dit keer vormde de aandacht voor de sociale differentiatie van de vrijetijdsbesteding
meer dan louter het produkt van een opdracbt tot onderzoek of van de politieke stellingnames
of morele overtuigingen van de betrokken onderzoekers. Bezien vanuit bet toenrnalige
wetenschappelijke veld is die aandacbt ook in verband te brengen met een meer algemene
belangstelling voor bet vraagstuk van sociale en subculturele ongelijkheid. De interesse
ging allereerst uit naar veranderende vormen van sociale mobiliteit in een samenleving
met een sterk modemiserende produktiestructuur (de idee van de komst van Burnham's
'Managerial Revolution' en Riesman's 'Post-Industrial Society'). Volgens Van Heek,
die zich al vanaf de oorlog uitgebreid bezig had gebouden met bet onderzoek van de
beroepenstratificatie, zouden in de modeme rationeel geordende samenleving niet langer
atkomst en klasse bepalend zijn voor iemands positie, maar opleiding, kennis en vaardigheden
(Van Heek geciteerd in Jonker 1988:134). Lammers paste Van Heek's onderzoeksresultaten
toe in zijn eigen analyse van de vrijetijdsbesteding (Centraal Bureau voor de Statistiek
1958: 15). Daamaast was er de door Van Doom (1954) aangezwengelde discussie over
bet bestaan van zelfstandige subculturen, naar aanleiding van de studie van Haveman
over het leven van ongescboolde arbeiders (Haveman 1952). In een uitgebreide reactie
bestempelde Van Doom die subcultuur als een overblijfsel van een vroegkapitaiistische
maatschappijstructuur, als onderdeel van een proletarische acbterhoede, die dankzij de
nieuwe prestatiegericbte maatschappijstructuur spoedig zou worden opgenomen in de
mobiele middenklasse-maatscbappij (Van Doom 1954). Er bestond kortom binnen de
sociale wetenschappen een verboogde aandacht voor vraagstukken van socio-culturele
ongelijkheid. Maar waar onderzoekers als De Vries Reilingh en Bouman, Haveman en
Litjens stil stonden bij de problematische kanten van de 'schurende cultuurpatronen',
stelden Heinemeijer, Van Doom en Lammers zich compromisloos op het standpunt van
de modemisering:

'Zeker, tegenover vooruitgang staat achteruitgang, je hebt te maken met onoverbrug-
bare verschillen. Maar dat was in die tijd niet populair. Dingen van subculturele aard,
dat brachten wij zelfs in verband met racisme, met erfelijkheid, het was een reactionair
begrip. Ik was na de oorlog in Amsterdam gaan studeren en ik kwam in contact met
de Sociaal Democratie, dat was voor ons de weg naar de vrijheid' (Van Doorn aange-
haald in Bovenkerk 1984:8).

Het onderzoek van de sociale stratificatie hield daarnaast in eerste aanleg verband met
een bredere belangstelling onder groepen onderzoekers voor de sociale wetenscbap uit
bet continent van de toekomst, met name het Amerikaanse functionalisme. De'modernisten'
richtten zich op het werk van Parsons, Merton en Lazarsfeld. Parsons en Merton leverden
een Amerikaanse herinterpretatie van de Europese functionalistische traditie zoals vorm
gegeven door Spencer, Durkheim, Radcliffe-Brown en Malinowski. Lazarsfeld legde de
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koppeling naar van de logica van het experiment afgeleide methoden van onderzoek. In
macro-sociologisch opzicht stond de vraag centraal naar de bijdrage van sociale verschijnselen
aan de instandhouding of verandering van de maatschappelijke orde, opgevat als een sociaal
systeem. Maar daarnaast konden ook allerlei micro-sociologische vraagstukken vanuit
een functioneel kader worden onderzocht. Ineen verklarende ofjunctionalistische variant
werden aan systemen bepaaIde behoeften toegekend, zoals de behoefte aan zelfhandhaving,
aanpassing en integratie. Vervolgens konden sociale verschijnselen worden verklaard uit
de bijdrage die ze leverden aan die systeembehoefte. Ineen meer beschrijvende oifunctionele
variant zocht men naar de samenhang tussen verschijnselen, naar de bijdrage die het ene
verschijnsel leverde aan het voortbestaan van het andere en vice versa.

Maar het Amerikaanse functionalisme had meer in petto dan aileen een formeel
analysekader. Tegelijkertijd was het functionaIisme verweven met een neo-evolutionistische
geschiedsopvatting (zie Resasade 1984). Daarin werd de geschiedenis opgevat als een
opeenvolging van differentiatie- en integratiestadia In de loop daarvan raakten sarnenleving-
en intern steeds verder gedifferentieerd. Oat stelde ze in staat tot een steeds betere aanpas-
sing aan en controle over de natuurlijke en culture Ie omgeving en dus tot meer welvaart.
Aan de bovenkant van de ontwikkelingspyramide stonden uiteraard de Verenigde Staten
van Amerika met hun flexibele en mobiele arbeidsmarkt, geseculariseerde en gerationaliseer-
de cultuur, gedemocratiseerde politiek, hun onderwijsrevolutie en open stratificatiestructuur.
Ten grondslag aan de ontwikkelingsleer lag een sterk vooruitgangsoptimisme en het geloof
in de positieve waarde van de rationele planning. Om tot een zo groot mogelijke flexibiliteit
en aanpassingscapaciteit te komen, zo redeneerde ondermeer Parsons (1977:214), moest
een ethos worden gecreeerd van eigen verantwoordelijkheid en gelijkheid van kansen.
Traditionele elitair-particuralistische opvattingen over de juiste stijl of het juiste gedrag
zouden daarop aileen maar een remmende invloed hebben.

De aandacht gedurende de jaren vijftig en zestig in het onderzoek van de vrijetijd
voor de samenhang tussen de vrijetijdsbesteding en vormen van sociaal-structurele
ongelijkheid was op uiteenlopende manieren geinspireerd door deze 'functionele-ana-
lyse-vanuit-een-moderniserend-perspectief. Hoe zagen de verschillen in vrijetijdsbesteding
er in Nederland uit? In welke mate vormden die hetzij de restanten van een oude
klassenmaatschappij, hetzij de uitdrukking van een moderne, open, dynamische en gern-
dividualiseerde middenklasse-structuur? Hoe konden de verschillen in vrijetijdsbesteding
worden verklaard? In welke mate hieIden die verschillen verband met hetzij sociaal-
structurele hetzij meer situationele of individuele omstandigheden? In de woorden van
Gastelaars uitgedrukt, leverde de functionele analyse de Nederlandse sociologen een nieuwe
theoretische 'demontagetechniek'. Oaarmee konden maatschappelijke eenheden op een
nieuwe wetenschappelijke manier worden gerationaliseerd (Gastelaars 1985:201).

De wetenschapper als ingenieur

De nieuwe 'demontagetechniek' bood de 'modeme sociologie' de mogelijkheid een nieuwe
positie te verwerven in de traditie van het machtlkennis-syndroom van de rationele rede.

Een mooi voorbeeld daarvan treffen we aan in de door Thoenes geschreven inleiding
tot het CBS-onderzoek. Na het onderzoek te hebben verbonden met de roep om een
planmatige maatschappelijke ordening (Centraal Bureau voor de Statistiek 1957:5), ging
Thoenes in op het probleem van de waardebepaIing. Hierbij onderscheidde hij twee principes,
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het principe van de 'harmonische mens' en het principe van de 'aanpassingsgedachte'.
Het eerste principe wordt in verband gebracht met de erfenis van 'Grieks-Renaissancistische
ideeen'. Dat idee was vooral aan te treffen op het terrein van de lichamelijke opvoeding,
van de algemene ontwikkeling, de Volksuniversiteit en het bibliotheekwezen (ibid. 8).
Maar het werd afgedaan want:

'( ...) wetenschappelijk is hij (...) moeilijk te benaderen. (...) In onze pluralistische
wereld (...) zijn er welhaast evenveel beelden van ideale harmonie als er wereldbe-
schouwingen zijn' (ibid.).

Omdat geen van de culturele modellen meer kon bogen op universele geldigheid resteerde
alleen de aanpassingsgedachte. Thoenes bracht die gedachte in verband met de 'evenwichtsso-
ciologie' uit het werk van Parsons en Merton:

'Hierbij worden de bestaande structuren buiten de vrije-tijdsbesteding als onaantastbaar
gedacht en is het de functie van de recreatie om de spanningen en onbevredigde be-
hoeften elders op te vangen, af te leiden of te sublimeren' (ibid.),

Een tweede voorbeeld van deze verandering in het macht/kennis-syndroom gafWippler
in 1968 in zijn Sociale determinanten van het vrijetijdsgedrag. Volgens de auteur kon
in drie opzichten worden gesproken over een vraagstuk van de vrijetijd. De vrijetijd kon
worden benaderd als een praktisch, een individueel en een maatschappelijk probleem.
Het eerste vraagstuk hield verband met de planning en uitvoering door het beleid van
voorzieningen op het gebied van de vrijetijd. In het tweede geval leverde een teveel aan
vrijetijd mensen gevoelens van onbehagen en verveling. Inbeide gevallen zou de wetenschap
kunnen helpen door de problemen te verhelderen en middelen ter oplossing voor te stellen.
Maar het dichtst bij de kern van de wetenschappelijke optiek van het moment lag nog
het derde vraagstuk. Dat zou ontstaan: '( ...) wanneer het waardenpatroon van een samenleving
niet aansluit bij haar sociale structuur' (Wippler 1968:2).

Als voorbeeld noemde Wippler de vermeende overgang in Amerika van een produktie-
georienteerde naar een consumptie-georienteerde structuur. In dat geval vasthouden aan
de traditionele puriteinse ethiek zou leiden tot een disfunctionele relatie tussen structuur
en cultuur en dus tot maatschappelijke fricties. In Amerika maakte de puriteinse ethiek
dan ook plaats voor een amusementsmoraal (ibid.).

Mertons onderscheid tussen functionele en disfunctionele relaties stelde onderzoekers
in staat om toch nog wetenschappelijk-rationele uitspraken te doen over de kwaliteit van
maatschappelijke ontwikkelingen. Het inhoudelijke fundament van die wetenschappelijke
autoriteit vormde ditmaal niet de volkenkundige idee van de evolutie van het beschavingspeiJ
danwel de geesteswetenschappelijke idee van de veri oren gegane integratie tussen
persoonlijkheid en gemeenschap. Fundament vormde ditmaal de op de organische metafoor
gebaseerde idee van de maatschappelijke orde als een functioneel samenhangend systeem.

Het waardenrelativisme van de functionele analyse had ondertussen nog wei degelijk
een wetenschappelijk fundament. De modemisering was immers gediend met een verhoogde
mobiliteit en dus met de nodige waardenpluriformiteit. Dat althans voor zover die
waardenpluriformiteit niet zelfhet proces van modernisering in gevaar zou brengen. Het
waardenrelativisme was dan ook verre van absoluut.

Hiermee verbonden veranderde ook de maatschappelijke plaats van de geleerdencultuur.
Lag in de oorspronkelijke sociografie en in de cultuurkritiek het accent toch vooral op
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de publieke functie van de rede, op de rol van de wetenschap in de vormgeving van het
gemformeerde publiek-maatschappelijke debat, met het nieuwe functionalisme verschoof
de aandacht naar de ordenende functie van de staat. Of men zich nu hield aan Mannheims
ideaal van een 'frei-schwebende Intelligenz' met haar substantieel-rationeel gefundeerde
utopieen of aan Mertons ideaal van de 'social engineer' met zijn functioneel-rationele
deskundigheid, in beide gevallen verplaatsten wetenschappers hun aandacht naar het
bureaucratische forum van de opkomende verzorgingsstaat. Daarmee plaatsten ze zich
ook boven de politiek. De wetenschappelijke elite achtte zichzelf in het bezit van
kennisinstrumenten die de ideologische beperktheid van de politieke meningsvorming
konden helpen corrigeren. De daarmee verbonden universelekennispretenties sloten overi-
gens goed aan bij de ambities van de nieuwe 'functionarissenelite' (Thoenes 1971 :235)
van de opkomende verzorgingsstaat, gericht op de vervulling van de sociale grondrechten
van de universele burger (vgl. Bauman 1987:109). Dankzij de toegenomen welvaart en
dankzij de toegenomen sociale zorg zouden in die verzorgingsstaat geen politiek-ideologische
tegenstellingen van enige betekenis meer bestaan. De aandacht kon worden geconcentreerd
op de adequate verdeling van levenskansen. Inverband met de vrijetijd was het van belang
de economische en culturele belemmeringen weg te nemen voor de gelijke deelname van
burgers aan een in omvang toenemende vrijetijd en voor de vergroting van de individuele
keuzevrijheid. Dat laatste uiteraard voor zover die individuele keuzevrijheidniet 'de regels
van het maatschappelijke spel' zouden aantasten (Kamphorst en Spruijt 1969: 100). Inzicht
in verschillen in vrijetijdsbesteding en in de mechanismen verantwoordelijk voor die
verschillen zou van nut kunnen zijn in de bepaling en evaluatie van het herverdelingsbeleid.

Pluriformiteit en trivialisering

In de loop van de jaren zeventig en tachtig wordt het beeld minder eenduidig en gaan
de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Hier kan daar slechts summier op worden ingegaan.

Het onderzoek uit de jaren vijftig en zestig naar de differentiatie van de vrijetijdsbesteding
kent een belangrijk vervolg in het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Plan bureau
(SCP). Het SCP zet daarmee het werk voort van het CBS. De bedoeling is dit keer echter
om het overheidsbeleid te toetsen aan de hand van zijn eigen doelstellingen om zo te
komen tot een verhoging van de doelmatigheid. Bereiken de culturele- en vrijetijdsvoorzie-
ningen wei alle verschillende bevolkingsgroepen en zo nee, waarom niet? De functionele
benaderingswijze is dan versmald tot de analyse van de samenhang tussen de verschillen
in vrijetijdsbeste-ding en socio-structurele achtergrondvariabelen. Van een functionele
beoordeling van de vrijetijdsbesteding vanuit het integratie ofaanpassingsleerstuk is geen
sprake meer. Daarvoor in de plaats treedt de aan Lindner (1968) en Becker (1976) ontleende
theorie van de allocatie van tijd en inkomen, een theorie die later door Knulst meer expliciet
in verband wordt gebracht met de rationele keuzetheorie (Knulst 1989). Uitgangspunt
is dat in een pluriforme samenleving de vrijetijdsbesteding niet langer aileen maar verklaard
kan worden uit de sociale omstandigheden waarin mensen leven. De besteding van de
vrijetijd moet daarentegen worden begrepen als het resultaat van de wisselwerking tussen
de relatief stabiele preferenties en competenties van individuen en wisselende temporele
en financiele condities (zie Knulst 1989). Wanneer we op de hoogte zijn van de condities
waarmee mensen zich geconfronteerd zien en kennis hebben van hun preferenties en
competenties kan een redelijke inschatting worden gemaakt van hun gedrag. Andersom
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kunnen veranderingen in gedrag verklaard worden uit veranderingen in condities bij gegeven
preferenties. Ganzeboom heeft dan inrniddels de zinvolheid verkend voor het SCP van
een leefstijlbenadering (Ganzeboom (I988). Ook die verkenning wordt ingegeven door
de gedachte dat socio-demografische variabelen steeds minder verklarende waarde hebben
en het wellicht via de leefstijlbenadering mogelijk is om diverse achtergrondvariabelen
en persoonsgebonden kenmerken in hun onderlinge wisselwerking in de analyse te betrekken.

Eenzelfde toenemende aandacht voor de individuele variabiliteit van de vrijetijdsbesteding
kenmerkt de ontwikkelingen in het onderzoek naar de vrijetijd aan de Rijksuniversiteit
in Utrecht. Ook hier groeit de twijfel aan de verklarende waarde van socio-structurele
variabelen. Kamphorst concludeerde al in 1971 dat het vrijetijdsgedrag als zodanig te
pluriform was om middels een factoranalyse in geabstraheerde patronen samen te vatten
(Kamphorst & Besouw 1971:23). Maar waar Knulst zijn hei1zoekt in rationele keuzeproces-
sen en Ganzeboom het domein van het 1eefstijlonderzoek verkent, zoekt Kamphorst de
oplossing in de levenslooptheorie. Zowel in het kwantitatieve onderzoeksproject uitgevoerd
in samenwerking met Spruijt (Kamphorst en Spruijt 1983) als in een aantal kwalitatieve
projecten gaat Kamphorst op zoek naar de biografische achtergronden van vormen van
vrijetijdsbesteding (zie Kamphorst 1991). Uitgangspunt is dat de leeftijd en de manier
waarop in het veri eden is kennis gemaakt met vormen van vrijetijdsbesteding een
voorspellende waarde hebben voor het latere vrijetijdsgedrag. Omgekeerd kunnen
veranderingen in vrijetijdsgedrag verklaard worden uit de samenloop van biografische
achtergronden en socio-structurele condities.

De inbreng vanuit de kritische theorie in de thematisering van het vraagstuk van de
vrijetijd in Nederland heeft, althans voor wat het onderzoek betreft, verrassend uitgepakt.
Het zou voor de hand hebben gelegen dat dat onderzoek geinspireerd was door de superieure
cultuurkritiek van Horkheimer en Adorno. Beide zagen de vrijetijd vooral a1s het gemoderni-
seerde dome in van 'pseudo-individualiteit' en 'esthetische barbarij', produkt van de
gerationaliseerde 'cultuurindustrie', slachtoffer van 'de eis tot vermaak en ontspanning'
(Horkheimer en Adorno 1947: 174-175). Een andere mogelijkheid zou zijn geweest het
onderzoek in te richten in lijn met de neo-marxistische analyse zoals Habermas die later
verrichtte van het 'pseudo-karakter' van de vrijetijd. Voor Habermas was de vrijetijd
in belangrijke mate een functie van de arbeid, in beslag genomen door de behoefte aan
compensatie voor en regeneratie van de vervreemde arbeidskracht (Habermas 195811973).
In het verlengde van dit schema heeft Beckers in zijn 'Mythe van de vrijetijdsmaatschappij'
(Beckers 1977) nog het onderscheid voorgesteld tussen '(arbeids)vrije tijd' en'recreatietijd'.
De laatste categorie zou komen te staan voor de 'echte' vrijetijd. Maar in het concrete
onderzoek dat vanuit Wageningen is ondemomen, gemspireerd door de traditie van de
kritische theorie, is de nadruk uiteindelijk toch vooral komen te Jiggen op Habermas'
leerstuk van de relatie tussen systeem en leefwereld. Ret vraagstuk van de vrijetijd wordt
het vraagstuk van de bescherming van het alledaagse leven (opgevat als 'leefwereld' -domein)
tegenover de wereld van economie en beleid (opgevat als 'systeem'-domeinen). In de
praktijk leidt dit vraagstuk weg van de cultuurkritische waardebepaling naar de analyse
van de relatie tussen vrijetijdsbesteding en overheidsplanning. Het onderzoek naar de
recreatieve betekenis van de woonomgeving voor huisvrouwen (Beckers et al. 1980 en
Van 't Eind et al. 1981) komt daarmee in belangrijke mate in de geesteswetenschappelijke
traditie van het zogenaamde verstehende leefwereld-onderzoek te staan, maar nu ingepast
in een schema van democratisering en verzet. Alhoewel in de kritische theorie de hang
naar een empirisch te funderen oordeel over beschaving en vooruitgang aanwezig bIijft,
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heeft de toepassing daarvan in het Nederlandse onderzoek van de vrijetijd paradoxalerwijs
net geleid tot een verhoogde belangstelling voor de eigenheid en pluraliteit van lokale
vrij etijdsculturen.

Eenzelfde paradoxaal effect heeft de toepassing in Nederland van de Britse cultuurstudies.
In deze traditie worden lokale vrijetijdsculturen van jongeren onderzocht aan de hand
van een op het neo-marxisme gebaseerd perspectief. Dat perspectief reikt de termen aan
voor een superieure intellectuele evaluatie van vrijetijdsculturen. Ze kunnen worden getoetst
op hun bijdrage aan processen van maatschappijhervorming. De vrijetijdsculturen van
jongeren worden dan ook getypeerd als 'imaginaire' of 'symbolische' vormen van verzet.
Maar het belangrijkste effect van het onderzoek, zowel op de langere termijn in Engeland
zelf als van het begin af aan in Nederland, houdt verband met een ander onderdeel van
het onderzoeksprogramma van cultuurstudies. Dat betreft de typering van vrijetijd en
cultuur als domeinen van strijd en verzet (Johnson 1987). Het resultaat is een verhoogde
aandacht voor het lokaal-specifieke karakter van vrijetijdsculturen. In die aandacht voor
alledaagse contexten van vrijetijd en vrijetijdsbesteding staat cultuurstudies overigens
niet langer aIleen. Zowel vanuit de hernieuwde school van de cultuurgeschiedenis als
vanuit de culturele en historische antropologie gaan onderzoekers zich in toenemende
mate bezig houden met aspecten van vrijetijd (zie Kalb & Kingma 1990). En daarnaast
zou Stokvis (1979) niet de enige blijven die vanuit defiguratietheorie onderzoek deed
naar aspecten van vrijetijd.

Deze veranderingen in het onderzoek van de vrijetijd wijzen eigenlijk allemaal in
dezelfde riehting. Er bestaat een toenemende gevoeligheid voor het pluriforme karakter
van de vrijetijdsbesteding. De tijd dat er een eenduidige, wetensehappelijk gelegitimeerde
rangorde kon worden aangelegd tussen de diverse vormen van vrijetijdsbesteding lijkt
definitief voorbij. Er vindt - in de woorden van Turner (1991) - een trivialisering plaats
van cultuur en vrijetijd.

Van regelgevers naar bemiddelaars?

Volgens Bauman is dit besefvan de onomkeerbare pluriformiteit zowel het resultaat van
veranderingen in de maatschappelijke werkelijkheid als van veranderingen in de
wetenschappelijke pereeptie van die werkelijkheid (Bauman 1987: 129). Die laatste kant
van de medaille is hierboven geschetst. Inde loop van de jaren zeventig en taehtig worden
binnen het veld van het onderzoek van de vrijetijd andere theoretische posities ingenomen.
En of het nu gaat om analyses gemspireerd door de rationele keuzetheorie, door
levenslooptheorieen, door de kritisehe theorie, de optiek van cultuurstudies, de veldtheorie
van Bourdieu, de structuratietheorie van Giddens of de figuratietheorie van Elias, in aIle
gevallen leiden ze tot een toenemende gevoeligheid voor de pluriformiteit van de
vrijetijdsbesteding. Dat geldt dan niet aIleen hedendaagse ontwikkelingen, maar ook de
gesehiedenis. Ook die blijkt meer pluriform te zijn dan socialewetenschappers ons eertijds
hebben willen doen gel oven.

Natuurlijk blijven er belangrijke versehillen bestaan tussen de hierboven genoemde
perspeetieven. Zo blijven zowel de rationele keuzetheorie als de levenslooptheorie, de
figuratietheorie aIs de veldtheorie de pluriforrne vrijetijdsbesteding benaderen met aIgemene
verklaringsprincipes, met een uniforme logica, terwijl bijvoorbeeld de structuratietheorie,
de cultuurgeschiedenis en de antropologie meer de nadruk leggen op het eontingente en
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gesitueerde karakter van de sociale werkelijkheid. Die contingente werkeIijkheid is niet
te verklaren vanuit een eenduidig verklaringsprincipe. En waar de veldtheorie, de
structuratietheorie en de figuratietheorie de aandacht vestigen op het relationele karakter
van de sociale werkelijkbeid, verdwijnt de relationele context in de rationele keuzetheorie
en de levenslooptheorie uit het zicht. Tenslotte springen de diverse analyseschema's nogal
verschillend om met de historische en institutionele context waarbinnen de vrijetijdsbesteding
plaatsvindt en houdt men er verschillende handelingstheorieen op na.

De maatschappelijke achtergrond van de pluralisering van het vraagstuk van de vrijetijd
is ondertussen niet moeilijk te achterhalen. Standaard zijn de verwijzingen naar het einde
van het tijdperk van het industriele kapitalisme met zijn eenduidige klassenculturen, naar
de toename van de welvaart en van de mogelijkbeden voor vrijetijdsbesteding danwel
naar de naoorlogse onderwijsrevolutie. De mondialisering van vrijetijd en cultuur - op
haar beurt gedragen door een wereldomvattend netwerk van massacommunicatie - impliceer-
de dat er een toename plaatsvond van het aantal culturele modellen waarmee vrijetijdsbeste-
ders en intellectuelen in contact kwamen (Thompson 1990). Bijgevolg valt het meer dan
ooit moeilijk om de eigen rede, de eigen culturele identiteit en de eigen smaak te presenteren
als het vanzelfsprekende eindpunt van een universele geschiedenis.

Daamaast veranderde er het een en ander in de relatie tussen de overheid en het weten-
schappeJijke onderzoek. Enerzijds - aldus sociologen als Touraine (1980), Wallerstein
(1987) en Giddens (1990) - is de natie-staat steeds moeilijker op te vatten als de enige
ofzelfs de belangrijkste eenheid van socio-culturele integratie. Daardoor is de natie-staat
ook steeds moeilijker te beschouwen als een zelfstandige eenheid van onderzoek of als
een vanzelfsprekend generalisatieniveau. Anderzijds - w beweert Bauman - Jijkt het beleid
steeds minder behoefte te hebben aan universele criteria voor de onderbouwing van haar
beleid. Bij de formulering van beleidscriteria krijgen wetenschappelijk-universele
rationalisaties een steeds grotere concurrentie van allerlei andere, meer pragmatische
rationalisaties zoals commerciele, politieke, professionele of esthetische.

Mogen we Bauman geloven dan heeft deze situatie geleid tot een essentiele verandering
in de maatschappelijke rol van intellectuelen. De post-modeme intellectuele strategie bestaat
niet langer uit het achterhalen van de universele geschiedenis of de juiste smaak of uit
de formulering van contextloze wetmatigheden of mechanismen. De post-moderne
intellectuele strategie is die van de bemiddeling tussen tradities. Het nieuwe intellectuele
specialisme zou het specialisme zijn van de 'geciviliseerde conversatie' (Bauman 1987: 143).
Richard Johnson formuleerde al iets soortgelijks bij gelegenheid van de conferentie
'Alledaags leven; vrijetijd en cultuur' in 1985:

'There is a need for practical and theoretical mediation between the different agents
that, together, have the means to change social circumstances more permanently. It is
only as enablers of such alliances, as representing one group to another, that we have
the right, in my opinion, to speak with any authority other than our personal voice.
For youth workers, cultural researchers and leisure providers this is not going to be an
easy lesson to learn!' (Johnson 1987:217)

Het wetenschappelijke vraagstuk van de vrijetijd krijgt in deze post-moderne strategie
een even lokale status toebedacht als elk ander vraagstuk van de vrijetijd. Het wetenschappe-
lijke vraagstuk is niet Ianger te general iseren tot het maatschappelijke vraagstuk bij uitstek.
Diverse Fragmenten van vermaak als het stropen, het bioscoopbezoek en het bingospel
(zie Kalb en Kingma 1991) zijn niet langer te benaderen vanuit een eenduidige geobjectiveer-
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de logica. Telkens opnieuw zullen onderzoekers door moeten dringen in de eigenstandige
wereld van de vrijetijdspraktijk in kwestie om zich de categorieen en regels ervan eigen
te maken om zodoende het voortbestaan ervan te kunnen begrijpen en verklaren.

Duidelijk is dat niet al het recente onderzoek naar de vrijetijd tot die postmoderne
strategie gerekend kan worden. Sommige onderzoekers blijven bijvoorbeeld werken met
geobjectiveerde categorieen en classificaties van vrijetijdsbesteding. Daarnaast is het
opva1lend dat we de postmoderne onderzoeksstrategie juist tegen komen buiten het domein
van het opdracht-onderzoek. De groeiende aandacht voor het alledaagse en lokale valt
samen met een groeiende aandacht vanuit het academische onderzoek voor vraagstukken
van cultuur en vermaak.

In een bepaald opzicht lijkt ten slotte de geschiedenis in haar eigen staart te bijten.
In het onderzoeksprogramma van de sociografie ging de aandacht imrners ook uit naar
het lokale leven. Ondertussen is er dan wei geen sprake meer van een wetenschappelijk
oordeel over de waarde van de vrijetijd. Maar dat heeft allerminst betekent dat de aandacht
van de wetenschap voor de vrijetijd is afgenomen, integendeel zelfs.



4 Levensstijlen

Tussen traditie en moderniteit

Het begrip levensstijl of leefstijl (ik zal beide begrippen 'tot nader order' door elkaar
gebruiken)" mag zicb bet laatste decennium in een grote populariteit verbeugen. En
dat zowel in de wereld van de marketing en de consumptie als in de wereld van bet sociaal-
wetenscbappelijke onderzoek. Wat bet eerste betreft boeft aileen maar verwezen te worden
naar de populariteit van bet concept bij pogingen van marktonderzoekers om de potentiele
markt van kopers in kaart te brengen of naar bet gebruik van bet leefstijlconcept door
adverteerders in de aanprijzing van bun produkten (zie Goossens 1992). Wat bet tweede
betreft kan gedacbt worden aan de populariteit van het begrip levensstijl in de keuze van
de titels van workshops, conferenties enlofboeken. Daarnaast is er langzamerband zoiets
aan het ontstaan als een aparte traditie van 'Ieefstijlonderzoek' (vgl. Bourdieu, LUdtke,
MUller, Veal, Ganzeboom).

De populariteit van de term lijkt verband te houden met de overtuiging van onderzoekers
dat er sprake is van een toenemende variatie in de manier waarop mensen hun leven
inrichten. De systematiek in het gedrag van mensen, zo luidt het verhaal, valt steeds
moeilijker te achterhalen aan de hand van eens gebruikelijke positionele kenmerken. Mensen
gedragen zich minder en minder volgens lange tijd gangbare klasse- en genderonderscheidin-
gen. Collectieve identiteiten verbonden met een gedeeld arbeidersbestaan of met een gedeeld
bestaan als (huis )vrouw hebben hun collectieve vanzelfsprekendheid verloren. Er is sprake
van een vermenigvuidiging, verbrokkeling of fragmentering van conventionele positiegebon-
den handelingsmodellen."

In het maatschappelijke debat wordt deze ontwikkeling wei in verband gebracht met
een vermeende aan de Westerse cultuur inherente trend tot individualisering. In de loop
van de geschiedenis hebben mensen zich in hun streven naar persoonlijke vrijbeid meer
en meer teruggetrokken uit knellende institutionele verbanden om bun persoonlijke
voorkeuren en individuele smaak de ruimte te geven. Meer conereet wijst de Duitse socioloog
Ulrich Beck (1986) naar ontwikkelingen zoals de toegenomen naoorlogse welvaart en
de daardoor gestegen levensstandaard, de veranderde plaats en betekenis van de arbeid,

14 'Leefstijl' betreft feitelijk een anglicisme ('lifestyle'). De recente populariteit van die schrijfwijze in het
Nederlandse taalgebied vormt een uiting van de manier waarop het begrip weer in de belangstelling is komen
te staan via de wereld van de Anglo-Amerikaans georienteerde reclame en marketing. In 'goed' Nederlands
zouden we moeten spreken over 'Ievensstijl', hetgeen overigens op zichzelfverre van logisch is want we spreken
irnmers ook over leefruimte, leefpatroon, leefgewoonte e.d. En wie weet, aIs we ver teruggaan in de tijd komen
we tot de bevinding dat 'Ievensstijl' feitelijk een germanisme is ('Lebensstil').
15 Deze redenering is zo a1gemeen geformuleerd overigens niet zonder problemen. Zie ondermeer de
kanttekeningen van Bourdieu (1986:xii) bij de these van het einde van de relatie tussen sociaIe positie en levensstijl,
"een these die overigens zelf aI ouder is dan de dag van vandaag. We komen haar aI tegen in de Amerikaanse
massacultuur-literatuur van de jaren '50 en '60, aIsmede in het werk van schrijvers die zich beroepen op de
these van de 'postindustriele samenleving' (o.a. Bell 1973). Bourdieu oppert terecht de mogelijkbeid dat er
ook sprake kan zijn van een verschuiving in de aard van de kenmerken aan de hand waarvan k1assen elkaar
onderscheiden. Of zoals een bekende songtekst het zegt: 'It ain't what you do, it is the way that you do it'.
Niet 6f mensen een boek lezen danwel televisie kijken kan kenmerkend zijn voor het culturele onderscheid,
aIswel wat ze lezen danwel bekijken, c.q. wat ze met datgene wat wordt gelezen danwel bekijken doen (vgl.
De Certeau 1984).
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de democratisering van het onderwijssysteem, de verlenging van de jeugdperiode en de
algemeen toegenomen sociale mobiliteit en meer recentelijk de flexibilisering van de arbeid
en de invoering van nieuwe informatie- en communicatiemedia. Giddens (1991) brengt
meer recent de groeiende beiangstelling voor levensstij len in verband met de toegenomen
mondiale integratie. Die heeft tot gevolg dat we heden ten dage de beschikking hebben
over oneindig veel meer mogelijke modellen voor ons leven dan ooit bet geval was, modellen
waarmee we kennis maken via de massamedia maar ook gedurende onze eigen reizen
naar steeds verder weg liggende oorden en via de komst van de leden van andere culturen
en etniciteiten naar de eigen regio. Daarnaast hebben in de loop der tijd ondernemers
hun invloed op het maatschappelijke leven uitgebreid van de sfeer van de produktie naar
de sfeer van de consumptie. Dat had tot gevolg dat meer en meer domeinen en aspecten
van het leven onderworpen werden aan de cultuur van de markt, een cuituur waarin mensen
elkaar aanspreken op de articulatie van hun aller-individueelste behoeften, dromen en
onderscheidingen.

Hoe het ook zij: ondanks (of misschien net dankzij) de groeiende populariteit van
het leefstijiconcept neemt de duidelijkheid over waar dat begrip precies voor staat en
over het bredere theoretische belang ervan eerder af dan toe. De term dreigt de status
te krijgen van een 'container begrip', waarover maar beter gezwegen kan worden."
In het onderzoek krijgt het concept zowel een beschrijvende als een verklarende betekenis
toegedicht. In het eerste geval reiken de aspiraties niet verder dan het achterhalen van
classificaties en typologieen van gedrag en staat leefstijl eigenlijk simpelweg voor wat
vroeger ook wei een 'gedragspatroon' werd genoemd. In het tweede geval representeert
'Ieefstijl' een set van min of meer constant geachte attitudes, waardenorientaties, smaken,
interesses, betekenissen, statusorientaties of opinies, allemaal factoren waarvan wordt
verwacht dat er een stabi!iserende en coherentie verlenende invloed van uitgaat op het
gedrag van mensen. Vaak wordt het gebruik van het concept in theoretische zin gelegitimeerd
door te verwijzen naar de tekorten van louter economische ofutilitaristische verklaringen
van menselijk handelen en de behoefte aan onderzoeksstrategieen waarin een grotere plaats
wordt ingeruimd voor de sociaal-symbolische betekenis daarvan (vgl. Lutdke, Veal). Voor
McCracken (1988) daarentegen is het begrip vooral van belang omdat het ons attent maakt
op mogelijke 'Diderot' -effecten, dat wi! zeggen op manieren waarop handelingen, goederen
en diensten een betekenisvolle eenheid kunnen gaan vormen, waarvan de samenstellende
delen hun betekenis ontlenen aan het geheel.

Ondertussen zou de oppervlakkige waarnemer door de recente aandacht voor het
leefstijiconcept licht te indruk kunnen krijgen dat het hier gaat om een recent begrip.
Het zou de laatste modegril kunnen vormen in het sociaal-wetenschappelijke onderzoek,
een modegril die met name te danken is aan de populariteit van het begrip in de wereld
van de reclame en de marketing. Niets is echter minder waar. Het leefstijiconcept is in
zeker opzicht al zo oud als de sociologie zelf en vormt goed beschouwd zelfs een constante
in de Nederlandse geschiedenis van het vrijetijds- en cultuuronderzoek (zie Beckers en
Momrnaas 1991).

In deze paragraaf wil ik niet zozeer ingaan op die laatste geschiedenis. Daarentegen
wil ik nagaan hoe het leefstijiconcept, ofhet idee waarvoor dat concept staat, is gebruikt
door een drietal belangrijke klassieke maatschappijwetenschappers, te weten Veblen, Weber

16 Zo vroeg Tony Veal zich aI in 1986 af of we hier nu te maken hadden met een echt concept of met een
'buzzword', een 'holle frase' (Veal 1986).
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en Simmel. Hun werk is in dit verband een nadere beschouwing waard omdat zij mijns
inziens in een vroeg stadium een socioiogische theorie van de plaats en betekenis van
leefstijlen hebben ontwikkeid die temidden van het hedendaagse tumult over het begrip
nog steeds een verhelderend vertrekpunt vormt voor de beoordeling van de zinvolheid
ervan. Hun werk reikt als het ware een kader aan van waaruit wellicht een aantal vruchtbare
vraagstellingen zijn afte leiden voor hedendaags 'leefstijlonderzoek' en van waaruit enige
ordening in het debat daarover kan worden aangebracht. Dat is overigens niet zo
verwonderlijk. In een aantal opzichten komt immers de tijd waarin Veblen, Weber en
Simmel hun belangrijkste teksten schreven (rondom de laatste eeuwwisseling) overeen
met die van ons. Ook toen was sprake van belangwekkende economische, politi eke en
culturele transfonnaties, zoals een versnelde industrialisering en mondialisering en een
nieuwe ronde in de verbreiding van de massaconsumptie, ontwikkelingen die zijn samen
te vatten in de zinsnede 'de doorbraak van het modeme kapitalisme'. Wat hun werk hier
verbindt is de aandacht voor de manier waarop gedragingen van mens en kunnen gaan
fungeren als vonngevende elementen in de reproduktie van sociale verhoudingen. Kempunt
vormt niet zozeer de vraaghoe bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding, cuituurparticipatie danwel
consumentengedrag kunnen worden gegroepeerd, geclassificeerd en 'verklaard', alswel
de vraag naar de rol van aspecten van vrijetijdsbesteding en consumptie in de vonngeving
van sociale verhoudingen en andersom.

Na een korte presentatie van het werk van Veblen, Weber en Simmel wil ik in een
conclusie proberen een nadere theoretische plaatsbepaling te geven van het begrip.

Verspillende consumptie

Wie de Nederlandse vertaling van Thorstein Veblens The theory of the leisure class ter
hand neemt zou gemakkeIijk de indruk kunnen krijgen dat het levensstijlconcept tot Veblen's
gangbare vocabulaire behoort. Het tegendeel is waar: in Veblens oorspronkelijke werk
uit 1899 komt de term voor zover ik kan nagaan niet voor. Toch is het niet moeilijk voor
te stell en waarom de Nederlandse vertalers (B. Tromp en L. Inberg) het begrip levensstijl
in hun vertaling hebben gemtroduceerd. In navolging van Eliasl? zouden we kunnen
zeggen dat de in oorsprong uit Noorwegen afkomstige Arnerikaan Veblen ons een van
de eerste analyses heeft gegeven van wat meer en meer is beschouwd als het doorslaggevende
kenmerk van levensstijlen. Dat betreft de onderscheidende betekenis van goederen en
bezigheden in de sociale relaties tussen mensen. De recalcitrante en individualistische
Veblen, die uiteindelijk na een mislukte academische carriere - door Van Elderen (1991)
in verband gebracht met zijn belangstelling voor vrouwen - in 1929 in aIle eenzaamheid
zijn leven zou eindigen in een hut in de bossen (zie Mills 195311974), spreekt in dat verband
over 'demonstratieve consumptie' (conspicuous consumption) en over 'de aandacht trekkende
vrijetijdsbesteding' (conspicuous leisure).

Zoals ook Adorno in een voorwoord bij de Duitse vertaling van The Theory of the
Leisure Class heeft aangegeven (Adorno 1974:322) is het voor een goed begrip van de
notie van de demonstratieve consumptie nodig ons te realiseren dat die niet op zichzelf
staat, laat staan dat Veblen daar louter een waarderende of ironische betekenis aan heeft

17 Volgens Elias had Veblen de verdienste '( ..) Probleme des Statusverbrauchs - wohl zum ersten Mal - a1s
soziologische Probleme behandelt zu haben' (Elias I969b:64n).
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willen geven. De notie vonnt een onderdeel van een bredere en 'serieuze' wetenschappelijke
analyse van de Amerikaanse cultuur van rond de laatste eeuwwisseling. Die analyse is
gebaseerd op het in de 1ge eeuw populaire evolutionistische utilitarisme. Veblen was
het uiteindelijk te doen om een wetenschappelijke verklaring voor het voortbestaan van
gedragingen die vanuit een strikt wetenschappelijk perspectief moesten worden beschouwd
als nutteloos (en dus zinloos). Om de gedachten te bepalen: Veblen ging het om zulke
zaken als kennis van dode talen en occulte wetenschappen, het cultiveren van verfijnde
manieren en sociale verplichtingen, kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied
van de mode, het fokken van honden en paarden, het hebben van huishoudelijk personeel,
het cultiveren van oprijlanen, brede gazons en parken, gokken en godsvruchtig gedrag.
Deze vonnen van gedrag, aan te treffen onder uiteenlopende Amerikaanse milieus, kunnen
niet worden verklaard uit hun directe economische nut: ze leveren immers geen bijdrage
aan bet menselijke welzijn of aan bet levensproces in brede zin. Vandaar dat die gedragingen
worden getypeerd als vormen van 'verspilling', waarvan het voortbestaan klaarblijkelijk
op andere dan economische principes berust." Uiteindelijk verklaart Veblen dit gedrag
uit bet 'barbaarse' streven van mensen naar een goede reputatie of eer." Dat streven
is weliswaar zo oud als de civilisatie zelf, maar wordt in de moderne samenleving
uitgevochten binnen een nieuw, als 'quasi-vreedzaam' aan te duiden onderscheidingsregime.

Kort weergegeven komt Veblens verklaring voor het voortbestaan van vormen van
verspillende consumptie en tijdsbesteding op het volgende neer. In lijn met de evolutie
van produktiewijzen bestaat er door de geschiedenis heen een ontwikkeling in wat
maatscbappelijk doorgaat voor een goede reputatie of eervolheid. Om ons tot de meest
recente tijd te beperken (Veblen zelf gaat verder terug in de tijd): golden agressie en
oorlogszuchtige uitbuiting ten tijde van het feodale tijdperk als belangrijke sociale
onderscbeidingscriteria, in de modeme tijd zijn deze verdrongen door bet bezit van vennogen.
De maatschappelijke verdeling van goede eer en reputatie wordt dan gebaseerd op de
maatscbappelijke verdeling van rijkdom."

Het probleem is echter dat rijkdom pas kan gaan functioneren als een teken van een
goede reputatie als die rijkdom ook getoond wordt. Wie veel geld bezit, maar dat geheel
en al voor anderen verborgen boudt, zal daar weinig eer mee behalen. 'The wealth or
power must be put in evidence, for esteem is awarded only on evidence' (Veblen 1953:42).

18 Het woord 'verspilling' wordt door Veblen niet in een louter waarderende zin gebruikt. Het gaat hier om
een 'wetenschappelijke' constatering: 'Customary expenditure must be classed under the head of waste in so
far as the custom on which it rests is traceable to the habit of making an invidious pecuniary comparison - in
so far as it is conceived that it could not have become customary and prescriptive without the backing of this
principle of pecuniary reputability or relative economic succes' (Veblen 1953:79).
19 Veblen spreekt eerder over honor, esteem en honorific emulation dan over status of statussystems. In een
recent artikel over 'Theories of Social Honor' beschouwt Elvin Hatch (1989) beide begrippen (honor en status)
als min of meer inwisselbaar. Wellicht is het toch verstandig om vanwege de eigen plaats die beide begrippen
hebben gekregen in de latere geschiedenis van de sociale theorie hier enige voorzichtigheid te betrachten. Naar
mijn gevoel heeft 'status' een veel meer generieke, haast a-historische betekenis gekregen dan 'honor'. Zowel
Veblen als Weber (soziale Ehre) brengen eerbaarheidsmechanismen toch vooral in verband met feodale
onderscheidingsprincipes. Ik kom hierop nog terug. In dit artikel vertaal ik honor en Ehre in ieder geval in
termen van eer, eervolheid en reputatie.
20 In lijn met het door hem aangehangen utilitaristisch-evolutionisme, is Veblens verklaring eerder 'contra-factisch'
dan daadwerkelijk historisch. Veblen kan eenvoudigweg geen ander mechanisme bedenken dateen verklaring
zou kunnen geven voor het voortbestaan van de barbaarse kanten van het leven van de 'nouveau riche' van
het Amerika van rond de eeuwwisseling. Esthetische waarden, normatieve idealen en utilitaristische argumenten
kunnen geen afdoende verklaring bieden voor de nooit aflatende speurtocht naar nieuwe tekens van prestige
en eer (zie Veblen 1953:47).
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Nu zijn er algemeen gesproken twee effectieve manieren om de eigenrijkdom publiekelijk
te tonen, namelijk door ofwel tijd ofwel geld op een demonstratieve manier te verspiIlen.
De eerste vorm, het verspillende benutten van de tijd, was vooral gebruikelijk in een eerdere
fase van de civilisatie, ten tijde van het bestaan van de echte 'leisure class' van het patriciaat.
Maar we komen haar ook nog weI tegen in de modeme tijd. Het cultiveren van de 'goede'
smaak is zo'n voorbeeld van een verspillend gebruik van de tijd: het geeft aan dat mensen
w welvarend zijn dat ze tijd over hebben om onproduktiefte gebruiken. Een ander voorbeeld
betreft het niet werken van vrouwen uit 'gegoede' kring. Ook dat interpreteert Veblen
als een demonstratie van het overvloedige bezit van niet noodzakelijkerwijs produktief
aan te wenden tijd." Maar in de modeme tijd, wanneer de maatschappelijke communicatie
en mobiliteit toeneemt en menselijke relaties in toenemende mate anoniem worden en
meer gedifferentieerd, kan de eigen rijkdom en dus de eigen reputatie meer effectiefworden
getoond middels het verspillende bezit en gebruik van zaken zoals meubilair, kleding,
huizen en tuinen.

In de modeme tijd mondt de geschiedenis van de eervolle wedijver aldus uit in een
'barbaars regime van geldelijke eerzucht', zowel uitgevochten binnen het domein van
de produktie als binnen het domein van de consumptie. In dat laatste domein manifesteert
het regime zich in een niet aflatende speurtocht naar nieuwe stijlen en smaken, in gang
gehouden door de onderlinge wedijver tussen en binnen sociale klassen. Daarbij zet de
hoogste sociale klasse meer dan ooit de standaard voor de andere klassen. Juist omdat
in de tijd waarin Veblen leefde de contacten tussen de sociale klassen intensiever en de
onderscheidingslijnen tussen de diverse sociale klassen vager en vluchtiger zijn geworden
dan ooit, nemen de lagere klassen de reputatiestandaard van de hoogste klassen sneller
dan ooit als nastrevenswaardig over (ibid. 70).22

Het is in het licht van de recente receptie van het werk van Veblen" goed om op dit
punt aangekomen te benadrukken waar het Veblen nu eigenlijk om te doen was. Het ging
hem nadrukkelijk niet om de ontwikkeling van een theorie van het consumentengedrag
als zodanig, laat staan dat hij van mening was dat het principe van de eervolle onderscheiding
of de geldelijke eerzucht als een enige of afdoende verklaring kon gelden voor de stijlen
en modes die mensen aanhingen of voor het soort produkten dat ze kochten. Allereerst

21 Oit vonnt een voorloper van de later in de economie van de vrijetijd zo populaire theorieen over de relatie
tussen arbeid en vrijetijd. Goed beschouwd kent de economie geen vrijetijd. Hetenige wat ze kent is produktief
of onproduktief gebruikte tijd, waarbij de waarde van de laatste worden berekend in tennen van de marktwaarde
van de eerste.
22 In Veblens verklaring van de dynamiek van stijlen en smaken openbaart zich een zekere ambivalentie.
Enerzijds wordt de speurtocht naar nieuwe stijlen verklaard vanuit de tegenstelling tussen het principe van
de kostbaarheid, financiele eervolheid of economisch prestige enerzijds en het principe van de esthetische verfraaiing
anderzijds (Veblen 1953: 124). Aan de andere kant wordt de dynamiek verklaard uit de eervolle wedijver tussen
en binnen sociale k1assen. Zoals bekend heefi Bourdieu, wiens zwijgen over Veblen veelbetekend is, deze
ambivalentie 'opgelost' door ook de tegenstelling tussen het principe van de kostbaarheid en het principe van
de esthetische verfraaiing op te vatten als het resultaat en onderdeel van de onderscheidingsstrijd tussen
klassenfracties, een strijd uitgevochten in tennen van te onderscheiden vonnen van economisch respectievelijk
cultureel kapitaal (Bourdieu 1986/1979).
23 Eerst is er het verweer van Bourdieu (1988) tegen de verbinding die Elster (1983) heeft gelegd tussen
zijn werk en dat van Veblen. Elster heeft er niets van begrepen. Veblen zou hetvolgens Bourdieu hebben gehad
over een 'conscious search for distinction', terwijl hijzelf nu juist wijst op het belang van 'objectieve'
structuurkenmerken (zie ook Van Elderen 1991). Op de tweede plaats is daar Campbells (1989) recente kritiek
op wat hij noemt het 'Vebleneske perspectief. Veblen zou het proces van stijlvemieuwing teveel reduceren
tot statusoverwegingen en geen oog hebben voor symbolische en esthetische voorkeuren. Nu valt er vee Iaan
te merken op het werk van Veblen, maar beide kritieken schieten, zoals ik in het vervolg laat zien, tekort.
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ging het Veblen primair om de verklaring van het fenomeen van de toonaangevende
verspilling, een fenomeen dat zich niet aileen openbaart in sommige vormen van consumptie,
maar ook in allerlei andere vormen en aspecten van gedrag zoals in de etaIering van schaarse
kennis, in de cultivering van goede manieren, in de vormgeving van het lichaam e.d.
Daamaast ging het Veblen om een analyse op institutioneel niveau (een niveau vergelijkbaar
met Bourdieu' s 'objectiviteit van de eerste orde') en maakte hij te pas en te onpas duidelijk
dat het principe van de eervoUe wedijver niet moet worden gezien als een bewust gehanteerd
motief:

'The caution has already been repeated more than once, that while the regulating norm
of consumption is in large part the requirement of conspicuous waste, it must not be
understood that the motive on which the consumer acts in any given case is this prin-
ciple in its bald, unsophisticated form, Ordinarily his motive is a wish to conform to
established usage, to avoid unfavorable notice and comment, to live up to the accepted
canons for decency in the kind, amount and grade of goods consumed, as well as in
the decorous employment of his time and effort' (Veblen 1953:817).

Elders verwijst Veblen ook naar het belang van gevestigde routines, esthetische waarden,
de hang naar comfort of naar zekerheid en het motief van de decoratie of verfraaiing.
De wet van de demonstratieve verspilling moet dan ook op de eerste plaats worden gezien
als handelend op het niveau van de institutionele randvoorwaarde, als een functionele
conditie." Daarbinnen en op grond daarvan kunnen zich gebruiken en orientaties
ontwikkelen, die in een volgend stadium van ontwikkeling kunnen worden beschouwd
als een vanzelfsprekend onderdeel van de leefstijl van een maatschappelijke klasse.

Uiteindelijk acht Veblen klassenverhoudingen en dedaarmee samenhangende klassenwedijver
verantwoordelijk voor de historische en sociale dynamiek werkzaarn achter de aanstootgeven-
de verspilling van tijd en geld. Het is ook aan die klassenverhoudingen dat bepaalde
gedragingen en goederen hun symbolische betekenis (en dus hun coherentie) ontlenen.
Tenslotte is het te danken aan de klassenwedijver dat mensen permanent op zoek moeten
naar nieuwe stijlen, goederen en gedragingen. Enerzijds is de permanente verfijning van
de smaak onder hogere klassen het resultaat van een proces van eervolle wedijver onder
de leden daarvan onderling, anderzijds is die permanente verfijning ook een reactie op
de con stante statusintlatie waaraan tekens van financiele macht onderhevig zijn als gevolg
van het streven van lagere klassen om die tekens over te nemen.

Maar wat betekent in dat verband 'klasse'? Met die vraag belanden we bij Veblen in
een gecompliceerd drijfzand. Enerzijds hanteert Veblen een materialistische definitie van
eer (vgl. Hatch 1989). In de post-feodale samenieving wordt de fatsoen- en eervolheidstraditie
van een klasse 'more or less rigidly' bepaald door haar financiele bestaansvoorwaarden.
Eer staat gelijk aan geldelijk gewin. Daarnaast hanteert Veblen een materialistisch-
evolutionistische verklaring voor het ontstaan van hetmoderne, quasi-vreedzame systeem

24 De Amerikaanse socioloog Robert Merton zal later Veblens analyse van de plaats en betekenis van de
demonstratieve consumptie gebruiken als een goede iIIustratie van een functionele analyse, waarbij een adequaat
onderscheid wordt gemaakt tussen de manifeste en latente functie van vormen van consumptie (zie Merton
1968: 123/4).
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van eervolle wedijver en wordt de pennanente strijd om het bezit van goederen ook in
verband gebracht met de institutie van het prive-eigendom,

Maar wie verwacht dat een dergelijk materialistisch perspectief ook zal uitmonden
in een materialistisch klassebegrip komt bedrogen uit. Veblen lijkt er eerder een idealistische
opvatting over klasse op na te houden:

'( ...) the concept of dignity, worth, or honor, as applied either to persons or conduct,
(is) of first-rate consequence in the development of classes and of class distinctions'
(ibid. 29).

Klassenrelaties worden in eerste instantie beschouwd als relaties van eer en prestige. Dus
wanneer Veblen spreekt over een vrijetijdsklasse en een arbeidersklasse, over een hogere
klasse en een middenklasse ('the lower or doubtful leisure class'), over de lagere midden
en de lagere klasse, over de klasse van reizigers, van priesters, van ambachtslui en over
de 'classes given to scholarly pursuit', dan heeft hij het in eerste instantie over sociale
categorieen, die als zodanig worden gepositioneerd en zichzelf positioneren aan de hand
van te onderscheiden fatsoen- en eerbaarheidscodes, gebaseerd op te onderscheiden codes
van 'geldelijke schoonheid' (ibid. 98). Klassenstrijd wordt niet afgeschilderd als een
economische strijd, maar als een strijd om prestige en eer, weliswaar geconditioneerd
door economisch eigendom, maar uitgevochten binnen het domein van kennis, smaak
en consumptie."

De zaken worden nog gecompliceerder wanneer Veblen ook de wedijver om rijkdom
afschildert als gemotiveerd door de wedijver om eer. Rijkdom is geen doel op zichzelf.
Voor Veblen telt wat ook telde voor Adam Smith:

'( ...) it is not economic motivation that prompts a man to work, but status, respect,
esteem, moral mettle, qualities which would allow him to be a man of worth and dig-
nity' (Smith gecit. in Hatch 1989:345).

Daannee is de cirkel rondo De maatschappelijke verdeling van eer wordt geconditioneerd
door de maatschappelijke verdeling van rijkdom. Maar de maatschappeIijke verdeling
van rijkdom is uiteindelijk gebaseerd op de wedijver om eer. Veblens analyse van de
relatie tussen de eervolle wedijver enerzijds en de economisch-institutionele condities
van bestaan anderzijds (exploitatie-, eigendoms- en arbeidsverhoudingen) verzandt in
een cirkelredenering.

Rest nog een probleem. Dat betreft het dieperliggend principe van de eervolle wedijver
als zodanig, een principe waar uiteindelijk Veblens gehele analyse van afbankelijk lijkt
te zijn: '( ...) the stimulus of an invidous comparison which prompts us to outdo those
with whome we are in the habit of classing ourselves' (ibid. 81). In lijn met het in zijn

25 Het is die k1assedefinitie die het Veblen mogelijk maakt om te spreken over een klasse die eigenlijk boven
haar geldelijke positie leeft. Veblen heeft het in dat verband over wetenschappers: 'Because of a presumed
superiority and scarcity of the gifts and attainments that characterize their life, these classes are by convention
subsumed under a higher social grade than their pecuniary grade should warrant' (ibid. 87). Die hogere sociale
graad houden ze ook doelbewust in stand. Maar om dat te doen moet op andere zaken worden beknibbeld.
Vandaar, zo stelt Veblen, dat zij er een relatief slordig huishouden op na houden en dat het geboortecijfer onder
intellectuelen laag is, levensfeiten die ze delen met andere klassen 'upon whom the requirements of reputable
expenditure falls with great urgency' (ibid 86). Vergelijk in dit verband Bourdieu's latere analyse van de inteUectuele
fractie van de hogere middenklasse.
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tijd nog florerende evolutionisme hanteert Veblen het min ofmeer als een antropologische
constante, verbonden met het 'temperament' van volkeren:

'Wherever the circumstances or traditions of life lead to an habitual comparison of one
person with another in point of efficiency, the instinct of workmanship works out in
an emulative or invidious comparison of persons. The extent to which this result fol-
lows depends in some considerable degree on the temperament of the population'
(ibid. 29).

Die verklaring is niet aileen rijkelijk vaag, maar daarnaast hoe dan ook onacceptabel.
Veblen mag dan een belangrijke analyse hebben gepleegd van de manier waarop vormen
en aspecten van vrijetijdsbesteding en consumptie functioneren aIs tekens van aanzien,
eer en prestige - door hem duidelijk beschouwd als anachronismen in een modern-rationele
industriele samenleving -, niettemin is zijn analyse uiteindelijk te simpel en te rechtlijnig,
want ingegeven door een bij uitstek burgerlijk-utilitaristische zienswijze.

Eervolle vormen van uitsluiting

Ongeveer terzelfder tijd dat in Amerika Thorstein Veblen zijn analyse schreef over de
inzet van vrijetijdsbesteding en consumptie als strijdmiddelen in een barbaarse wedijver
om de goede eer, was in Berlijn de Duitse sociaal-wetenschapper Max Weber met iets
soortgelijks bezig. Anders dan Veblen gaat Weber daarbij echter niet uit van een
utilitaristische zienswijze. Daardoor is zijn omschrijving van eer breder en zijn geschiedsop-
vatting minder rechtlijnig. Daarnaast beperkt Weber zich niet tot het domein van de
consumptie en de 'goede smaak'. En anders dan Veblen spreekt Weber meer expliciet
over levensstijl en stilering van het leven, om de analyse daarvan te verbinden met een
meer verfijnde theorie van sociale ongelijkheid.

Alweer: wie de Engelstalige vertaling van Webers werk ter hand neemt, zou Iicht
de indruk kunnen krijgen dat daarin veelvuldig sprake is van life style of style of life.
Maar ook ditmaal is de vertaler (in dit geval Parsons) wat al te voortvarend te werk gegaan.
In de oorspronkelijke teksten spreekt Weber veelal niet zozeer over Lebensstil alswel
over Lebensfuhrung (levenswijze)."

Op twee plekken komen we omschrijvingen als 'Lebensstil' of'Stilisierung des Lebens'
tegen in het werk van Weber, in Die protestantische Ethik van rond 1905, een verzameling
teksten gewijd aan het vraagstuk van de invloed van het ascetische protestantisme op
de ontwikkeling van het moderne kapitaIisme, en in delen van WirtschaJt und GesellschaJt,
een verzameling sociologische basisteksten door zijn vrouw Marianne Weber in 1922

26 Zie voor de oorspronkelijke door Parsons geredigeerde vertalingen: From Max Weber, Essays is Sociology,
New York (1947) en: The Protestant Ethic and the Spirit a/Capitalism, Winchester MS (1930). De relatie
tussen Lebensfiihrung en Lebensstil verdient enige aandacht. Voor zover ik heb kunnen nagaan besteedt Weber
zelf geen woord aan het onderscheid tussen be ide. Toch lijkt het me zinvol een expliciet onderscheid te maken.
Uit het meer frequente gebruik van de eerste term in vergelijking met de tweede, uit de context waarin de
tweede term wordt gebruikt en uit het feit dat het fenomeen van de Stilisierungdes Lebens een aparte behandeling
krijgt in Wirtschaft und Gesellschaft (zie verderop in de tekst) kan worden afgeleid dat de eerste een meer
generieke betekenis heeft dan de tweede. Ik ga hier en verderop uit van de idee dat Lebensstil, a1thans vanuit
een sociologisch perspectief, die aspecten van iemands Lebensfuhrung betreffen die fungeren als tekens van
distinctie en exclusiviteit, c.q. als tekens van iemands eerbaarheid, waardigheid en prestige.
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gebundeld en gepubJiceerd, twee jaar na het overJijden van Weber zelf. Daarbij gaat het
met name om die delen die handelen over sociale ongelijkheid en de maatschappelijke
organisatie van de macht. Het fenomeen van de levensstijlen wordt daarbij in verband
gebracht met aristocratische vormen van sociale uitsluiting en groepsvorming, gebaseerd
op noties van eer en waardigheid.

In Die protestantische Ethik zijn in dit verband twee del en van belang. Om te beginnen
is dat het deel waar Weber het meer in het algemeen heeft over de reJigieus gemotiveerde
ascetische Jevenswijze (Lebensfohrung) van de puriteinen. Daamaast treffen we belangrijke
passages aan in die delen waar Weber, naar aanleiding van een bezoek aan Amerika, de
gerationaJiseerde levenswijze beschrijft van de Amerikaanse burgerij (burgerliche
Mittelstand).

De ascetische levenswijze van de vroege puritein met zijn sobere spirituele individualisme,
zijn afschuw van eJke vorm van verafgoding, zijn onderdrukking van elke vorm van
sensualiteit, irrationaJiteit, ijdelheid, impulsiviteit, praalzucht en verwereldlijking en zijn
streven naar een methodisch en produktief leven ten gunste van de zaken, het eigendom
en de gemeenschap, dit alles vormde volgens Weber meer dan een religieus gemotiveerde
levenswijze. De manier van leven van de puritein functioneerde tegelijkertijd als een teken
van zijn Jidmaatschap van een exclusieve gemeenschap van uitverkorenen, een gemeenschap
die rein en puur moest bJijven door de verleiding en het ongeJoof op een afstand te houden.
In zijn meest extreme vorm kwam dit religieus gefundeerde exclusivisme voor onder
religieuze sekten zoaJs die van de Baptisten. Weber benadrukt dat vanuit een socioJogisch
perspectief dergelijke sekten niet zozeermoeten worden beschouwd als vervolgde ketterse
religieuze gemeenschappen, die afgezonderd leven van de rest van de samenleving. Sekten
moeten daarentegen worden beschouwd als gemeenschappen:

'( ...) welche ihrem Sinn und Wesen nach notwendig auf Universalitilt verzichten und
notwendig auf durchaus freier Yereinbarung ihrer Mitglieder beruhen muJ3. Sie muG
es, wei! sie ein aristokratisches Gebilde: ein Yerein der religios voll Qualifizierten und
nur ihrer sein will ( ..)' (Weber 1979:348).

De typering van de sekte in termen van een 'aristocratische vorm' is veelbetekenend.
Weber doelt daarmee op het feit dat een sekte, in tegenstelling tot een kerk, is georganiseerd
op basis van een vrijwiIlig particuralisme. Het betreft een vrijwillige vorm van sociale
uitsluiting, primair georganiseerd op basis van onderling gehanteerde (en dus niet louter
vanuit een machtscentrum verordonneerde) codes van sociale eerbaarheid en waardigheid:

'Der metaphysische Grund, aus welchem die Mitglieder der Sekte sich zu einer Ge-
meinschaft zusammenschlieflen, kann der allerverschiedenste sein. Soziologisch wichtig
ist ein Moment: die Gemeinschaft ist der Ausleseapparat, der den Qualifizierten vorn
Nichtqualifizierten scheidet' (Weber 1979:349).

Een meer modeme of seculiere variant van de sekte vormt de club, dat veelbetekenende
onderdeel van de levenswijze van de Amerikaanse middenklasse:

'Yom Boys' Club auf der Schule angefangen zum Athletic Club oder zur Greek Letter
Society oder zu einem anderen studentischen Klub gleichviel welcher Art und dann zu
einem der zahlreichen Honoratioren-Klubs der Geschaftsleute und des BUrgertums oder
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schlieBlich zu den Klubs der Plutokratie in den GroBstlidten geleitete den typischen
Yankee noch der letzten Generationen eine Serie von solchen exklusiven Gesellschaf-
ten durch das Leben. (...) Ein Student, der im College in keinem Klub (...) irgendwel-
cher Art Eintritt fand, war in der Regel eine Art von Paria (...), ein Geschaftsmann,
Komrnis, Techniker, Arzt, der das gleiche Schicksal hatte, war meist von fragwurdiger
Verwendungsfiihigkeit' (Weber 1979:286).

De vrijwillige club, ro karakteristiek voor de Amerikaanse burgerlijke samenleving en
in de tijd de opvolger van de sekte, betreft een evenzo aristocratische figuur. Het is een
figuur gebaseerd op principes van vrijwillige exclusiviteit en distantie. Wie wilde meetellen
als een volwaardig lid van de Amerikaanse democratische samenleving (Gesellschaft)
had niet aileen de burgerlijke conventies te volgen (zoals wat betreft de kleding die de
gentleman had te dragen), maar moest ook kunnen aantonen dat hij uitverkoren was als
lid van een erkende sekte, club of gemeenschap, om zodoende zijn kwaliteit als ware
gentleman te kunnen bewijzen. Het Amerikaanse sekte- en clubleven vormde daarmee
als het ware een aanvulling op of tegenhanger van de naakte plutocratie. Bezit van geld
als zodanig was immers niet voldoende:

'Das bloBe "Geld" kauft auch in Amerika an sich zwar Macht, aber nicht: soziale Eh-
reo Naturlich ist es ein Mittel dazu. Ebenso bei uns und uberall. Nur war bei uns der
gewiesene Weg: Ankauf eines Rittergutes, Fideikommillstifiung, Briefadel, der dann
die Rezeption der Enkel in die adJige "Gesellschaft" ermoglichte, Drnben achtete die
alte Tradition den Mann, der selbst erworben hatte, heber als den Erben, und war der
Weg zo sozialer Ehre: vomehme Verb indung in vomehmen College, fruher: vomehme
Sekte (...), jetzt vor allem: vomehmer Klub. Daneben jetzt die Art der Wohnung (in
"der" Street, die in Mittelstadten fast nie fehlt), der Kleidung, des Sports. Erst neuer-
dings: Abstarnmung von den Pilgrim Fathers, von der Pocahontas oder anderen india-
nischen Darnen u. dgl. Massenhaft sind die mit der ErgrOndung von pedigrees der
Plutokratie befaBten Dolmetschbureaus und Agenturen aller Art. Aile diese oft hochst
grotesken Erscheinungen gehoren in das weite Gebiet der Europaisierung der arnerika-
nischen "Gesellschaft'" (Weber 1979:30In).

Deze lange passage, atkomstig uit een voetnoot bij de tekst over Die protestantischen
Sekten und der Geist des Kapitalismus, geschreven rond 1905, is om meerdere redenen
het citeren waard.

Op de eerste plaats wordt daarmee nogmaals de verbinding benadrukt die Weber, sterker
dan Veblen, heeft gelegd tussen eer en macht. Prestige en eer zijn niet louter gebaseerd
op macht, maar zijn zelf te beschouwen als bijzondere bronnen van macht, als bronnen
van uitsluiting en exclusiviteit.

Op de tweede plaats en meer in lijn met de analyse van Veblen, wordt het mechanisme
van de eervolle uitsluiting verbonden met de Europese en daarmee aristocratische en dus
pre-moderne geschiedenis. Weber beschouwt het mechanisme van de eervolle uitsluiting
als een aristocratisch fenomeen dat in een modern-gerationaliseerde samenleving, waarin
noodzakelijkerwijs sprake is van een vrij verkeervan personen, geld en goederen, eigenlijk
niet meer thuis hoort of in ieder geval aan invloed heeft ingeboet.

Maar weer anders dan Veblen, interpreteert Weber een en ander niet vanuit een beperkt
utilitaristisch perspectief om vervolgens het c1ubleven en zijn rituelen, stijlen en
consumptiepatronen aan te duiden als 'verspilling' of als 'overtollig'. Immers (en dit kan
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gelezen worden als een welhaast directe reactie op Veblen) al voor de echte aristocratie
gold dat:

'Der "Luxus" im Sinnen der Ablehnung zweckrationaler Orientierung des Verbrauchs
(...) nichts "Uberflulsiges" (ist) sondem eines der Mittel ihrer sozialen Selbstbehaup-
tung' (Weber 1980:651, vgl. Elias 1969b:64).

Tenslotte vorrnt bovenstaande passage, zoals de Duitse uitgever van Die protestantische
Ethik Johannes Winckelmann zelf ook aangeeft, een belangrijke schakel naar die delen
in Wirtschaft und Gesellschaft waarin Weber ongeveer terzelfder tijd meer uitgebreid
ingaat op het fenomeen van de stilering van het leven. In Wirtschaft und Gese/lschajt
komen we immers een welhaast identieke passage tegen (Weber 1980:535).

Treffend gaat het daarbij om dat deel waarin Weber aandacht besteedt aan de maat-
schappelijke organisatie van de macht. Hij onderscheidt daarbij een drietal vorrnen, te
weten klassen, partijen en standen. Deze drie vorrnen verwijzen naar respectievelijk de
economische, politieke en sociale ordening van samenlevingen (en zijn dus niet louter
te beschouwen als drie 'dimensies' van sociale stratificatie; vgl. Giddens 1973:44). Het
begrip klasse heeft betrekking op gedeelde economische belangen of posities op goederen
en/of arbeidsmarkten. Partij verwijst naar de georganiseerde uitoefening van sociale macht,
hetzij binnen het bereik van de staat, hetzij binnen de context van andere sociale systemen
zoals huishoudens en verenigingen. Stand tenslotte verwijst naar het bestaan van excIusieve
sociale gemeenschappen, primair georganiseerd op basis van een gedeelde notie van eer,
verbonden met de een of andere gedeelde sociale omstandigheid.

Het is in de context van Weber's behandeling van standgebonden vormen van sociale
gelaagdheid (die standische Gliederung) dat de bekende zinsnede over de stilering van
het leven zijn plaats krijgt. In het algemeen, zo stelt Weber, gaat de forrnatie van standen
gepaard met de monopolisering van ideele of materiele goederen of levenskansen. De
excIusiviteit (Exklusivitiit) en distantie (Distanz) van een stand hoeft niet aIleen tot uiting
te komen in bepaalde economische monopolies, maar kan ook berusten op zaken zoals
een exclusief recht op bepaalde gerechten die taboe zijn verklaard (Tabuierung) voor
anderen, het exclusieve recht om wapens te dragen en een exclusieve manier van kleden,
naar muziek luisteren en naar kunst kijken. De stilering van het leven is kortom verbonden
met de vorrngeving van standen. Of zoals Weber het zelf stelt:

'( ...) die maBgebende Rolle der "LebensfUhrung" fUr die standische "Ehre" bringt es
mit sich, dass die "Stande" die spezifischen Trager aller "Konventionen" sind: aile
"Stilisierung" des Lebens, in welchen AuBerungen es auch sei, ist entweder standischen
Ursprungs oder wird doch standisch konserviert' (Weber 1980:537).

Met die passage wil Weberniet zeggen dat elke vorm van' levensstilering' zijn inhoudelijk
oorsprong vindt in het een of andere aristocratiscbe verleden. Waar het om gaat dat is
dat 'levensstilering' als zodanig een standsgebonden strategie is. Alhoewel het standsbegrip
bij Weber duidelijk verwijst naar de manier waarop in een feodaal verleden de maatschappe-
lijke gelaagdheid georganiseerd was, geeft Weber bet begrip ook een meer generieke
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betekenis. Het concept komt te staan voor elke sociale gemeenschap of organisatie,
vonngegeven op basis van het principe van eervolle distantie of exclusiviteit."

Maar als 'stilering van het leven' verwijst naar een standsgebonden strategie die toebehoort
aan wat Weber het domein van de sociale orde noemt: hoe zit het dan met de relatie tussen
die sociale orde en de economische orde, hoe zit het met de relatie tussen stand en klasse?

In tegenstelling tot Veblen en in weerzin van de vele krampachtige discussies tussen
Marxisten (,materialisten') en Weberianen (,idealisten') over het primaat van hetzij het
klasseprincipe hetzij het standsprincipe in de vonngeving van maatschappelijke ongelijkheid,
doet Weber daar geen definitieve uitspraak over. Het gaat hier in eerste instantie om een
maatschappij-theoretische en niet om een conceptuele kwestie. In een meer algemene
zin ('ganz allgemein') heeft Weber daar echter wei iets over te zeggen gehad.

Volgens Weber is het meer dan eens het geval dat een gedeelde positie op de markt
van goederen en arbeidskrachten de basis vonnt van een gedeelde eerbaarheidscode. Zo
kunnen noties van eerbaarheid en daarvan afgeleide vonnen van uitsluiting verbonden
worden met karakteristieken van de positie van mensen in het produktieproces, zoals met
kenmerken van het soort werk dat wordt verricht of met kenmerken van de arbeidsverhoudin-
gen waarin mensen zich bevinden. En ook wordt op de lange termijn het bezit van eigendom
'met uitzonderlijke regelmaat' beschouwd als een eervol iets. Maar noodzakelijk is dat
niet:

'Auch Besitzende und Besitzlose konnen dem gleichen Stande angehoren und tun dies
haufig und mit sehr filhlbahre Konsequenzen, so prekar diese "Gleichheit" der sozialen
Einschatzung auf die dauer auch werden mag' (Weber 1980:535).

Ter illustratie verwijst Weber wederom naar het Amerikaanse clubleven. Op basis van
zijn bezoek aan Amerika meent hij te kunnen concluderen dat een chef het daar niet in
zijn hoofd zal halen om zijn ondergeschikte buiten het bereik van de zakelijke verhoudingen
- zoals gedurende de avonduren in een club, rondom het biljart of aan de kaartentafel -
op de een of andere manier neerbuigend te behandelen. Die neerbuigende houding kan
de chefvan Duitse oorsprong '( ...) niemals aus seinem Empfinden verbannen (...), - einer
der wichtigsten Grunde, aus denen dort das deutsche Klubwesen niemals die Anziehungskraft
des amerikanischen Klubs hat erreichen konnen' (Weber 1980:535).

Tegelijkertijd echter is met de verbreiding van het gerationaliseerde kapitalisme en
de modeme staatsvorm de maatschappelijke invloedsfeer van bet standsprincipe drastisch
ingeperkt ten gunste van het klasseprincipe. Immers de mate waarin het standsprincipe
(die standische Gliederung) het sociale, economische en politi eke leven kan bepalen hangt
af van de mate waarin de sociale standen economische en politi eke activiteiten kunnen

27 Er bestaat een chronisch debat over de betekenis van Webers standsconcept. Deels is de verwarring het
gevolg van de Engelse 'vertaling' die Parsons in 1947 heeft gepubliceerd van dit deel van Webers werk en
waarin stand is vertaald in statusgroep. Reinhardt Bendix (1960: 105) neemt die vertaiing later over in zijn
'intellectuele portret' van Weber. Zoals Alfred Benschop echter heeft duidelijk gemaakt, is de verwarring deels
ook het gevolg van het feit dat de ideaal-typische concepten van Weber een soort dubbelbetekenis hebben:
'Structuurtheoretisch verwijstde term "stand" naareen specifiektype institutionaliseringvan socialeongelijkheid
wdat het een rol kan spelen in de analyse van in principe elke maatschappel.ijke formatie. Ontwikkelingstheoretisch
verwijst "stand" naar een bepaald maatschappijtype waarin een conventionele enjuridische regulatie van sociale
ongelijkheid dominant is, nrnl. naar de "standenperiode" van het feodalisme (Weber 1980:180, 535, 149 e.v.)'
(Benschop 1987:69). Door de vertaiing van stand in status wordt het begrippenkader van Weber ontdaan van
zijn ontwikkelingstheoretische of historische dimensie.
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monopoliseren. Inmaatschappijen waarin het gelijkheidsideaal van de modeme doelgerichte
politieke en economische rationaliteit wijd verbreid is en waarin sprake is van een welhaast
pennanente techno-economische vooruitgang verliezen standen doorgaans hun economische
en politieke monopolies. De relatie tussen het economische en het sociale domein wordt
als het ware omgedraaid: economische relaties structureren sociale relaties in plaats van
andersom. Het resultaat is dat het eigenlijke werkingsdomein van de eervolle uitsluiting
wordt ingeperkt tot het dome in van de buiten-economische en buiten-politieke sociale
orde, c.q. tot het domein van de vrijetijd en consumptie. Mensen kunnen niet meer op
grond van hun atkomst worden buitengesloten van bepaalde beroepen of van de toegang
tot bepaalde economische hulpbronnen. Of zoals Weber het zelf zegt:

'( ...) eine gewiBe (relative) Stabilitat der Grundlagen von GUtererwerb und Guterver-
teilung (...) begUnstigt (das Vorherrschen "standischer" G1iederung), wahrend jede
technisch-okonomische ErschUtterung und Urnwalzung sie bedroht und die "Klassenla-
ge" in den Vordergrund schiebt' (Weber 1980:539).

Resteert de vraag wat we nu precies moeten verstaan onder 'stilering van het leven'. Weber
zegt dat nooit direct met zoveel woorden, maar uit de contexten waarin de omschrijving
wordt gebezigd (de analyse van aristocratische vormen van uitsluiting, de exclusiviteit
van protestantse sekten en van ambachtsgemeenschappen en het exclusieve lidmaatschap
van Amerikaanse clubs) valt afte leiden dat Weber doelt op het proces waarbij aspecten
van het a\ledaagse leven gaan fungeren als tekens van het lidmaatschap van een exclusieve
gemeenschap, een proces gebaseerd op noties van sociale eer en prestige. Niet dat die
eerbaarheidscodes ten alle tijden worden gehanteerd aIs gedragsmotief, we hebben wederom
van doen met een structurele dimensie van sociale verhoudingen. Subjectief gesproken,
zo stelt Weber, uiten eerbaarheidscodes zich in waardigheidsgevoelens, in het geval van
positief geprivilegieerden georienteerd op het hier en nu en in het geval van negatief
geprivilegieerden geprojecteerd op een hiernamaals of elders (Weber 1980:536).

Tot slot nog twee dingen. A\lereerst is cruciaal dat stilering niet a\leen, zoals bij Veblen,
gerelateerd wordt aan de demonstratie van materiele welvaart. Weber hanteert een bredere,
minder materialistische defmitie van sociale eer. Stilering beperkt zich niet louter tot het
bezit van luxe produkten ofhet bezigen van luxueuze ofverfijnde bezigheden. In principe
kan van a\les en nog wat het object worden van stilering, c.q. gaan fungeren als een teken
van uitverkorenheid. Denk in dat verband aan het hebben van een bepaalde etnische atkomst
of aan de sobere puriteinse levenswijze van de baptisten. Stilering kan ook betrekking
hebben op details van produkten zoals op de kleur of de vorm danwel op de wijze waarop
ze worden gebruikt. Ten tweede is uit de vele voorbeelden die Weber zelfhanteert duidelijk
geworden dat stilering niet a\leen plaats vindt in de context van economische verschillen
of verschillen die anderszins verband houden met de sfeer van de produktie. Weber zelf
wijst op religieus gefundeerde vormen van uitsluiting zoals in het geval van religieuze
sekten en op etnisch gefundeerde vormen van exclusiviteit zoals in het lndiaase kastensys-
teem. Maar hij zou net zo goed gewezen kunnen hebben op eervolle vormen van uitsluiting
verbonden met regionale-, geslachts- danwel generatieverschillen. Bepalend is datstilering
die aspecten van het alledaagse leven betreft die door een bepaalde gemeenscbap in bet
sociale verkeer worden gebanteerd als tekens van het uitverkoren lidmaatschap van die
gemeenschap.
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Individualiteit en sociale aanpassing

Volgens Frisby moet niet zozeer Max Weber alswel Georg Simmel worden beschouwd
als de eerste die een sociologische analyse heeft gepleegd van het leven in een modeme
samenleving: 'More than any ofhis contemporary sociologists, he came closest to expressing
and analyzing the modes of experiencing the "new" and "modern" life-world' (Frisby
1985:39). Ofdat nu waar is ofniet, toegegeven moet worden dat Simmel, meer dan Weber,
oog had voor het rusteloze, gefragmenteerde en gedifferentieerde leven in de modeme
metropolis. Maar Simmel had dan ook, in vergeJijkiog met zijn zes jaar jongere, wat sobere
en in intellectueel en moreel opzicht meer rigide plaats- en tijdgenoot Weber, een grotere
affmiteit met de fijnzinnige gevoelscultuur van schilders, kunstenaars en dichters, zo
karakteristiek voor niet aIleen de Berlijnse, maar bijvoorbeeld ook de Weense kunstcultuur
van rond de eeuwwisseling (Bendix 1960; Scaff 1987; vgl. Schorske 1981). Al doende
geeft Simmel ook de notie van levensstijl een plaats in zijn academische vocabulaire.
Maar dat niet zonder dat concept van een eigen theoretische plaats en betekenis te voorzien.

Simmel zet de notie van levensstijl op twee verschillende manieren in. Allereerst gebruikt
hij het begrip in een meer cultuurfilosofische en -psychologische betekenis wanneer hij
een portret schildert van de organisatie van het alledaagse leven in de modeme door de
geld-econornie beheerste cultuur. In die betekenis wordt het begrip bijvoorbeeld gebruikt
in Philosophie des Ge/des uit 1900. Maar daarnaast gebruikt Simmel de term ook in een
meer sociologische betekenis. Daarvan is met name sprake wanneer hij schrijft over de
mode en de opsmuk en wanneer hij het heeft over de rol van stijl in de vormgeving van
de stedelijke cultuur danwel in de vormgeving van klassenonderscheidingen.

am iets te kunnen begrijpen van de cultuurfilosofische betekenis die Simmel toekent
aan levensstijlen moet allereerst iets gezegd worden over zijn meer algemene, typisch
(neo- )Kantiaanse kijk op de organisatie van de modeme wereld (Simmel promoveerde,
zoals menig Duits intellectueel, op een studie over Kant).

In de ogen van Simmel kan de hele geschiedenis van de menselijke samenleving worden
gekarakteriseerd in termen van de' veranderende relatie of spanningsverhouding tussen
het sociale en het individuele, het algemene en het bijzondere of het universele en het
particuliere. Of zoals hij het zelf zegt:

'Der ganze Stil des Lebens einer Gemeinschaft hangt von dem Verhaltnis ab, in dem
die objektiv gewordene Kultur zu der Kultur der Subjekte steht' (Simmel 1920:521).

Daarmee wil niet gezegd zijn dat we de verhouding tussen het algemene en het bijzondere
moeten beschouwen als die tussen twee 'communicerende vaten': alsof we over de
geschiedenis kunnen praten in termen van een toenemende individualisering die ten koste
zou gaan van het sociale (of vice versa). Dat is voor een socioloog als Simmel ondenkbaar.
Eerder is het zo dat elk tijdperk in de geschiedenis en elke maatschappij gekenmerkt wordt
door zijn eigen specifieke relatie tussen het bijzondere en het algemene of tussen het
subjectieve en het objectieve, c.q. tussen het individuele enhet sociale (Simmel 1983a:53).
In vroeger tijden, zo is Simmets opvatting, toen het leven zich voor het overgrote deel
afspeelde in lokaal georienteerde gemeenschappen, viel de objectief-mogelijke en subjectief-
geleefde cultuur nog samen. Het besef van het algemene en het bijzondere viet samen
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met de beleving van de eigen gemeenscbap en het verschil tussen die gemeenschap en
andere gemeenschappen.

In de loop van de geschiedenis zijn, dankzij een proces van toenemende sociale
differentiatie (zelf gebaseerd op een toenemende arbeidsdeling), het algemene en het
bijzondere uit elkaar gegroeid. Het besef van het algemene verplaatste zich van het niveau
van de eigen concrete gemeenschap naar het niveau van de meest abstract en universeel
denkbare gemeenschap, naar een wijder en meer abstract geheel van mogelijke culturele
modellen. Tegelijkertijd verplaatste het besef van het bijzondere zich van bet verschil
tussen de eigen 10kale gemeenschap en andere gemeenschappen naar het verschil tussen
individuen onderling."

Via deze theorie van de menselijke geschiedenis komen we aan bij Simmels typering
van de modem-westerse cultuur. Kenrnerkend daarvoor acht hij de combinatie van een
extreem objectivisme en een extreem subjectivisme. Enerzijds heeft de verspreiding van
de geldeconomie en het modeme intellectualisme een universele, gerationaliseerde maar
ook geesteloze wereld gecreeerd. Anderzijds vorrnt de rationalisering van het leven een
voorwaarde voor het modeme egotsme en individualisme. In een gerationaliseerde wereld
wordt elk besef van zelf-opoffering opgevat als een relikwie uit een vervlogen wereld
van irrationele gevoelens en intenties. De rationalisering van het leven heeft een universele
intellectuele en economische wereld geproduceerd die onverschillig is ten opzichte van
het specifieke en geen moreel oordeel of ultieme waarheid meer kent.

De afstand tussen de universele of objectief mogelijke cultuur (de som van een toenemend
aantal als zodanig ervaren culturele mogelijkheden) en de subjectief geleefde cultuur neemt
steeds verder toe. Het toenemende aantal mogelijke culturele vorrnen en de snellere
opeenvolging daarvan hebben het modeme individu gereduceerd tot een consument van
culturele fragmenten. Mensen zijn steeds minder in staat om de cultuur in haar totaliteit
te overzien of te begrijpen. Daamaast bestaat er geen directe relatie meer tussen de
producenten en de consumenten van de cultuur. Tussen die twee heeft zich de geobjectiveerde
wereld van gecommodificeerde goederen geplaatst, een wereld met zo haar eigen regels
en procedures. Geconfronteerd met deze veelvorrnigheid van levensvorrnen en -stijlen,
elk met een vluchtig en tijdelijk karakter, zonder overkoepelende overtuiging, is de modeme
mens veroordeeld tot een tragische en nooit aflatende speurtocht naar een besef van richting
en doel:

'Ich glaube, dass diese heimliche Unruhe, dies ratlose Drangen unter der Schwelle des
BewuBtseins, das den jetzigen Menschen vom Sozialismus zu Nietzsche, von Bocklin
zum Impressionisrnus, von Hegel zu Schopenhauer und wieder zuruck jagt - nicht nur
der liuBeren Hast und Aufgeregtheit des modemen Lebens entstammt, sondem dass
umgekehrt diese vielfach der Ausdruck, die Erscheinung, die Entladung jenes innersten
Zustandes ist. Der Mangel an Defmitivem im Zentrum der Seele treibt dazu, in immer
neuen kregungen, Sensationen, liuBerenAktivitaten eine momentane Befriedigung zu
suchen; so verstrickt uns dieser erst seinerseits in die wirre Halt- und Ratlosigkeit, die
sich bald als Tumult der Grossstadt, bald als Reisemanie, bald als die wilde Jagd der

28 In de ogen van Simmel is dit een voorbeeld uit veleo waaruit blijkt hoe een toenemende benadrukking
van het specifieke of een toenemend 'subjectivisme' kan samengaan met een toenemende veralgemenisering
van het objectieve. Vormen van specificering en geoeralisering, van individualisering en socialisering, van
toenemend particuralisme en universalisme, staan altijd in een nauw verband totelkaar. Wat historisch varieert
in niet dat een van beide dimensies dominant wordt, wat varieert is de vorm van hun samenhang.
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Konkurrenz, bald als die spezifisch modeme Treulosigkeit auf den Gebieten des Ge-
schmacks, der Stile, der Gesinnungen, der Beziehungen offenbart' (Sirnmel 1920:551).

Het is in deze context dat (Ievens- )stijlen hun modeme functie gaan vervullen als laatste
bind- en orientatiemiddel. Enerzijds geven ze uiting aan de afstand tussen de subjectieve
en objectieve cultuur. Ze creeren een distantie tussen mensen en hun omgeving, een
esthetische dispositie:

'Der Stil in der A.u13erungunserer inneren Vorgange besagt, da/3diese nicht mehr un-
mittelbar hervorsprudeln, sondem in dem Augenblick ihres Offenbarwerdens ein Ge-
wand umtun. Der Stil, als generelle Formung des Individuellen, ist fur diese eine
HOlle, die eine Schranke und Distanzierung gegen den anderen, der die A.u13erung
aufnimmt, errichtet' (Simmel 1920:537).

Maar terzelfder tijd geldt dat wi] een produkt functioneren als een teken van de individualiteit
van haar bezitter, dan moet dat produkt een bepaalde supra-individuele vorrn representeren
in het verlengde waarvan het ook door anderen kan worden herkend als een teken van
de individualiteit van de bezitter. Hier komen we bij wat Simmel beschouwt als de essentie
van het fenomeen van de stilering:

'Dieses Auflosen der individuellen Zuspitzung, diese Verallgemeinerung jenseits des
personlichen Einzigsseins, die nun aber doch als Basis oder als Strahlungskreis das
Individuelle tragt oder es wie in einen breit hinfliessenden Strom aufuimmt - das ist
das Wesen der Stilisierung' (Simmel 1983a:163).

Juist vanwege haar dubbelzijdige karakter vormt de stijl de prototypische vorm waarin
de interactie tussen zelf en omgeving in de modeme cultuur gestalte krijgt. Enerzijds
geven stijlen uiting aan de individualiteit van degenen die ze uitdragen, anderzijds voorkomen
ze dat mensen vervallen tot een extreem subjectivisme doordat ze de interactie in een
supra-individuele vorm gieten. Kortom: het is middels de stilering van het leven dat in
de modeme cultuur mensen zich tegelijkertijd zowel verbinden met, als verwijderen van
hun soortgenoten. Daarrnee vormen levensstijlen de modeme opvolgers van de cultuur
van de oude dorpsgemeenschap. In de modeme tijd vormen stijlen tegelijkertijd uiting
van onze individualiteit, als van ons lidmaatschap van een meer abstracte gemeenschap
van stijlgenoten (waarmee we eventueel aIleen maar in een indirect contact staan via de
wereld van de reclame). Stijlen voorzien daarmee in een belangrijke psychologische behoefte.

In een meer sociologische zin verbindt Simmel de betekenis van stijlenmet dereproduktie
van stands- en klassenverhoudingen (Sirnmel gebruikt beide termen overigens door elkaar
zonder dat daar enige systematiek in te ontdekken valt). Diezelfde stands- ofklassenverhou-
dingen worden ook verantwoordelijk geacht voor de temporele en sociale dynamiek van
stijlen. De hele kwestie is samengebald in de volgende passage, overgenomen uit wat
wordt gepresenteerd als een sociologische studie van de psychologie van de mode, uitgegeven
in 1895:

'FUr die Mode ist nun das Foigende wesentlich. Sie genilgt einerseits dem Bedurfnis
nach sozialer Anlehnung, insofem sie Nachahnung ist; (...) andererseits aber befriedigt
sie auch das Unterscheidungsbedilrfuis (...) und zwar sowohl durch den Wechsel ihrer
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lnhalte, (...) wie durch den Umstand, daB Moden immer Klassenmoden sind, daB die
Moden der hoheren Schicht sich von denen der tieferen unterscheiden und in dem Au-
genblick verlassen werden, in dem diese letzteren sie sich aneignen. (...) Die ge-
sellschaftlichen Formen, die Kleidung, die asthetischen Beurteilungen, der ganze Stil,
in dem der Mensch sich ausdruckt, sind in fortwahrender Umbildung durch die Mode
begriffen, indes so, daB die "Mode", d.h. die neue Mode in alledern nur den oberen
Standen zukommt' (Simmel 1983a:13213).

En in een latere enigszins gewijzigde tekst over de mode heet het:

'Sie (die Mode: HM) ist, wie ich sagte, ein Produkt klassenmlilliger Scheidung und
verhalt sich so wie eine Anzahl anderer Gebilde, vor allem wie die Ehre, deren Dop-
pelfunktion es ist, einen Kreis in sich zusammen- und ihn zugleich von anderen ab-
zuschlieBen' (Simmel 1983b:29).

Hier komen stijl, mode, eer en klasse of stand samen op een manier die tot op zekere
hoogte tretfende gelijkenissen vertoont met de redenering van Weber. Als stijl beantwoordt
de mode zowel aan de behoefte aan individualiteit als aan de behoefte aan sociale aanpassing
in de context van een vluchtige en gefragmenteerde cultuur. Maar tegelijkertijd is de
dynamiek en het voortbestaan van de mode en de stilering gebaseerd op hun functie als
teken van en middel tot klasseafbakening en standsonderscheiding, als de zichtbare
uitdrukking van vormen van exclusivisme en conformisme, een functie die haar neerslag
vindt in gevoelens van eer en schaamte. Of zoals het in Philosophie des Ge/des staat:

'Jede Mode ist ihrem Wesen nach K1assenmode, das hellit sie bezeichnet jedesmal eine
Gesellschaftsschicht, die sich durch die Gleichheit ihrer Erscheinung ebensowohl nach
innen einheitlich zusammenschlieBt, wie nach auBen gegen andere Stande abschlieBt.
(...) Deshab hat es freilich wohl uberall Moden gegeben, wo soziale Unterschiede sich
einen Ausdruck in der Sichtbarkeit gesucht haben' (Simmel 1920:521).29

Simmel is een stuk minder precies dan Weber waar het gaat om zijn conceptualisering
van klasse en stand. Er is geen sprake van een gedetailleerde sociologische beschouwing
over de relatie tussen het domein van de stijl, consumptie en mode en de wereld van
arbeid en produktie. Weber's onderscheid volgend heeft Simmel het dan ook eerder over
'Stand' dan over 'Klasse', en wei over klassengebonden standen. Niettemin is zijn punt
in dit opzicht en daarmee de overeenstemming met Veblen en Weber duideJijk.

Maar tegelijkertijd is er ook een essentieel verschil. In tegenstelling tot wat het geval
is bij Weber en Veblen verschijnen bij Simmel levensstijlen niet als anachronistische
restanten van een vervlogen tijd. In de modeme cultuur hebben stijl en mode bij lange
na niet hun maatschappelijke functie verloren, laat staan dat stijl een pre-modem fenomeen
zou zijn. Eerder is het tegendeel waar. Juist in de context van de modeme civilisatie gaan
stijl en mode een doorslaggevende rol spelen in de organisatie van de sociale wereld.

29 De bewijsvoering voor deze verklaring van het voortbestaan van de mode lijkt Simmel welhaast letterlijk
ontleend te hebben aan Veblen (zie hiervoor). Dat de mode haar bestaan moet ontlenen aan haar psychische
en sociale functie als onderscheidings- en verbindingsmiddelleidt Simmel immers afuit de contra-factische
redenering: 'C .. ) daB in sachlicher, asthetischer odersonstiger Zweckmll6igkeitsbeziehung unzllhlige Male nicht
der geringste Grund fUr ihre Gestaltungen auffindbar is!' (Simmel 1983b:29).
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En dat niet alleen vanwege de verhoogde behoefte aan een nieuw orientatiemiddel in
een gefragmenteerde cultuur, maar ook vanwege de voor de modeme tijd kenmerkende
klasse- of standsverhoudingen. Twee aspecten zijn daarbij van belang.

Om te beginnen is in de modeme tijd het contact tussen de verschilIende klassen of
standen intensiever geworden dan ooit. Dientengevolge lopen klassen of standen meer
dan ooit het risico dat hun manier van leven door anderen wordt overgenomen of uitgewist.
Dat heeft drie gevolgen. Op de eerste plaats gaan verschillen in de manier van leven sterker
benadrukt worden dan ooit. Ten tweede neemt de behoefte onder de hogere klassen toe
om zichzelf zichtbaar te onderscheiden van lagere klassen. Tenslotte wordt onder de lagere
klassen de wens sterker om de hogere klassen te imiteren (Simmel 1983b:31-33).

Anderzijds domineert in de modeme cultuur de tiers etat. En omdat volgens Simmel
de echte variabiliteit van het historische leven bij de middenstand (Mittelstand) berust,
neemt telkens als de tiers etat aan de macht komt de sociale en culturele ontwikkeling
een totaal ander tempo aan (ibid. 47). Het zijn de middelste standen die het meeste worden
betnvloed door en het meest gevoelig zijn voor maatschappelijke verandering. Dat komt
doordat nieuwe ontwikkelingen hun de gelegenheid bieden een aanval te doen op de
gevestigde belangen van de hogere klassen. De laatsten zullen, als verdedigers van die
belangen, een bewust conservatisme ten toon spreiden en elke verandering beschouwen
als verdacht en gevaarlijk. Tenslotte zijn de lagere standen behept met een 'dumpf
unbewuBten Konservatismus', dat maakt dat zij alleen een aanpassing aan het leven van
de middenklassen nastreven (ibid. 47). Het is kortom de middelste stand die als het ware
in het centrum staat van de sociale dynamiek van stijlen en modes. Die dynamiek is ons
inrniddels ook al bekend van Veblen:

'Sebald die unteren sich die Mode anzueignen beginnen und dam it die von den oberen
gesetzte Grenzmarkierung uberschreiten, die Einheitlichkeit in dem so symbolisierten
Zusarnmengehoren jener durchbrechen, wenden sich die oberen Stande von dieser
Mode ab und einer neuen zu, durch die sie sich wieder von den breiten Massen diffe-
renzieren und mit der das Spiel von neuem beginnt' (ibid. 3 I).

Ziehier Simmels versie van wat later hoogst ongelukkig is getypeerd als de 'trickle down
theory'." Simmel noch Veblen hebben de zaken zo passief en simpel voorgesteld als
de analogie van het druppelen suggereert.

30 Met name McCracken's opmerkingen over een en ander in zijn Culture and Consumption doen vermoeden
dat hij Simmel zelf nog nooit gelezen heeft (zie McCracken 1988:93). Zo kent Simmel zoals gezegd aan de
middelste standen een meer dan actieve rol toe in de dynamiek van stijlen en modes en beperkt hij zijn analyse
niet tot de hoogste en laagste stand (in het enkelvoud!) zoals McCracken suggereert Ook was Simmel zich
bij uitstek bewust van de inherente wisselwerking tussen motieven van imitatie en differentiatie, van aanpassing
en onderscheiding, een wisselwerking die McCracken zelfnujuistdoorbreektdoorbeide momenten van stilering
weer uit elkaar te leggen. Daamaast had de kunstkenner en -verzamelaar Simmel wei degelijk oog voor het
eigenstandige belang van cultuur, symboliek en esthetiek. Zie in dat verband bijvoorbeeld zijn teksten over
Rembrandt, Michelangelo en Rodin (Beerling 1969). Vorm en inhoud, zo schrijft Simmel in zijn in 1908
gepubliceerde Soziologie moeten beschouwd worden a1seen reciproke eenheid. Maar Simmel heeft net zo min
aIs Veblen ooit gepretendeerd zoiets aIs een '1heorie van het consumentengedrag' te hebben ontwikkeld. McCracken
verliest de bredere theoretische context uit het oog waarin Simmels teksten over de mode geplaatst dienen
te worden.
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Een theoretische plaatsbepaling

Wat is nu de waarde van de hiervoor gememoreerde delen van het werk van Veblen,
Weber en Simmel voor hedendaags 'leefstijlonderzoek'? Welke inzichten en vraagstellingen
kunnen we daaruit afleiden van nut voor een hedendaagse plaatsbepaling van het leef-
of levensstijlbegrip?

Allereerst gaven de aangehaalde auteurs in een vroeg stadium een duidelijke suggestie
van wat kan worden aangeduid als de centrale sociaal-theoretische thematiek verbonden
met noties van leef- of levensstijlen. Ondanks alle inhoudelijke verschillen hebben de
drie auteurs immers een ding gemeenschappelijk. Ze analyseren hoe aspecten van het
alledaagse leven zijn ingezet in of onderdeel zijn geworden van maatschappelijke
onderscheidingspraktijken. Het is aan die onderscheidingspraktijken dat aspecten van het
alledaagse leven hun symbolische meerwaarde ontlenen als de gedeelde elementen van
een levensstijl. Wat die elementen immers gemeenschappelijk hebben is dat u soortgelijke
tekens vormen van gelijksoortige posities. Dit vormt de sociale achtergrond van het door
McCracken (1988) zo benadrukte 'Diderot-effect' van levensstijlen. Waaraan zouden
'levensstij len' anders hun noodzakelijkerwijs sociaal gedeelde want herkenbare eenheidskarak-
ter moeten ontlenen?

Nauw daarmee verband houdt het inzicht dat levensstijlen niet beschouwd kunnen
worden als autonome, in zichzelf gesloten gedragspatronen. Ze doen zich niet als vanzelf
of onbemiddeld aan ons voor. In die zin (maar dan ook alleen in die zin) kunnen ze
inderdaad niet worden vastgepakt en kunnen mensen er evenmin mee op de foto (vgl.
Munters 1992). Levensstijlen ontlenen hun karakter als levensstijlen aan de sociale
verhoudingen waarbinnen ze als een geheel van gedragingen, manieren, eigenschappen
en smaakuitingen worden ingezet danwel van waaruit uals zodanig worden waargenomen
ofbeoordeeld, als gedeelde tekens van relaties van sociale onderscheiding en aanpassing,
van exclusiviteit en inclusiviteit, van differentiatie en imitatie. Geen levensstijl zonder
sociale relatie waaraan die levensstijl als levensstijl haar bestaan ontleent.

Dat wil overigens niet zeggen dat leef- of levensstijlen louter moeten worden gezien
als het produkt van bewuste onderscheidingsstrategieen, In verschillende bewoordingen
hebben de drie klassieke auteurs duidelijk gemaakt dat het wat hun betreft gaat om
dieperliggende of gei'nstitutionaliseerde verhoudingen die als zodanig een welhaast
vanzelfsprekend en daarmee veelal onbewust onderdeel zijn gaan vormen van door groepen
gedeelde leefsituaties. Tussen de verhoudingen waarbinnen levensstijlen vorm en inhoud
krijgen en de feitelijke keuzes en beslissingen die mensen maken ten aanzien van hun
gedrag kunnen reeksen van andere mechanismen werkzaam zijn zoals ethische en esthetische
voorkeuren, gewoonten en routines, psychische behoeften tot conformisme of zekerheid,
gevoelens van waardigheid en onwaardigheid en fantasievolle verwachtingen omtrent
wat houdingen, manieren, produkten en handelingen kunnen opleveren. Waar het om
gaat is niet Of het een danwel het ander van doorslaggevende betekenis is geweest in de
gedragskeuzes van mensen, maar hoe sociale verhoudingen ethische en esthetische
voorkeuren, gewoonten en routines, psychische behoeften en fantasievolle verwachtingen
bemvloeden en andersom.

Maar levensstijlen zitten ook in een meer algemene zin niet louter 'tussen de oren'
(vgl. wederom Munters 1992). Geen van de drie auteurs reduceert het fenomeen tot een
gedragsmodel of han delings schema. Eerder slaat 'Ieef- oflevensstijl' op een sociaal proces
met uiterst reele consequenties, waarbij imaginaire handelingsschema's, sociale verhoudingen
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en publieke gedragspatronen en praktijken een ingewikkeld spel met elkaar spelen, zonder
dat het ene moment los kan worden gezien van het andere. Levensstijlen hebben niet
louter een imaginair bestaan, ze bestaan niet louter als codes of regels. Daar komen mens en
heel snel achter wanneer ze om de een of andere reden niet handelen volgens binnen bepaalde
verhoudingen geldende onderscheidingen. Levensstijlen zijn omgeven met sancties. Mensen
ontlenen er hun sociale aanzien of waardigheid aan. Ze vormen het paspoort tot een exclusief
groepslidmaatschap en onderscheiden groepen mensen onderling. In die zin hebben
'Ievensstijlen' naast een imaginair bestaan als sociaal gedeelde codes ook een 'reeel' om
niet te zeggen 'materieel' bestaan.

Tenslotte echter is met de invoering van de sociale of relatione Ie dimensie een andere
conclusie onvermijdelijk. Die luidt dat mensen niet zomaar een bepaalde alles omvattende
levensstijl hebben, maar mogelijkerwijs diverse levensstijlen, afhankelijk van de specifieke
sociale verhoudingen van waaruit en waarbinnen kenmerken van het leven worden
beoordeeld, geclassificeerd en ingezet en afhankelijk van de invloed van die verhoudingen
onderling op de vormgeving van het alledaagse leven en het maatschappelijke verkeer
in het algemeen. Produkten en/of gedragingen kunnen object, onderdeel en inzet worden
van uiteenlopende sociaal-economische, generationele, geografische, etnische, genderge-
bonden, religieuze en/of nationale onderscheidingen. In het veriengde van Weber kan
worden vastgesteld dat het hier niet louter gaat om dimensies van een meerdimensionale
ruimte van sociale stratificatie, maar om te onderscheiden domeinen van standische
Gliederung, van exclusiviteit en distantie. De invloed van het ene stratificatiedomein op
het andere verschilt al naar gelang tijd en plaats. Bij een enigszins gelijke invloed kan
dit makkelijk aanleiding geven tot loyaliteitsproblemen, temeer waar overeenkomstige
handelingen in te onderscbeiden domeinen een verschillende betekenis kunnen krijgen.
Wat in genderverhoudingen of in de verhouding tussen sociaal-economische groepen kan
doorgaan voor een teken van de eigen uitverkorenheid kan immers van geen of een net
tegenovergestelde betekenis zijn in het onderscheid tussen generaties ofnaties (vgl. het
aloude rol conflict).

Maar naast deze gedeelde zienswijzen, bestaan er toch ook een aantal inhoudelijke
verschillen.

Zo beschouwen zowel Veblen als Weber de eervolle wedijver danwel de eervolle
exclusiviteit als enigszins anachronistische elementen in een overigens modeme industrieel-
kapitalistische en verstatelijkte, democratische samenleving. Ze vormen restanten van
een 'barbaars' danwel aristocratiscb uitsluitings- en heerschappijprincipe waarvan de
maatschappelijke invloed (gelukkig) enigszins is ingeperkt. In een modeme rationeel-
kapitalistische maatscbappij winnen immers het vrije marktmechanisme, de permanente
techno-economische verandering en het gelijkbeidsideaal aan belang. Ze beperken daarmee
de mogelijke invloed en standvastigheid van de monopolies verbonden met de werking
van het standsprincipe.

Simmels conclusie is tot op zekere hoogte een tegenovergestelde. Net in een door
de modeme geldeconomie overheerste cultuur, waarin alles is gelijkgeschakeld onder
de universele noemer van de rationaliteit en waar het ontbreekt aan ultieme morele oordelen
of waarheden, fungeren levensstijlen nog als de laatst overgebleven ankerpunten voor
de orientatie van mensen. Ze voorkomen dat mensen vervallen tot louter subjectivisme.
Daamaast is door de grotere nabijheid van klassen zowel het belang van onderscheidings-
kenmerken als de inflatie waaraan die onderhevig zijn groter geworden dan ooit.
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Deze verschillende historische plaatsbepaling lijkt vooral verband te houden met de
historische en sociale context waarop de auteurs zich orienteren. Waar Weber zich vooral
orienteert op concrete exclusieve gemeenschappen als sekten en clubs, benadrukt Simmel
het abstracte en door de mode bepaalde karakter van stij 1gemeenschappen. En waar Weber
levensstijlen situeert in het domein van de kleinstedelijke vrijwillige associaties, situeert
Simmellevensstijlen in het hart van de modeme grootstedelijke consumptie. Simmel spreekt
in vergelijking met Weber en Veblen minder over 'sociale eer', 'eervolle wedijver',
'waardigheid' en 'monopolies' en meer algemeen over 'identiteit' en 'imitatie en
onderscheiding'. Weber en Veblen spreken over situaties waarin kennelijk nog sprake
is van een duidelijke en enigszins standvastige hierarchie in smaken en manieren, terwijl
Simmel bij uitstek spreekt over situaties waarin een duidelijke en enigszins standvastige
autoriteit op het gebied van de smaak en de manieren ontbreekt. Voortbordurend op de
analyse van Elias (1969a) van de veranderende affectregulering ten tijde van de overgang
van de hoofse naar de burgerlijke samenleving (een analyse die we overigens in rudimentaire
vorm al tegenkomen bij Weber 1980:65011) zou gezegd kunnen worden dat Weber en
Veblen het nog vooral hadden over levensstijlen in de affectgeladen en met eerbaarheids-
en schaamtegevoelens omgeven betekenis die de goede smaak nog had in de aristocratisch-
hoofse samenleving. In vergelijking daarmee plaatst Simmel zijn analyse in een meer
affect-neutrale of zo men wil rationele of psychologiserende context, een context die meer
overeenkomt met de wijze waarop in een uitgesproken consumptiemaatschappij met sociale
onderscheidingen wordt omgesprongen. Webers analyse is meer verbonden met associaties
van deugdzaamheid, duurzaamheid, vrijwilligheid, exclusiviteit en sociabiliteit, terwijl
Simmels gebruik van de term meer associaties oproept met individualiteit, veranderlijkheid,
fragrnentatie en kortstondigheid. Weber associeerde stijl uiteindelijk met traditionaliteit
en aristocratie, een Europees principe zoals hij ons herinnert. Simmel daarentegen plaatst
het fenomeen van de stilering in het hart van de grootstedelijke cultuurmet haar permanent
veranderende consumptiestijlen. Veblen zit als het ware tussen beide in. Enerzijds is zijn
aristocratische orientatie duidelijk, anderzijds heeft zijn analyse evenals die van Simmel
betrekking op het domein van de consumptie. Maar dan gaat het weI om een heel andere
consumptiecultuur. Wat Veblen vooral voor ogen heeft gehad lijkt de consumptiecultuur
te zijn van de eerder kleinstedelijke dan grootstedelijke Amerikaanse 'nouveau riche'
uit de tweede he1ft van de 1ge eeuw, van de Astors, Belmonts, Vanderbilts, Morgans,
Berwinds, Rockefellers, Goulds en Harrimans (een categorie die Weber nadrukkelijk uitsluit
van zijn analyse, zie Weber 1987:285) en van plaatsen als Saratoga Springs en Newport,
de in stij I opgetrokken residenties van Amerika's laat 1ge eeuwse high society (vgl. Mills
1974:18). Weber hield zich tijdens zijn verblijf in Amerika klaarblijkelijk meer bezig
met de thematiek van Die protestantische Ethik en bijgevolg met de evenzo kleinstedelijke
maar veel soberder levende Amerikaanse middenklasse (Mitte/stand) van nijver werkende
ondememers en functionarissen. Deze veelal stijgende middenstand wordt niet gebonden
door een status-consumptie-etbos, maar juist door een sparen-voor-de-toekomst-ethos
(vgl. Elias 1969b:l03). De echte rijken, zo maakte Weber duidelijk, hoefden zicb om
het clubleven en de daarbij behorende gedragsmaatstaven weinig meer te bekommeten.
Zij waren immers arrive. Waar bijgevolg in de analyse van Veblen de aristocratische
eer- en hebzucht overheerst, overheerst in Webers analyse de kleinburgerlijke deugdzaamheid.
Wat beide groepen in de ogen van Weber evenwel bindt is hun feodaal aandoende bang
naar eervolle exclusiviteit. Simmels orientatie op het grootstedelijke culturele leven met
zijn bijbehorende jachtigheid, anonimiteit en nervositeit doet hem andere accenten leggen.
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Die betreffen vooral de culturele orientatie, de aanpassings- en onderscbeidingsbehoefte
en de eigen-identiteit in een pluriforme context van permanente transformatie.
Enigszins de verschillen radicaliserend en voortbordurend op de connotaties en associaties
die beide begrippen in de Nederlandse taal hebben meegekregen zou kunnen worden gesteld
dat Weber en Veblen bet meer hadden over 'Ievensstijlen' in de affectgeladen en met
'de goede smaak' of de 'eervolle deugdzaamheid' verbonden betekenis van het woord,
terwijl Simmel het had over 'Ieefstijlen' in de meer affectneutrale en met de consumptiecul-
tuur verbonden betekenis. In de eerste betekenis gaat het begrip een verbinding aan met
de zwaarmoedigbeid van de goede afkomst en verfijnde manieren, de juiste opvoeding,
eervolle deugdzaamheid, beschaafde omgangsvormen, onderscheidend excIusivisme en
het bezit van de juiste culturele erfenis (ook al verschillen de historische accenten). In
de tweede betekenis gaat het een verbinding aan met de meer luchtige (maar daarom niet
minder serieuze) pragmatiek van de markt, met baar permanente afwisseling van modes
en codes, met baar permanente dynamiek van imitatie en onderscheiding, met haar
kortstondige verbeelding en fantasierijke verlangens.

Tot slot

Ondertussen hebben onderdelen en aspecten van de zienswijzen van Veblen, Weber en
Simmel op tal van manieren doorgewerkt in latere analyses. Daarbij valt met name te
denken aan het werk van Elias, Bourdieu en Giddens.

In de tweede helft van de jaren dertig zal Norbert Elias het in Uber den Prozes der
Zivilisation (1969a) vooral hebben over stilering in de betekenis van verfijning, bescbaving
of civiIisering. In lijn met deels Veblen en deels Simmel ziet Elias verbanden tussen het
toenemende belang dat door de Westerse geschiedenis heen wordt gehecht aan de verfijning
van manieren, en de toenemende arbeidsdeling, de afnemende betekenis van het geweld
in de bepaling van iemands maatschappelijke aanzien, het afnemende lokalisme, de
toenemende rationalisering en psychologisering van bet leven alsmede het toegenomen
contact en de dientengevolge toegenomen onderscheidings-wedijver tussen maatschappelijke
lagen. Daarnaast wijst Elias in lijn met Veblen en Weber op het toegenomen belang van
beroep en geld als bronnen van prestige in een burgerlijke samenleving en de afnemende
betekenis van 'de goede smaak' . Maar een en ander wordt dit keer gebaseerd op een andere
historische analyse, waarin naast de opkomst van het kapitalisme ook het staatsvormingspro-
ces een meer prominente plaats krijgt en waarin bovendien een verbinding wordt gelegd
met de psychoanalyse.

Vee I later komt aan Bourdieu (198611973) de eer toe de erfenis van Veblen, Weber
en Simmel weer voort te zetten. Enerzijds construeert hij daarbij wederom een nieuwe
verbinding tussen de psychische dimensie van levensstijlen (de 'habitus') en de sociale
dimensie (de 'sociale ruimte van verschilIen'). Vervolgens laat hij zien hoe de wisselwerking
tussen de sociale ruimte van verschillen en de habitus verantwoordelijk is voor een bepaalde
samenhang in het handel en van mensen, voor een clustering van smaken en manieren.
Maar tegelijkertijd legt hij een zinvolle verbinding tussen de etnografische dimensie van
levensstijlen (de culturele defmitie van verschillen) en de kwantitatieve dimensie daarvan
(de maatschappelijke verdeling van verschillen). En tenslotte laat hij zien hoe 'stilering'
zowel afstand als nabijheid creeert en zowel individualiteit als aanpassing. Anders dan
zijn voorgangers echter, plaatst Bourdieu zijn analyse nauwelijks in een historiscbe en
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maatschappij-theoretische context. Zijn analyse lijkt de indruk te wekken dat Frankrijk
als geheel nog onderworpen is aan het aristocratisch-hoofse onderscheidingsprincipe van
'de goede smaak' met zijn vrij eenduidige en overkoepelende smaakhierarchie, J I Enerzijds
Iigt dat voor de hand. Frankrijk vormt immers de historische bakermat van de hoofse
cultuur. Maar zou er in Frankrijk sindsdien zo weinig zijn veranderd?

Van een dergelijke historische plaatsbepaling is weI sprake in het recente werk van
Giddens, zij het nog in een vrij rudimentaire vorm (deels wellicht het gevolg van het
feit dat Giddens zich nauwelijks bewust lijkt van de hierboven geschetste geschiedenis
van het levensstijlbegrip). In het verlengde van Simmel benadrukt Giddens hoe lifestyles
eigenlijk kenmerkend zijn voor het leven onder condities van moderniteit. In de moderne
tijd volgen mensen niet zomaar levensstijlen: ze zijn min ofmeer gedwongen dat te doen:
'( ...) we have no choice but to choose' (Giddens 1991:81). Leefstijlen vormen daarmee
(cf. Simmel) uiting en onderdeel van het open, rusteloze, op de toekomst gerichte, reflexieve
gehalte van de moderne cultuur:

'( ...) because of the "openness" of social life today, the pluralisation of contexts of
action and the diversity of "authorities", lifestyle choice is increasingly important in
the constitution of self-identity and daily activity' (ibid. 5).

Leefstijlkeuzes zijn Diet zomaar 'in', maar vormen een modeme conditie van bestaan.
Meer en meer onderdelen van het alIedaagse leven staan open voor 'keuzes', keuzes die
niet alleen betrekking hebben op hoe te handelen, maar vooral op wie te zijn.

Anderzijds echter lijken 'Ieefstijlkeuzes' een meer en meer affect-neutraal karakter
te krijgen. Ze gaan nog maar nauwelijks gepaard met heftige morele of esthetische danwel
ethische emoties en met zwaarmoedige gevoelens van eer en schaamte. Al dan niet kiezen
voor kinderen, al dan niet een huwelijk aangaan, al dan niet een abonnement nemen op
het Koninklijk Concertgebouworkest, al dan niet een klassieke danwel moderne inrichting
nemen, je al dan Diet iets gelegen laten Jiggen aan de mode, je kind al dan niet naar een
cbristelijke school sturen, meer en meer Iijken dergelijke leefstijlkeuzes te worden ontdaan
van connotaties van eer en waardigheid om, al rationaliserend en psychologiserend,
gereduceerd te worden tot verantwoordelijke of in ieder geval te verantwoorden keuzes.
Niet 'de goede smaak' danwel 'goede manieren' vormen nog langer de basis van een
leefstijl, alswel 'smaak' en 'manieren' uberhaupt, welke dan ook. Het leefstijlbegrip lijkt
meer en meer beroofd te zijn van zijn statusdimensie. Ofwordt het nu net overladen met
een veelheid van statusdimensies?

31 Het is wellicht goed erop te wijzen dat het materiaal waarop Bourdieu's analyse van de gegoede smaak
is gebaseerd, grotendeels is verzameld in de jaren zestig.
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De volJedig geisoleerde gemeenschap met haar zogenaamde authentieke cultuur is in de
geschiedenis eerder uitzondering dan regel." Doorgaans functioneert het beeld als een
mythe, bruikbaar in kwesties van cultureel behoud en verandering. Over het algemeen
hebben lokale vormen van vertier en cultuur altijd de sporen gedragen van bovenlokale
invloeden en betrekkingen. Zangers, vertellers, componisten, toneelspelers, schilders,
handelaars, priesters en predikanten leverden van oudsher als rondreizende vreemdelingen
hun bijdragen aan de lokale cultuur en vormden daarmee belangrijke schakels in de
overdracht van gebruiken en gewoonten. Niet zelden gingen achter regionale verschillen
in cultuuruitingen variaties schuil op een meer algemeen thema (vgl. Burke 1978). De
zogenaamde pre-industriele oftraditionele samenleving blijkt, zo is inmiddels algemeen
bekend, meer open en dynamischer te zijn geweest dan vaak is voorgesteld."

Dat neemt echter anderzijds niet weg dat in de loop van de geschiedenis ook een
ontwikkeling valt waar te nemen waarbij de alledaagse orientaties, contacten en afhankelijk-
heden van mensen een steeds omvangrijker territorium zijn gaan bestrijken. Was eens
het alledaagse leven van mensen vooral georganiseerd rondom de eigen lokale gemeenschap,
tegenwoordig bestaan er beroepsgroepen zoals die van 'global managers', wier alledaagse
leven zich op een welhaast mondiale schaal afspeelt. In lijn daarmee is een toenemend
aantal goederen, gewoonten, beelden en gedachten een steeds grotere afstand gaan afleggen
en is het besef van de eigen geografische plaats in een steeds wijdere ruimtelijke context
komen te staan. Vormden de produkten van een Amerikaanse amusementsindustrie zoals
Hollywood films, jazzmuziek en dansen als de step, boston en shimmy aan het begin
van deze eeuw nog enclaves in een overwegend Europees georienteerd stedelijk vermaak
(Derks 1991), tegenwoordig kent datzelfde stedelijke vermaak geen grenzen meer. De
voorbeelden liggen voor het oprapen. Van Japanse gerechten en Caraibische reggae en
van Russische dans en Aziatische vechtsporten loopt het yolk allang niet meer als vanzelf
uit. Mondiale stromen van consumptiegoederen, mondiale media- en informatienetwerken,
het mondiale toerisme en de toegenomen mondiale migratie hebben er voor gezorgd dat
we tegenwoordig, zoals Mike Featherstone (1991) stelt, als het ware in elkaars achtertuin
wonen.

32 Deze tekst is eerder gepubliceerd in Vrijetijd en Samenleving, 1991 (9),3/4, pp. 11-42. Ze is hier met
enige aan de context aangepaste veranderingen overgenomen. Daamaast kort iets over het gebruik van de term
'mondiaJisering'. In plaats van het gaJlicisme mondiaJisering wordt ook weI anglicisme globaJisering gebruikt.
Maar globaJisering heeft in de Nederlandse taaI van oorsprong een afwijkende betekenis. GlobaJiseren staat
voor het globaal voorstellen of beschouwen van iets in te betekenis van 'ruim genomen, zonder in te gaan
op details'. In het Nederlands kennen we het gebruik van mondiaal in de betekenis van 'over de hele wereld
verspreid' .MondiaJisering vormtweliswaareen neologisme, maar in navolging van civilisering, nationaJisering,
urbanisering e.d. wil ik daarmee het procesmatige karakter benadrukken van hetmondiaal worden van orientaties
en betrekkingen. Een letterlijke Nederlandse vertaJing zou natuurlijk verwereldlijking opleveren. Maar ook
dat begrip is aJ gereserveerd voor een andere betekenis, namelijk voor die van de secularisering, een veelbetekende
synonymie.
33 Volgens De Vries (1987) was rond 1500 in het Westen en Noorden van de sterk geUrbaniseerde Lage
Landen de traditionelezelfvoorzienende dorpsgemeenschap aJnagenoeg verdwenen. InOost-enZuid Nederland
zou zij zich wat langer handhaven.
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Aan beeldspraak bestaat overigens geen gebrek. Van de Amerikaanse cultuursocioloog
Roland Robertson (1990) is het beeld afkomstig van een wereld die is veranderd in een
eokelvoudige plaats. En bekend is ook de van de mediagoeroe Marshall McLuhan afkomstige
metafoor van het mondiale dorp (McLuhan en Powers 1989). Jack Burgers (1988) sprak
in navolging van Jolles over de ontgeografisering van de ruimte; een variant of Meier's
(1962) these van de deJokalisering. Van de geografen Manuel Castels en Jeffrey Henderson
(1987) is de verwijzing naar een tendens 'for a space of flows to supersede the space
of places' ?4 De Britse cultuursocioloog Stuart Hall had het er laatst over dat de overkant
van de evenaar tegenwoordig naast de deur WOODt.Een belangwekkend aantal culturele
onderscheidingen en hierarchieen tussen onszelf en anderen, eens verbonden met als
vanzel.fsprekend ervaren verschillen in de ruimtelijke lokatie van rassen, culturen en naties,
verliezen hun vanzelfsprekendheid en worden het onderwerp van reflexie omtrent hun
karakter en legitimiteit. Culturele modellen, ontstaan binnen de ene ruimtelijke context,
worden geexporteerd naar en getmporteerd in andere ruimtelijke contexten om aIdaar
vermengd te worden met lokale gebruiken en gewoonten. Steden, levensstijlen en identiteiten
zijn pas modem wanneer ze uiting geven aan een kosmopolitisch imago. Architecten,
ontwerpers en schrijvers kunnen voor de ontwikkeling van hun produkten kiezen uit een
mondiaal palet van stijlen, kleuren en smaken. Inde vonngeving van architectuur en muziek,
van kleding, interieurs en maaItijden worden stijlen uit diverse uithoeken van de wereld
vermengd tot een lokale pastiche. Het beeld van de televisiekijker die vanuit zijn ofhaar
Ieunstoel al zappend zijn eigen mondiale mengsel van impressies samenstelt is al haast
tot een cliche geworden.

Nu valt er natuurlijk op dit soort algerneeoheden weI weer het een en ander afte dingen.
Zo eenvoudig liggen de zaken niet. Niet iedereen is bijvoorbeeld in een gelijke mate
betrokken in de mondiale stroom van produkten, beelden en informatie. Intemationaal
mediaonderzoek zoals dat van de Franse mediaonderzoekers Armand en Michelle Matteiart
en Xavier Delcourt (1984) laat zien hoe hele culturen kunnen worden buitengesloten van
een evenredige participatie in de mondiale stroom van informatie. Anglo-Arnerikaanse
mediagiganten als UPI, AP, AFP en Reuter domineren DOgsteeds in belangrijke mate
de mondiale stroom van informatie en al meer dan eens heeft dat ertoe geleid dat dramatische
gebeurtenissen zoals hongersnoden of regionale conflicten eenvoudigweg onopgemerkt
bleven voor de rest van de wereld (Bakker 1991). Beelden zoals hierboven geschetst zijn
vatbaar voor kritiek omtrent hun eurocentrisme. Een in essentie aan de eigen werkelijkheid
ontleend beeld wordt gegeneraliseerd tot iets universeels. Maar de zappende burger is
toch over het algemeen een wester ling en het migratieverkeer is toch vooral een verkeer
van het arme zuiden of oosten naar het rijke noorden respektievelijk westen. Ook binnen
West-Europa is geen sprake van louter plurifonniteit. Zelfs op een tegenwoordig toch
vrij overzichtelijke schaal als die van de West-Europese amusementsindustrie heeft een
Britse soap een oneindig veel grotere kans om buiten de eigen landsgrenzen vertoond
te worden dan een Nederlandse. En dat houdt Diet aileen verband met de kwaliteit of
het thema (Tan 1991). Plaats doet er tegenwoordig nog weI degelijk toe. Ruimtelijke
verschillen zijn allenninst opgeheven. Eerder lijkt zelfs het tegendeel het geval. Bestuurders

34 Met deze, door hen als enigszins 'plomp' getypeerde uiting, doelen CasteJls en Henderson op de tendens
dat de dynamiek van een specifiek gebied in hoofdzaak afhankelijk is geworden van 'the connection of the
population and activities of that territory to activities and decisions that go far beyond the boundaries of each
locality' (CasteJls en Henderson 1987:7).
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van regio's, steden en organisaties halen steeds vaker hun eigensoortige culturele erfenis
uit archieven en achter verwaarloosde gevels vandaan om deze te kapitaliseren in een
competitie om de nieuwste toerist of de nieuwste ondememing. Vermaak, lokale folklore
en cultuur worden steeds vaker ingezet voor de vormgeving van een eigensoortige stedelijke
of regionale identiteit. En regionale culturele bewegingen vinden steeds vaker gehoor
voor hun eigenstandige culturele belangen. Er is kortom, naast processen van ontgeografise-
ring en delokalisering, ook sprake van herlevend regionalisme en lokalisme.

In dit hoofdstuk wil ik een poging doen om een aanzet te geven ter ontrafeling van
het ingewikkelde en in veel opzichten paradoxale proces van de mondialisering. Eerst
neem ik de visie onder de loep waarin 'mondialisering' wordt geassocieerd met culturele
eenwording. De kritiek op die visie is langzamerhand vrij algemeen. Daarna presenteer
ik een meer multi-dimensionale visie waarin processen van mondialisering en lokalisering
niet meer verschijnen als elkaars tegendeel, maar als onderdelen van eenzelfde ontwikkeling.

De homogeniseringsthese

Om te begionen kan worden geconstateerd dat na de Tweede Wereldoorlog mondialisering
niet zelden is geassocieerd met homogenisering. Mondiaal en lokaal kwamen in het denken
over maatschappelijke ontwikkelingen tegenover elkaar te staan in de betekenis van de
tegenstelling tussen algemeen en bijzonder of tussen universeel en specifiek. Mondialisering
stond voor het proces van de mondiale verspreiding van als 'modem' aangeduide manieren
van doen, voor de vervlakking van regionale culturele verschillen en het ontstaan van
een mondiale, meer algemene 'common culture'. Inhet onderzoek dat vanuit deze associatie
plaatsvond stond de vraagstelling centraal naar de intemationale diffusie en convergentie
van 'modeme' waarden, normen en leefstijlen. Mondialisering stond equivalent voor de
wereldwijde verspreiding van waarden als rationaiisering, democratisering, individualisering
en mobilisering. In de jaren zestig en zeventig is deze homogeniseringsthese in een meer
cultuurkritische zin weI verbonden met de idee van de 'amerikanisering' van de cultuur.
Er zou sprake zijn van de mondiale verspreiding van een Amerikaanse levensstijl, met
haar eigen Cola-Marlboro-McDonald amusement, haar vermaakscultuur, haar mediagenieke
wijze van politiek voeren, haar vrije markteconomie en gerndividualiseerde leefwijze.

Deze interpretatie van het proces van mondialisering is niet uit de lucht komen vall en.
De associatie van mondialisering met homogenisering kent zowel empirische, historische
als theoretische referenties.

Enerzijds liggen de empirische voorbeelden voor het oprapen die, zo op het eerste
gezicht, de these van de mondiale homogenisering ondersteunen. De berekening en
coordinatie van tijd en ruimte verloopt tegenwoordig middels in hoge mate mondiaal
gestandaardiseerde maatstaven. Ook is er sprake van een nagenoeg wereldwijde verspreiding
van een modeme, abstracte geldeconomie, gebaseerd op een systeem van gestandaardiseerde
en wereldwijd omwisselbare waarden. In de wereld van de sport is in belangrijke mate
sprake van wereldwijd gestandaardiseerde technische spelregels." Daarnaast valt ook
de dominantie van Anglo-Amerikaanse consumptie- en vermaakprodukten in het mondiale

35 Giddens (1991) heeft meer in het a1gemeen gewezen op de mondialiserende tendens van technische kennis.
Technische kennis kent een abstract, niet aan plaats en tijd gebonden karakter en leent zich bij uitstek voor
mondiale informatieuitwisseling.
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culturele verkeer niet te ontkennen. Spreekwoordelijk daarvoor zijn altijd beelden geweest
van somtijds verroeste reclameborden van bijvoorbeeld Coca Cola, in gebruik bij afgelegen
stammen tot in de verste uithoeken van de wereld - vaak voor doeleinden waarvoor u
nooit zijn geproduceerd. En de grote gele 'M' van McDonald wijst in winkelstraten en
langs autowegen over de hele wereld naar restaurants met een in hoge mate gestandaardiseerd
interieur en een in hoge mate, tot op de minuut nauwkeurig, gestandaardiseerde bereiding
en verkoop van eetwaar. Ook allijkt het anti-amerikanisme zijn felste tijd gehad te hebben
en ook al zijn er tekenen van een herlevend regionalisme in amusement en muziek (Campbell
Robinson 1991), dat neemt met weg dat er nog weI degelijk sprake is van een Amerikaanse
hegemonie in de wereld van vertier en consumptie. Volgens len Ang (1991) bestaat er
ook geen tegenstelling tussen het een en het ander. We zijn zo vertrouwd geraakt met
bijvoorbeeld de Amerikaanse vormgeving van televisieprogramma's (zoals met de vorm
van de soap en de talk show) dat we deze niet meer zo nadrukkelijk herkennen als van
Amerikaanse herkomst, maar zelfs, wanneer voorzien van een Nederlandse inhoud, gaan
beschouwen als afkomstig van eigen bodem."

Daarnaast kent de homogeniseringsthese een historisch fundament. Model stond en
staat het proces van nationale culturele eenwording zoals zich dat met name in de vorige
eeuw in deze regio' s voltrok als onderdeel van het staatsvormingsproces. De toegenomen
integratie van voordien relatief gescheiden gebieden in een nationale economie en
administratie en de daarmee verbonden toegenomen nationale mobiliteit hebben geleid,
zo luidt de analyse, tot een nationalisering van de cultuur. Inde loop van dat proces ontstond
een gedeeld nationaal besef, gedragen door een eigen taal, een eigen geschiedenis (de
uitvinding van de 'Vaderlandse Geschiedenis') en omgeven met gevoelens van nationale
solidariteit en patriottisme. Regionale variaties in de meting van tijd en ruimte werden
gestandaardiseerd en regio's werden opgenomen in de nationale statelijke bureaucratie.
Lokale vermakelijkheden en zeden verdwenen of werden gedegradeerd tot folklore en
nationale feesten zoals de viering van koninginnedag werden geleidelijk aan meer populair
dan voorheen met de lokale agrarische kalender verbonden feesten (Knippenberg en De
Pater 1988:178).

r Wat zich na de Tweede Wereldoorlog op wereldschaal heeft voltrokken kan worden
gepresenteerd als een vervolg op wat zich eerder op nationale schaal in West-Europa
heeft voorgedaan. Een historische trend in de richting van een ruimtelijke verbreding
van de orientatie van mensen en de daarmee verbonden processen van culturele eenwording
zetten door naar de toekomst en de mondiale schaal toe. Er ontstaan supra-nationale politieke
instituties, die als het ware de voorbode vormen van supra-nationale staatsverbanden met
hun eigen supra-nationaal gedeelde cultuur. Net zoals dat voordien op nationale schaal
is gebeurd, zou ook op intemationale schaal een toename van betrekkingen leiden tot
een intemationale homogenisering van de cultuur, meer afgestemd op Westerse manieren
van doen.

Maar de homogeniseringsthese kent ook een theoretische onderbouwing. Die wordt,
terecht ofniet, gevormd door de 'modemiseringstheorie' zoals ontwikkeld in de context
van het naoorlogse Amerikaanse ontwikkelingsbeleid. Abstraherend van het specifieke
Westerse staatsvormingsproces wordt de menselijke geschiedenis opgevat als een proces
waarbij samenlevingen, opgevat als sociale system en, er in een onderlinge wedijver naar

36 Denk in dit verband aan 'Nederlandse' soaps als Medisch Centrum West en Goede tijden, Slechte Tijden.
'Nederpop' is een ander voorbeeld van de regionalisering van een in oorsprong Anglo-Amerikaanse muziekvorm.
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streven hun omgeving zoveel als mogelijk is onder controle te krijgen. In de loop van
dat proces hebben een aantal samenlevingen - vooral dankzij een grotere interne differentiatie
en specialisering van taken - een groter en meer flexibel organiserend vermogen ontwikkeld
dan anderen. Dat stelde 'ZJ! in staat tot een overleving of zelfs insluiting van andere culturen.
Hoe groter een sociaal systeem, des te meer is dat in staat tot interne specialisatie en dus
tot exteme controle. Uit dit zichzelf versterkende proces van specialisering en schaalvergro-
ting - twee kanten van eenzelfde medaille - ontstond uiteindelijk, als een vooralsnog
'natuurlijk' eindpunt in het proces van sociale ontwikkeling, de 20ste eeuwse modeme
natiestaat met haar gedifferentieerde vrije markteconomie, mobiele arbeidsmarlct, democrati-
sche politiek, bureaucratische staatsapparaten en gemdividualiseerde cultuur.

Wanneerwe de abstracte logica van deze 'modemiseringstheorie' doortrekken ontstaat
het beeld van de ontwikkeling naar een mondiale supersamenleving, met een mondiaal
getntegreerde politiek, economie en cultuur.

Nuanceringen

Verschillende elementen van de associatie van mondialisering met homogenisering zijn
in de literatuur onderwerp geworden van kritiek. Afgezien van een aantal meer theoretische
kwesties die verband houden met de interpretatie van processen van sociale verandering
en continuiteit (zie Deel 1), zijn een drietal punten van belang.

Allereerst valt het een en ander op te merken over het proces van nationale culturele
eenwording. Dat proces heeft in Nederland niet louter geleid tot de totstandkoming van
een nationale monocultuur. De ontwikkeling was verre van absoluut. Zoals Knippenberg
en De Pater (1988) hebben aangegeven gaat onder de oppervlakte van de gemeenschappelijke
Nederlandse taal nog steeds een lappendeken van regionaal verschillende dialecten schuil,
uiting van de uiteenlopende geschiedenis van de diverse gewesten. Vergelijkend onderzoek
daarnaar in 1879 en 1979 brengt een 'opmerkelijke stabiliteit' aan het licht. Die gewestelijke
pluriformiteit komt ook nog steeds tot uiting in regionale verschillen in de viering van
feesten als carnaval (Fransen 1982) en kermis (Jansen 1987). En bij conflicten tussen
nationale en regionale overheden blijken regionale sentimenten keer op keer weer eenvoudig
te mobiliseren, net zo goed trouwens als rondom nationale of regionale sportieve
evenementen (Stokvis 1991). Daamaast laat kijk- en luisteronderzoek zien dat regio-
specifieke omroepen een aanzienlijke en zelfs groeiende belangstelling genieten (bv.
Knippenberg en De Pater 1988:206).

De culture le eenwording van Nederland vormde ook geen 'natuurlijk', zich min of
meer als vanzelf ontvouwend proces, gevolg van 'anonieme' mechanismen zoals een
toegenomen mobiliteit of interdependentie en territoriale culturele diffusie. Voorwaarde
vormde een actieve stedelijke burgerij die in georganiseerd verband op zending uitging
en wetgeving en staatsapparaten ontwikkelde ten bate van de culturele nationalisering."
Het beschavingsoffensief zoals dat door de stedelijke burgerij in de vorige eeuw in gang

37 Het bekendste voorbeeld vormt natuurlijk de •Maatschappij tot Nut van het Aigemeen'. Veelbetekenend
is de volgende omschrijving van haar doelstelling: •Het doel der Maatschappij is, om de onvermogenden onder
onze landgenooten, tot brave Burgers, en nuttige menschen ( ...) met een woord, tot edelaartige Nederlanders
te vormen'. Aangehaald in Beckers en Van der Poel (1990:62).
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is gezet had Diet alleen betrekking op de verfijning en rationalisering van smaak en vermaak,
maar ook op het aankweken van vaderlandsliefde en nationale loyaliteit (zie o.a. Kruithof
1985 en Mijnhardt 1990). En de standaardisering van de taal was toch vooral afhankelijk
van de ontwikkeling door diezelfde burgerij van een nationaal onderwijssysteem
(Knippenberg en De Pater 1988: 172). Somtijds was het de lokale burgerij zelf die, in
een poging om 'modem' te lijken en aansluiting te vinden bij haar beschaafde nationale
(dat is stedelijke!) voorbeeld, ertoe overging om als onbeschaafd beschouwde lokale feesten
af te schaff en (ibid. 178).

Met dit alles is gezegd dat het proces van culturele eenwording ook niet onomkeerbaar
is. Een mooi voorbeeld vormt de kermis. Nadat de kermis, mede onder invloed van het
beschavingsoffensief en de verzuiling, een tijdlang een kommervol en ambivalent bestaan
heeft gekend, komt vooral na de oorlog de belangstelling ervoor weer in aile hevigheid
op (Jansen 1987). Ook de groeiende belangstelling voor regionale sportfestiviteiten als
de elfstedentocht en het skutsjesilen kunnen hier worden gememoreerd. Meer in het
algemeen, het is hiervoor al opgemerkt, valt er recentelijk een revival te bespeuren in
de hang naar lokale of regionale eigenheid.

Tenslotte lijkt de idee van de nationale culturele eenwording gebaseerd te zijn op een
te beperkte of statische opvatting van cultuur. Cultuur wordt teveel gelijkgeschakeld aan
een in territoriale zin afte bakenen gemeenschappelijke manier van leven. Cultuur wordt
begrepen als een voor een territoriaal gesitueerde groep mensen kenmerkend 'pakket'
van gedragingen en zeden (Featherstone 1990). Wanneer culturen mobiel worden of intern
gefragmenteerd en cultuurverschillen niet langer eenduidig en 'pakketmatig' regionaal
ofterritoriaal zijn afte bakenen, dan heet het al snel dat er sprake is van culturele diffusie
of homogenise ring. Maar voor wie kiest voor een meer relationele of procesmatige optiek
gaat, ook in Nederland, een wereld van culturele verschillen open. Zo zijn tegenwoordig
weliswaar stand- ofklassegebonden leefwijzen minder eenduidig territoriaal afte bakenen
dan vroeger, dat neemt niet weg dat er de laatste decennia bijvoorbeeld eerder sprake
is van een toename van de verschillen in de cultuurparticipatie tussen de verschillende
sociale milieu's dan van een afname daarin (Knulst 1989). Ostendorf (1987) tenslotte
heeft in zijn onderzoek naar het stemgedrag van de Nederlandse bevolking aangetoond
hoe er eerder sprake is van een ruimtelijke herstructurering van de verschiIlen in stemgedrag
(van een regionaIe naar met het woonmilieu verbonden differentiatie) dan van het verdwijnen
daarvan."

r Kortom: de idee van de nationaIe culturele eenwording, van het ontstaan van een nationale
'common culture' gaat maar ten dele op. Zij lijkt daarnaast gebaseerd op een te statische
cultuuropvatting en vormt als het ware een projectie op nationale schaal van het
geidealiseerde beeld van de oude 'gemeinschaftliche' dorpsgerneenschap (vgl. Elias 1969a).

38 Het is op basis van deze 'pakket'-visie op cultuur dat Knippenberg en De Pater (1988:202) in navolging
van Ostendorf (1987) de opvatting kunnen hanteren dat camaval en de Elfstedentocht zijn geevolueerd tot
nationale evenementen. Beide feesten mogen dan een prominente plaats hebben verworven in de nationale
media en bezoekers hebben aangetrokken van ver buiten de regio, dat neemt bij lange na niet weg dat Friezen
en Limburgers nog steeds feilloos in staat zijn om de vreemdeling te herkennen. Toen een viertal jaren geleden
het 'Mooswief, hetsyrnbool van de Maastrichter camaval, door onverlaten in brand werd gestoken, ging, zonder
dat er eni?,e duidelijkheid bestond over de herkomst van de daders, een golf van 'vreemdelingenhaat' door
de stad en hoUenders' werden met de nodige argwaan bejegend. De gemoederen moesten door de carnavalsautoritei-
ten tot bedaren worden gebracht.
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Een tweede nuancering van de homogeniseringsthese richt zich meer specifiek op het
thema van de amerikanisering. Het mag dan wellicht zo zijn dat produkten van een Anglo-
Amerikaanse cultuurindustrie het wereldtoneel van amusement en cultuur domineren,
maar daarmee is nog lang niet aIles gezegd over de manier waarop die produkten gebruikt
worden en welke invloed dat heeft op 10kale manieren van doen. Hier wijzen auteurs
op het feit dat consumptie niet mag worden gelijkgeschakeld aan een passieve opname
van wat een cultuur- of amusementsindustrie te bieden heeft. De opvatting van de
gemanipuleerde slachtoffer-consument en de idee dat consumptie een simpel oorzaak-gevolg
schema kent, moeten worden genuanceerd (Cubitt 1990). Michel de Certeau (1984) spreekt
over consumptie als over een vorm van produktie, een gebruikerstactiek, een actieve selectie
en hernieuwde toeeigening van betekenissen." Goederenconsumptie is tegelijkertijd ook
identiteitsproduktie. Consumeren vormt onderdeel van een culturele strategie van
zelfdefiniering en zelfbehoud (Friedman 1990). Produkten, beelden en diensten geproduceerd
voor een mondiale markt, kunnen worden toegeeigend voor lokale strategieen en gebruiken
waarvoor die produkten en beelden oorspronkelijk nooit bedoeld zijn. Een restaurant van
McDonald mag voor sommigen model staan voor de verfoeide Amerikaanse massacultuur,
voor de inwoners van Moskou symboliseert het restaurant eerder een nog onbereikbare
welvaart en pluriformiteit. En al eind jaren vijftig hadden groepen jongeren laten zien
hoe ze produkten van een Anglo-Amerikaanse vermaaksindustrie (muziek, film, kleding)
konden aanwenden voor eigen generatiegebonden onderscheidingsstrategieen (Tillekens
1990). Meer recent heeft Stuart Hall opgemerkt hoe reggae muziek, verspreid via een
mondiale commerciele muziekmarkt, zowel in Engeland als op Jamaica het kristallisatiepunt
is geworden van een zwarte 'transnationale' etniciteit (Stuart Hall 1991:181ev). Dat de
Anglo-Amerikaanse vermaaksindustrie een machtige positie heeft verworven in de mondiale
wereld van het amusement hoeft kortom niet in aile gevallen te betekenen dat er sprake
is van culturele homogenisering. De consumptie van goederen en diensten is altijd ingebed
in plaatselijke omstandigheden, waardoor de inzet van die consumptie radicaal kan verschillen
van de inzet waarmee goederen en diensten oorspronkelijk zijn geproduceerd.

Tenslotte wordt de homogeniseringsthese weI bekritiseerd vanwege het achterliggende
'etatisme'. Ze Jijkt gebaseerd op een te staatcentrische visie op de organisatie van de sociale
wereld. Hier komen we bij een meer theoretisch thema dat volgens toonaangevende
sociologen raakt aan de grondvesten van de hedendaagse sociologie." Van oudsher wordt
de sociologie gekenmerkt door een interne spanning. Enerzijds herbergt ze, als kind van
de Franse en Industriele Revolutie, de pretentie een universele wetenschap te zijn, gericht
op de formulering van universele kennis. Anderzijds werd ze gemstitutionaliseerd als
onderdeel van de ontwikkeling van nationale systemen van hoger onderwijs, meestentijds
onder auspicien van de nationale staat (Turner 1990:344). Het zal dan ook niemand verbazen
dat sociale wetenschappers - en dan met name sociologen - zich voor een deel hebben
vereenzelvigd met het nationale staatsvormingsproces. Groepen sociale wetenschappers
hebben in hun visie op de organisatie van de sociale wereld aan de natiestaat en de daarmee

39 De centrale vraag voor De Certeau is: '( ...) once the images broadcasted by television and the time spent
in front of the TV set have been analyzed, it remains to be asked what the consumer makes of these images
and during these hours. The thousands of people who buy a health magazine, the customers in a supermarket,
the practitioners of urban space, the consumers of newspaper stories and legends - what do they make of what
they "absorb", receive and pay for? What do they do with it?' (De Certeau, 1984: 31).
40 Zie onder meer Elias (1969a), Wallerstein (1987), Turner (1990), Robertson (1990) en Giddens (1985).
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verbonden belangen, doeleinden en voorwaarden niet zelden een vooraanstaande positie
toegekend." Het gevolg van dit alles was dat binnen grote domeinen van de sociale
wetenschap het model van de natiestaat is veralgemeniseerd tot een universeel model
van sociale integratie. Wat onder de vrij algemene term 'samenleving' doorgaans schuil
gaat is de nationale samenleving, georganiseerd in de vorm van een soevereine natiestaat,
met haar nationaal gei'ntegreerde politiek, economie en cultuur. De natiestaat werd doorgaans,
impliciet danwel expliciet, beschouwd als de moderne equivalent van de aloude zelfvoorzie-
nende territoriaal gesitueerde dorpsgemeenschap (Elias 1969a, Wallerstein 1987).

Dit model had twee gevolgen. Enerzijds leidde het tot een marginalisering van regionale
of lokale culturele verschillen. Denk in dat verband aan de manier waarop ook in Nederland
in de naoorlogse sociologie is omgesprongen met het bestaan van regiospecifieke arbeiders-
en plattelandsculturen. Beiden werden gereduceerd tot pre-moderne achterhoedeverschijnselen.
Ze werden, in navolging van de Amerikaanse socioloog Ogburn (1922/1973) opgevat
als het resultaat van een cultural lag, een temporele incongruentie tussen min of meer
als natuurlijk opgevatte institutionele ontwikkelingen en de gedeelde waarden en normen
van groepen mensen. Beiden soorten culturen vonnden dan ook object van 'modernisering'.
Ze werden met zorg begeleid en met onderzoek omgeven om ze zonder al te veel problemen
op te kunnen doen gaan in de gegeneraliseerde middenklassecultuur van de nationale
stedelijke burgerij (Gastelaars 1985 en Beckers en Mommaas 1991).

Maar daamaast kan het 'etatisme' ook leiden tot een verengde visie op mondiale
verbanden en verhoudingen. Voor zover sociologen uberhaupt aandacht hebben besteed
aan boven-nationale fenomenen, werd dit veelal gedaan vanuit een specifiek 'staat-centrisch'
perspectief. De wereld werd opgevat en geanalyseerd als samengesteld uit een gemeenschap
van natiestaten ('the family of nations'), als een conglomeraat van nationale economieen
en culturen, als letterlijk een geheel van inter-nationale verbanden. In bepaalde kringen
kreeg intemationaal empirisch onderzoek de vorm van zogenaamd 'cross-national comparative
research', van een vergelijking van op nationale schaal geaggregeerde data. Diverse
sociologen hebben hier kanttekeningen bij geplaatst.? Hier is allereerst van belang dat
vanuit een dergelijke optiek te weinig aandacht bestaat voor het functioneren van allerlei
socioculturele betrekkingen en processen die het interstatelijke systeem van natiestaten
doorkruisen of overstijgen. Daarbij kan aan een veelheid van zaken worden gedacht. Op
cultureel gebied springt natuurlijk allereerst de transnationaal georganiseerde produktie

41 Zo kunnen we volgens Turner (1990) Durkheim's k1assieke sociologie van moraJiteit en opvoeding, ontwikkeld
aan het begin van deze eeuw, zien als een poging om de Franse samenleving van een analytisch paradigma
te voorzien. Letterlijk stelt hij in een reactie op een stu die van Mitchell uit 1931: 'While it is probably an
exaggeration to assert that "the raison d'etre of his scientific research in sociology was the welding of France
into a well organized and well integrated nation" (Mitchell, 1931 :87), it is clear that the idea of nationalism
as a modem version of more traditional sources of the conscience collective runs throughout his work' (Turner
1990:347; zie M.M. Mitchell, Emile Durkheim and the Philosophy of Nationalism, Political Science Quarterly,
1931-46:87-106). Ook Weber combineerde rond de eeuwwisseling een visie van een mondiaal rationaliseringsproces
met de idee dat de sociale wetenschappen Duits-nationale belangen moesten dienen. Ten tijde van het na-oorlogse
Amerikaanse functionalisme komt de sociale wetenschap in het nationale vaarwater wanneer de 'modemiseringstheo-
rie' wordt aangewend voor het Amerikaanse expansionisrne (zie ook Turner en Turner 1990 en So 1990). Bekend
is tenslotte de manier waarop de sociale wetenschappen, en het vrijetijdsonderzoek in het bijzonder, betrokken
raakten bij de naoorlogse vormgeving van de verzorgingsstaat (zie Gastelaars 1985; Jonker 1988; Beckers en
Mommaas 1991).
42 Zie met name Amason (1990); Robertson (I 990); Smith (1990); Tilly (1984); Tiryakian (1986); Wallerstein
(1987). Yoor een meer uitgebreide behandeling van dit thema mijnerzijds zie Mommaas (l988). Hiema haal
ik slechts een kritiekpunt aan. Een ander punt van kritiek is dat wordt veronachtzaamd hoe het bestaan van
de natiestaat zelf al een internationale structuur en cultuur voorondersteld waarin de natiestaat a1s soevereine
vorm wordt erkend. Ik kom hier echter later op terug.
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en distributie van consumptiegoederen in het oog, alsmede het transnationale medianetwerk
of de transnationaal georganiseerde toerisme-industrie. Daarnaast wordt ook wei gesproken
over 'derde' culturen. Daarbij gaat het om transnationale culturen, niet reduceerbaar tot
een bepaalde nationale cultuur of tot een bepaalde tussennationale verhouding (Featherstone
1990). De voorbeelden die in de literatuur worden genoemd betreffen de mondiale culturen
van intellectuelen, van de diplomatie en de intemationale advocatuur en van de intemationale
handel in aandelen en geld (zie bv. Dezalay 1990 en Hannerz 1990). Dahles (1991) heeft
laten zien hoe ook ten aanzien van de tennis sport kan worden gesproken van het bestaan
van 'derde culturen'. En hiervoor is al het ontstaan van een transnationale zwarte etniciteit
genoemd (Stuart Hall 1991). Vanuit een staat-centrische visie op de organisatie van de
sociale wereld bestaat te weinig aandacht voor dit soort dwars door het interstatelijke
systeem van natiestaten heen bestaande verhoudingen, vormen en processen. De vermenging
van de cultuurelementen van te onderscheiden nationale culturen wordt dan te snel
vereenzelvigd met culturele homogenisering als zodanig.

De essentie van deze en soortgelijke nuanceringen van de these van de homogenisering
ligt niet primair in de ontkenning van processen van culturele homogenisering of
standaardisering. Ter diskussie staat veeleer het perspectief van waaruit process en van
mondialisering worden geanalyseerd. Bestreden wordt dat mondialisering is te beschouwen
als een permanent ontwikkelingsproces, dat verloopt van een lappendeken van authentieke
regionale volksculturen, via (Westerse) processen van nationale culturele eenwording
naar het ontstaan van een supra-nationale maatschappelijke ruimte met een eigen
supranationale ofmondiale cultuur. Er is een ander, meer relationeel, contextgebonden
en multidimensionaal perspectiefnodig, een perspectief dat de aandacht evenzeer vestigt
op vormen van culture Iedistinctie, pluriformiteit en desintegratie, op subversieve culturele
strategieen, op het belang van 'plaats' en op andere dan met de natie-staat verbonden
culturele verbanden en onderscheidingen. Mondialisering is niet synoniem met homogenise-
ring, alhoewel homogeniseringsprocessen er wei degelijk een onderdeel van kunnen vormen
(Amason 1990).

Een relationele opvatting van cultuur

Voor die meerdimensionale visie op processen van ruimtelijke schaalvergroting zijn tal
van fundamenten te vinden in de geschiedenis van de sociale theorie. Momenteel is in
dat opzicht de klassieke maatschappijtheorie van Simmel weer in zwang (Frisby 1985).
Het is niet noodzakelijk om het eens te zijn met de meer filosofische of formele kanten
van het werk van Simmel, of met zijn nogal 'romantische' kijk op het pre-moderne
gemeenschapsleven, om toch te zien hoe in zijn werk het principe van de 'Wechselwirkung'
garant heeft gestaan voor een meer relationele kijk op processen van culture le transforma-
tie."

Simmel interpreteert de overgang van de agrarisch-feodale naar de industrieel-
kapitalistische maatschappij als een proces waarbij de betrekkingen en orientaties van
mensen zijn verschoven van de lokale gemeenschap naar een steeds omvangrijker territorium

43 Voor deze weergave is gebuik gemaakt van Simmel (1905), (1919) en (1920).
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- gevolg van het feit dat steeds meer regio's worden gei'ntegreerd in de moderne
gerationaliseerde geldeconomie. Simmel brengt dat proces echter niet in verband met
de verbreiding vanuit het een of andere machtscentrum van processen van culturele
homogenisering, maar ruimer, met een 'veralgemenisering' of'pluriformisering' van de
cultuur. Enerzijds is er, dankzij de toegenomen mobiliteit en communicatie, sprake van
een verbreding van de culturele horizon, van een vermenigvuldiging van het aantal mogelijke
culturele modellen voor het leven. Anderzijds participeren mensen in een groeiend aantal
meer anonieme en grootschalige verbanden en netwerken. Dat maakt dat u steeds minder
afhankelijk worden van de directe lokale omgeving en dat hun besef van eigenheid en
identiteit, althans vanuit het perspectiefvan de lokale gemeenschap gezien, steeds verder
individualiseert of fragmenteert. Groepen mensen zijn zich gaan orienteren op en identificeren
met de leefwijze van groepen van verder weg wonende anderen en zich tegelijkertijd
meer van delen van de eigen lokale omgeving gaan onderscheiden. In termen van Simmel
heet dit dat de objectieve en de subjectieve cultuur (het besef van het algemene en het
besef van het bijzondere) verder uit elkaar zijn gegroeid. In de moderne, gerationaliseerde
en dus 'karakterloze' cultuur - door Simmel vooral geassocieerd met het leven in de
grootstad - vormen esthetische 'stijlen' de nieuwe kaders voor de culture1e integratie.
Stijlen brengen nog enige boven-individuele orde aan in het leven doordat ze de betrekkingen
tussen mensen onderling en tussen mensen en hun fysieke omgeving in een bepaalde boven-
individueel gedeelde vorm gieten. Stijlen komen daarbij zowel tegemoet aan de behoefte
tot sociaal conformisme (soziale Anlehnung) als aan de behoefte tot sociale distinctie
(Unterscheidungsbedurfniss. In een meer concrete zin schakelt Simmel stijlen gelijk aan
klasse-stijlen, Ze vorrnen voor Simmel de symbolische dimensie van de interne betrokkenheid
en externe onderscheiding van klassen in de modeme geldeconomie en daarrnee van modeme
vormen van sociale (des)integratie.

Een ander aangrijpingspunt is te vinden in het werk van Elias. Alhoewel Elias in zijn
werk nauwelijks naar Simmel verwijst en alhoewel Elias hoogstwaarschijnlijk weinig
voeling heeft gehad met de meer filosofische en formele gedeelten van het werk van Simmel
en er ook anderszins duidelijke verschillen bestaan tussen beider opvattingen, is daarnaast
sprake van belangwekkende overeenkomsten." Elias deelt met Simmel de idee dat de
overgang naar de moderne tijd is te typeren als een proces van verlenging en verdichting
van sociale vervlechtingen. In de loop van de ontwikkeling zijn de oude agrarische
gemeenschappen opgegaan in ruimere politieke en economische eenheden en verbanden.
In Iijn daarmee zijn de functionele betrekkingen die leden van de lokale gemeenschap
met elkaar onderhielden ingewisseld voor meer onpersoonlijke functionele betrekkingen
met steeds verder weg wonende anderen. Bij Elias staat met name het figuratiesociologische
perspectief garant voor een meerzijdige evaIuatie van dit proces van ruimtelijke schaalvergro-
ting. De verruiming en verdichtingen van vervlechtingen heeft niet louter geleid tot culturele
homogenisering. In een meer fundamenteel opzicht is sprake van een herstructurering
van relaties van betrokkenheid en distantie tussen maatschappelijke groepen. Dat zowel
op nieuwe (inter- )nationale als op het oude regionale schaalniveau." Simmel benadrukt

44 Hier is gebruik gemaakt van Elias (l969a) en Elias (1974).
45 Bekend is het feitdat er in het werk van Elias enige ruimte bestaattussen enenijds zijn figuratiesociologische
en anderzijds zijn civilisatietheoretische perspectief. Beide perspectieven komen samen in de beroemde
ontwikkelingstheoretische these van de 'afname van de contrasten, toename van de variatie'. Volgens Elias
gaat het proces van de verruiming en verdichting van vervlechtingen gepaard met een eerst Westers-nationaal
en daarna wereldwijd proces van civilisering (zie deel twee van Ober den Prozess der Zivilisation, Elias J996a).
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hoe in de loop van de tijd klassengebonden stijlverschillen van meer belang worden. Elias
vestigt daarnaast, in het verlengde van Weber, de aandacht op het belang van de nationale
staat als een nieuw kader voor de organisatie van relaties van betrokkenheid en distantie.

Aldus bieden zowel Simmel aIs Elias handvatten voor een perspectiefwaarin het proces
van 'mondiaIisering' niet louter wordt getnterpreteerd als een proces van culturele
homogenisering, maar meer fundamenteel als een proces van culturele herstructurering.
Waar noties van culturele overeenkomst en verschil eens in belangrijke mate samenvielen
met de eigen lokale gemeenschap en het verschil tussen die lokale gemeenschap en de
buitenwereld, zijn in de tijd van Simmel en Elias sociale klassen en natie-staten van meer
belang geworden als kaders voor de vormgeving van een besef van betrokkenheid en
distantie." Deze ontwikkeling van een pluriformiteit van lokale culturen naar een
pluriformiteit van klassestijlen en nationaIe culturen wordt zowel gekenmerkt door processen
van homogenisering en schaaIvergroting aIs door processen van pluraIisering en schaaIverklei-
ning. Enerzijds vindt er een zekere homogenisering plaats van de culturele verschillen
tussen de diverse lokale gemeenschappen onderling. Steeds minder valt het besef van
eigenheid van mensen samen met het verschil tussen de eigen lokale gemeenschap en
de buitenwereld. Dit als gevolg van een verschuiving in de orientatie van de lokale
gemeenschap naar verder weg wonende anderen en daarmee aIs gevolg van een schaalvergro-
ling in de sociale betrekkingen. Anderzijds echter treedt er op het schaalniveau van de
lokale gemeenschap een pluralisering op van de interne cultuur: mensen worden minder
atbankelijk van de eigen sociale omgeving en de gemeenschap valt uiteen in groepen
met te onderscheiden klassegebonden stijlen en identiteiten. Het ontstaan van klassegebonden
stijlen verscherpt daarbij het besef van het verschil met leden van de eigen lokale
gemeenschap een ontwikkeling die is te typeren als een schaalverkleining in de culturele
verhoudingen. Ten grondslag aan deze paradoxale ontwikkelingen ligt een verandering
in de manier waarop de betrekkingen tussen mensen zijn georganiseerd. Relaties van
overeenkomst en verschil krijgen gestalte volgens andere sociaal-ruimtelijke parameters.

Nationale cuIturele eenwording

Ten tijde van het proces van nationale culturele eenwording zijn met de eigen lokaliteit
verbonden loyaliteiten daadwerkelijk ingewisseld voor nationale loyaliteiten - met
bijvoorbeeld als gevolg dat tussen-lokale vormen van geweld afnamen en mensen zich
gingen orienteren op denationale samenleving (zie Weber 1979:385). Tegelijkertijd echter
ging dat proces van nationele culturele eenwording gepaard met een verscherping van
binnen-lokale tegenstellingen, zoals tussen de op traditie georienteerde boerenbevolking

Relaties van betrokkenheid en distantie in een later stadium van ontwikkeling spelen zieh afbinnen een meer
genuaneeerd (i.e. gehomogeniseerd) gedragsniveau. Eventueel voorkomende processen van dedifferentiatie
en desintegratie worden door Elias opgevat a1s 'k1eine golven' in een 'grote beweging' naar wereldwijde civilisatie,
gevolg van de opname van andere delen van de wereld in de netwerken van de West-Europese landen. In deze
tekst rieht ik mij met name op de figuratietheoretisehe aspecten uit het werk van Elias. De these van een wereldwijde
verbreiding van de eivilisering laat ik hier terzijde. Het is immers nog maar de vraag in hoeverre de opname
van andere delen van de wereld in de wereldwijde vervleehtingen van politiek, economie en cultuur eenvoudigweg
is te interpreteren a1s een ineorporatie van die delen in een zelf onveranderende westerse cultuur.
46 Simmel is zieh ervan bewust dat ook in de agrariseh-feodale samenleving sprake was van 'rangversehillen' .
Maar deze speelden in het lokale a1ledaagseleven nog geen pregnante betekenis. Daarvoor leefden de versehillende
standen nog tezeer gescheiden (Simmel 1971).
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en de meer op de nationale cultuur georienteerde lokale middenstand of tussen oudere
en jongere generaties (ibid. 450). Nog aan het begin van deze eeuw, zo blijkt uit historisch-
antropologisch onderzoek van Jonas Frykman en Orvar LOfgren (1987), kombineerde
de burgerij van Zweden een veralgemenisering van haar eigen levensstijl tot nationale
cultuur met een scherpere onderscheiding op lokaal niveau tussen haar eigen levensstijl
en die van arbeiders en boeren.

Daarnaast ging het proces van nationele eenwording ook op het inter-nationale
schaalniveau gepaard met nieuwe onderscheidingen. AI in 1939 heeft Norbert Elias in
Uber den Prozess der Zivilisation hier de aandacht op gevestigd. Elias laat zien hoe waarden
aan de hand waarvan de Duitse burgerij zich eerder onderscheidde ten opzichte van de
hoofse adel (oprechtheid, gemoedelijkheid, cultuur), in de loop van de 1ge eeuw worden
aangewend voor de vormgeving van een Duitse nationale identiteit vis-a-vis andere naties
(Elias 1939/1969a).47 Koen Koch (1991) heeft recentelijk laten zien hoe tegen het einde
van de 18e eeuw de Franse revolutie werd genationaliseerd toen deze moest worden
verdedigd tegen een buitenlandse coalitie van anciens regimes. En Wijnand Mijnhardt
(1990) heeft laten zien hoe ongeveer tezelfdertijd een kosmopolitisch georienteerde Europese
geleerdengemeenschap in nationalistisch vaarwater terecht kwam."

Wat zich op het nationale schaalniveau voordoet als een proces van culturele
homogenisering, kan op zowel het lokale als het intemationale schaalniveau vergezeld
gaan van processen van culturele pluralisering. Nationale culturele eenwording kan beter
worden opgevat als een proces waarbij een nieuw (inter)nationaal stelsel van overeenkomst
en verschil, van loyaliteit en distinctie tot stand wordt gebracht in relatie tot bestaande
meer plaatsgebonden identiteiten en loyaliteiten: een proces van culturele herstructurering.

Daarmee is tevens gezegd dat het proces van nationele eenwording niet los kan worden
gezien van het ontstaan van interstatelijke betrekkingen waarbinnen het principe van de
nationale soevereiniteit kon worden erkend en de nationalisering van politiek, economie
en cultuur gestalte kon krijgen. De nadruk op het eigen nationale karakter vooronderstelde,
in ieder geval onder de stedelijke burgerij, een besef van de ruimtelijke lokatie van de

47 In de tijd na de Franse revolutie evolueerden in Duitsland alJerlei in oorsprong standsgebonden tegenstellingen
tot tussen-nationale tegenstellingen. In het 18e eeuwse Duitsland legitimeerde en formeerde de Duitse burgerij
zich nog in hoofdzaak door zich van de Duitse hoofse adel te onderscheiden. Centraal daarbij stond de tegenstelling
tussen Zivilisation - door Kant ooit getypeerd als 'schijnzedelijkheid terwille van de eer' - en Kultur - opgevat
als daadwerkelijke geestelijke prestatie. Na de Franse revolutie wordt Zivilisation meer en meer in verband
gebracht met de Franse zeden en gewoonten. Dit proces valt samen met de emancipatie van de Duitse burgerij
tot de draagster van het Duitse nationale bewustzijn. Formeerde en legitimeerde de Duitse burgerij zich eerst
door zich te onderscheiden van de - in hoofdzaak Frans sprekende - Duitse aristocratie, met de toename van
haar maatschappelijke macht en prestige gaat zij zich meer en meer formeren en legitimeren aan de hand van
inter-nationale onderscheidingen (Elias 1969a). Wat gold voor Zivilisation geldt ook voor de andere waarden
en beelden die in de 1ge eeuw een onderdeel gaan vormen van de Duitse identiteit, Eerder vormden waarden
als oprechtheid en gemoedelijkheid onderscheidingscriteria tussen de Duitse burgerij en de Duitse adel. Later
onderscheidt de Duitse burgerij zich daarmee van buitenlanders.
48 De kosmopolitische geleerdengemeenschap (de 'Respublica Litteraria') werd in eerste instantie gedragen
door een Europees netwerk van geleerdengenootschappen en het Latijn als gedeelde taaI. In de loop van de
18e eeuw treedt er een differentiatie op in deze intellectuelencultuur. Dit door toedoen van een groei in het
provinciale zelfbewustzijn en op basis van een verdergaande mechanisering en commercialisering van
cultuurprodukten. De oude geleerdengenootschappen worden geleidelijk aan verdrongen door andere genootschappen,
vorm gegeven door een uit culturele fracties van de stedelijke middenldasse afkomstig 'ontwikkeldenpubliek'.
De nieuwe genootschappen fungeerden binnen een bij uitstek nationale communicatiegemeenschap (Mijnhardt
1990:51). Meer en meer werd het Latijn verdrongen door de eigen landstaal. En tegelijkertijd yond er een
'nationalisering' plaats van de Verlichting, dit "door universele Verlichtingsidealen als deugd, kennis en geluk
te verbinden met vaderslandsliefde, waardoor de grondslag werd gelegd voor een proces van culturele natievorming'
(ibid. 52). Daamaast werden er allerlei nationale culturele prijzen ingesteld die moesten bevorderen dat de
nationale cultuur in de inter-nationale culturele competitie goed voor de dag kwam.
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eigen nationaliteit in relatie tot anderen (zie Featherstone 1991, maar bijvoorbeeld ook
Giddens 1985, Wallerstein 1987 en Robertson 1990). Mondialisering is geen vervolg op
het proces van nationale eenwording. Eerder Iiggen de zaken andersom. De vormgeving
van de idee van de nationale samenleving met haar nationale economie en cultuur vormt
zelf onderdeel van, en is pas te begrijpen in verband met, het proces van mondialisering.

Het mondiale en lokale: voorbij de natiestaat

In algemene zin kan mondialisering dus het beste worden opgevat als een verdergaande
uitbreiding en verdichting van de betrekkingen tussen mensen. Oat zowel op economisch,
politiek als op cultureel gebied. Giddens (1991 :21) spreekt in dat verband, zoals hiervoor
gezien, over een toenemende time-space distanciation. Harvey (1989:240) heeft het over
time-space compression. Maar beiden bedoelen in wezen hetzelfde. De uitbreiding van
de sociale betrekkingen in tijd-ruimte betekent immers tegelijkertijd dat gebeurtenissen
en hun effecten zich verder uitstrekken in tijd en ruimte en dat tijd-ruimtelijke barrieres
worden doorbroken zodat het lijkt alsof de wereld rondom ons 'implodeert'. Volgens
Giddens is het proces van tijd-ruimte distanciation inherent aan de dynamiek van de
moderniteit en Harvey ziet tijd-ruimte compression als inherent aan de dynamiek van
het kapitalisme. Giddens ziet een verband met de chronische veranderlijkheid van lokale
omstandigheden en lokale verbintenissen (Giddens 1991:21). Harvey stelt dat er een
desorienterende en ontwrichtende werking van uitgaat op het culturele en sociale leven
(Harvey 1989:284). En beiden stellen dat er een relatie bestaat tussen het proces van
mondialisering en de groeiende belangstelling voor regionale identiteiten, levensstijlen,
de toenemende aandacht voor de presentatie van het zelf en de vormgeving van de eigen
biografie. Dit vooral doordat het proces van mondialisering samen gaat met een toename
van het besef van de pluriformiteit van culturele modellen en mogelijkheden en een
aantasting van de vanzelfsprekendheid van eens gemstitutionaliseerde culturele verhoudingen.

Meer historisch specifiek brengen toonaangevende auteurs de recente fase van mondialisering
weI in verband met het thema van de decline of the nation-state (zie ook Touraine 1980;
Tiryakian 1980; Hobsbawm 1990 en Geelhoed 1990). Daarmee wordt niet verwezen naar
het vraagstuk van de 'terugtredende overheid'. WeI wordt bedoeld dat er iets aan het
veranderen is met betrekking tot de plaats van de natiestaat in de ordening van de sociale
wereld. Enerzijds neemt de rol van (zowel interstatelijke als transstatelijke) regio's toe
in kwesties van politiek, economie en cultuur en is er meer en meer sprake van een situatie
van multiculturaliteit en -etniciteit, Anderzijds ontstaan er allerlei supra-nationale
economische, politieke en culturele verbanden.

Nigel Harris onderscheidt drie aspecten aan de naoorlogse intemationalisering van
het bedrijfsleven (Callinicos 1989). Op de eerste plaats is er sprake van een toename van
investeringen, gepleegd door transnationale ondememingen, los van welke nationale
economische basis dan ook. Ten tweede is er een internationaal financieel netwerk tot
ontwikkeling gekomen dat in toenemende mate opereert buiten elke nationale overheid
om. En tens lotte is er sprake van een groei in niet zozeer de tussen-nationale alswel de
binnen-industriele handel. Dit alles vormt een uiting van de herstructurering van het
internationale bedrijfsleven. Multinationaal georganiseerde ondernemingen, met in elk
land van betekenis een relatiefzelfstandig op de nationale economie afgestemd produktie-
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en distributiesysteem, worden omgevonnd tot transnationale ondernemingen. Produktieonder-
delen, gesitueerd in daartoe geeigende wereldlokaties, gaan directer participeren in een
op mondiale schaal gecoordineerd produktie- en distributieproces. Een mooi voorbeeld
hiervan is aan te treffen in het toeristische bedrijfsleven, waar oorspronkelijk op nationale
schaal georganiseerde bedrijven proberen om een heIe transnationaIe reis- en verblijfskolom
in het bezit te krijgen om zodoende de toerist onder eigen hoede te kunnen laten boeken,
reizen en verblijven CUrry 1990). Vanuit het oogmerk van de nationale staat is hier sprake
van een deconcentratie van de economische bedrijvigheid (Lash & Urry 1989). Dit gaat
gepaard met een verplaatsing van de economische regulering van centrale, veelal
corporatistisch vormgegeven Iichamen naar het lagere schaalniveau van bedrijven en regio's.
Regio's orienteren zich minder op de nationale economie en moeten meer direct op een
transnationale schaal met elkaar concureren om tot wereldlokatie te worden uitverkoren
in transnationaal georganiseerde produktie- en distributieketens. Er ontstaan regionale
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven onder ling en tussen bedrijven en overheden
die de traditionele differentiatietussen politiek en economie doorkruisen (Best 1990:225).
Tegelijkertijd heeft het goedkoper en kleinschaliger worden van de infonnatietechnologie
het mogeJijk gemaakt dat ook kleinere bedrijven zich op een transnationale markt kunnen
begeven. De mondiale markt is niet langer voorbehouden aan grootschaIige ondememingen
en het conventionele beeld van de mondiaal gestandaardiseerde massamarkt voldoet niet
langer (ibid.).

Ook in politiek opzicht is er sprake van nieuwe vormen en betrekkingen. Zo heeft
Schmitter beargumenteerd hoe de EG niet langer kan worden opgevat als een permanente
diplomatieke conferentie of als een inter-statelijke organisatie (Bryant 1991). Noch zal
ze zich in de nabije toekomst ontwikkelen tot 'a nation with a supraordinate sense of
identity, rooted in common symbols and experience, and in a particularly intensive and
exclusive pattern of social communication' danwel tot een eigenstandige staat (ibid.).
Er is sprake van een nieuwe vonn van politieke dominantie, die zich in verschillende
richtingen verder kan ontwikkelen (ibid. 6). Een van de kenmerken van die nieuwe politieke
vonn is in ieder geval de meer directe relatie tussen organen van de EG en regionale
en lokale overheden, organisaties of zelfs individuele burgers. Bedrijven, vakbonden,
vrijwilligersorganisaties, etnische en taalkundige minderheden, sociale bewegingen en
regionale en lokale overheden worden relatief minder afhankelijk van de nationaIe overheid
en treden steeds vaker in een direct contact met Brussel om, in een transnationaIe competitie
of net innige samenwerking, hun lokale zaken geregeld te krijgen: 'whether central
governments fear loss of control or not' (ibid.:201).49 Individuele staten zullen in de
toekomst volgens Bryant minder in staat zijn om de parameters te bepaIen van de burgerlijke
samenleving danwel de wettelijke kaders waarbinnen particuliere belangen worden
nagestreefd.

Maar meer nog dan economische en politieke veranderingen spreekt de herstructurering
van relaties op het vlak van vermaak en cultuur tot de verbeelding. In allerlei opzichten
heeft de transnationaIe stroom van mensen, beelden en produkten geleid tot een problematise-
ring van lange tijd als min of meer vanzelfsprekend ervaren nationale noties van

49 Bryant wijst in dit verband op he! feit dat de Duitse Lander al hun eigen vertegenwoordiging hebben in
Brussel. Maarook verschillende Nederlandse provincies en steden hebben hun eigen Brusselse lobby. IIIustratief
is ook waterten tijde van de top in Maastrichtaan de Maastrichtse bevolking voorbijtrok: ltaliaanse minderheden
uit Belgie, Europese boeren en Kroaten.
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overeenkomst en verschil en van de nationale ordening van de cultuur. In de wereld van
de georganiseerde sport is het beeld van de Nederlandse sporter aan revisie toe (zie: Vrijetijd
en Samenleving 1991 :2). Andere etnische culturen brengen andere sportieve gebruiken
en aspiraties met zich mee. Maar ook andere eetgewoonten. De Nederlandse keuken wordt
al lang niet meer gedomineerd door de spreekwoordelijke zuurkool met vette jus. En
in situaties waarin een meerderheid van de klas niet langer van Nederlandse origine is,
verliezen aan de eigen nationale identiteit verbonden lesprogramma's vee I van hun
vanzelfsprekendheid.

Toonaangevend is ook de worsteling van diverse nationale staten in Europa om het
behoud van de dominantie over de inrichting van de nationale media (Van der Poe I1991 ).
Enerzijds organiseren op transnationale schaal opererende zenderorganisaties als RTL,
MTV en CNN meer samenhangend dan ooit een transnationale stroom van beelden en
inforrnatie. Anderzijds vindt er nog steeds een uitbreiding plaats van het aantal lokale
omroepen en het aantal lokale televisie- en radiozenders. Het gebruik van satelieten en
schotelontvangers maakt het mogelijk dat kijkers, zonder tussenkomst van een nationaal
georganiseerd en gecontroleerd zenderpark, op transnationale schaal opererende zenders
kunnen ontvangen. Tegelijkertijd moest, met de introductie van de kabeltelevisie, ook
de lokale overheid zich gaan bezighouden met mediabeleid. Naast meer algemene lokale
programma's worden speciaal op etnische minderheden toegesneden radio- en televisiepro-
gramma's verspreid, die hetzij worden overgenomen van nationale zenders uit het land
van herkomst (Rai Uno, TRT), hetzij lokaal zijn gefabriceerd."

Urry (1990) heeft aangetoond hoe in Engeland al in de jaren zestig het massatoerisme
veel van zijn nation ale karakter verloor. En ook in Nederland trad in die peri ode het verval
in van badplaatsen die eens een prominente plaats hadden ingenomen in het nationale
toerisme. Het massatoerisme wendde zich meer en meer tot het buitenland. Toerisme
werd synoniem met het passeren van de nationale grens. De badplaats veranderde ondertussen
van een toeristische bestemming in een plek voor dagrecreatie: de activiteiten verplaatsten
zich van de badplaats zelf naar het strand (Berndsen et. al. 1985). Vanaf die tijd kon het
toerisme in een bepaald land niet langer worden verklaard zonder een analyse van
ontwikkelingen in een ander land (Urry 1990:48). Maar daarmee hield het niet op. De
toenemende concurrentie op een zich mondialiserende toeristische markt ging gepaard
met het ontstaan van een steeds verder gediversificeerd en geflexibiliseerd reizenaanbod
(flexibel packaging). Tegelijkertijd is er sprake in de reisindustrie van transnationale
processen van schaalvergroting, zoals valt te ilIustreren aan de hand van overname's of
overnameplannen rondom KLM, Centre Pares, Gran Dorado, Arke Reizen en Holland
International." Anderzijds streven regionale en stedelijke overheden er steeds meer naar
een zelfstandige plaats te bemachtigen in een meer divers samengestelde internationale
promotie, los van of naast de al bestaande landenpromotie. Dat laatste vorrnt uiting van
het besef dat in een gediversificeerde mondiale toeristische markt toeristen niet zozeer

50 Veelbetekenend is de protestmars geweest die naar verluid werd gehouden ten tijde van de Europese top
in Maastricht door in Belgie woonachtige ltalianen. Zij protesteerden tegen het feit dat zij Rai Uno niet langer
in Belgie konden ontvangen.
51 Daarbij doet zich recentelijk binnen de toeristische en vrijetijdsindustrie voor het eerst de vorrn voor waarin
op enige schaal kapitaal uit het ene land wordt ge'investeerd in toeristische en vrijetijdsvoorzieningen in het
andere land. Voorheen kruisten in hoofdzaak diensten en produkten de nationale grenzen. Maar daarnaastblijkt
er ook plaats te bestaan voor meer kleinschalige bedrijvigheid, waarbij touroperators en dagattractiebedrijven
zich toeleggen op een kleinschalige (maar kapitaalkrachtige) markt.
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kiezen uit landen alswel uit plaatsen (steden, landschappen, regio's, attracties). Het
onderscheid tussen toerisme en recreatie wordt weer problematisch. De lokale recreatieve
infrastructuur wordt meer en meer betrokken in de mondiale promotie van toeristische
bestemmingen.

Wat deze en andere voorbeelden suggereren dat is dat de nationale staat als ordenings-
instantie terre in verliest. Er ontstaan allerlei transnationale economische, politieke en culturele
betrekkingen die het interstatelijke systeem van natiestaten doorkruisen. Regio's treden
in contact met Brussel of concurreren over de nationale grenzen heen met elkaar om
economische bedrijvigheid of toeristische strom en. De nationale overheid en de met de
nationale zaak verbonden burgerij verliest meer en meer haar greep op de regulering van
de contacten tussen burgers onderling en tussen burgers en de buitenwereld (vgl. Bauman
1987). Mensen kunnen zelf eenvoudiger, buiten de bemiddelende rol van overheid en
'deskundigen' om, met die buitenwereld in contact treden. Niet aileen kunnen we er
gemakkelijker naar toe reizen of er kennis van nemen via een veelheid van informatiekanalen,
daarnaast vormt die buitenwereld steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel van het
eigen alIedaagse leven in de eigen multiculturele en polyetnische woonomgeving.

Zo bezien versterken tendenties van mondialisering en lokalisering elkaar. Het toenemend
aantal transnationale betrekkingen en orientaties brengt met zich mee dat eens gevestigde
relaties en afhankelijkheden veranderen. Waar eens de natiestaat met haar nation ale cultuur,
nationale orientatie en nationale afhankelijkheden als het ware de bemiddelende instantie
vorrnde tussen ons en de buitenwereld, treden mensen en organisaties nu meer direct,
onafhankelijker van de nationale staat en haar nationale cultuur, met die buitenwereld
in contact. Daarrnee verandert er niet aileen iets in ons besef van 'de ander' maar ook
in ons besef van de eigen eigenheid.

Zo ligt bijvoorbeeld Maastricht plotseling niet langer louter in de economische, politieke
en culturele periferie van Nederland maar bovenaI in het economische, politieke en culture le
centrum van Europa. Was de lokale overheid en burgerij eens vooral afhankelijk van
wat de nation ale politiek aan investerings- en subsidiegelden voor de stad en haar regio
over had, een situatie waarin het bespelen van de eigen region ale identiteit een nogal
ambivalente status had, nu concurreren overheid en burgerij ook met bijvoorbeeld steden
als Brussel, Luxemburg en Straatsburg om de zetels van Europese instellingen of van
op de Europese markt opererende bedrijven. Daarmee veranderen niet aIleen de betrekkingen,
afhankelijkheden en orientaties, maar ook het besef van de eigen plaats en identiteit. De
Maastrichtse burgerij gaat zich meer en meer orienteren op en spiegelen aan de transnationale
in plaats van de nationale markt van economische, politieke en culturele bedrijvigheid.
En in dat transnationale verkeer wordt de eigen Maastrichtse identiteit weer belangrijker
dan de gedeelde Nederlandse. Nog onder brede lagen van de bevolking levende lokale
sentimenten kunnen dan ook weer openlijk worden gemobiliseerd en geexploiteerd, Tot
de nieuwe lokale identiteit van Maastricht wordt nu ook de internationaIe orientatie gerekend:
Maastricht als het 'Balkon van Europa', als 'land zonder grenzen', bijprodukt van de
eeuwenoude perifere positie van Maastricht in het Europese systeem van heerlijkheden
en nationale staten."

52 Zie het speciale nummer over de 'Eurotop Maastricht' in het provinciale dagblad De Limburger van 4
december 1991. Daarin wordt ondermeer verslag gedaan van 'De verkoop van Maastricht'. De voorzitter van
de werkgroep promotie verwoordt de veranderde identiteit a1svoigt: 'We hadden natuurlijk weer met de terrassen,
het Bourgondische leven en onze heuvels kunnen kornen, maar dat hebben we niet gedaan. Daar scoren we
misschien nog mee in het calvinistische noorden, in Europa lukt je dat niet.' Daarvoor in de plaats wordt de
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lets soortgelijks doet zich voor als gevolg van de toegenomen migratie, zelf zowel onderdeel
als produkt van het proces van mondialisering. Op het moment dat de 'ander' (Afrikaan,
Aziaat, Pool, Griek, Spanjaard etc.) ook op enige schaal aanspraak maakt op het
Nederlanderschap en een onderdeel wordt van 'ons' alledaagse economische, politieke
en culturele leven, gebeurt er tegelijkertijd iets in 'ons' besef van 'onszelf'. Het
Nederlanderschap wordt ontdaan van een hele reeks van voorheen als vanzelfsprekend
ervaren associaties en verschillen. In de omgangsvormen ontstaan onduidelijkheden en
onzekerheden. Nederlander zijn betekent niet langer automatisch blank zijn, al vele generaties
in Nederland wonen, je identificeren met de zogenaamde Vaderlandse Geschiedenis, dezelfde
affmiteit hebben met het bestaande palet van 'Nederlandse' smaakverschillen of warm
lopen bij gedachten aan Flipje Tiel, de prentenboeken van Verkade, de Bonte Dinsdagavond-
trein danwel Het Dorp van Mies Bouwman. Toegenomen onzekerheid kan enerzijds
aanleiding geven tot pogingen om de oude orde te herstellen, tot herlevend nationalisme
of rascisme, tot een hemieuwde speurtocht naar de eigen nationale identiteit. Anderzijds
kan ze aanleiding zijn tot een aanpassing van de nationale identiteit in een meer
multiculturele en polyetnische zin (vgl. Featherstone 1991). De nationale identiteit vervaagt
ofwordt op een meer algemeen niveau omschreven. Daaronder gaat een meer fijnmazige
pluraliteit van leefstijlen en identiteiten schuil. De 'traditionele' Nederlander zal zich
in dat geval op een meer verfijnde manier moeten gaan onderscheiden van de ander. De
oude nationale identiteit leent zich daar niet langer voor. Culturele rangordes, eens verbonden
met een besefvan nationale identiteit, verliezen hun vanzelfsprekendheid. In het uiterste
geval worden 'we' slechts anderen onder anderen. Mondialisering werkt, zo beschouwd,
een voortdurende herstructurering van culturele identiteiten en zelfbeelden in de hand.

Tot slot

De toegenomen mondiale verdichting van de betrekkingen tussen mensen heeft, tegen
eerdere verwachtingen in, niet louter geleid tot een vervlakking van culturele verschillen,
maar meer recent juist weer tot een hemieuwde aanscherping daarvan. Enerzijds is de
huidige nadruk op het eigenstandige karakter van levensstijlen, biografieen en regionale
identiteiten te begrijpen als een reactie op eerdere processen van culturele homogeniseringen.
Die verklaring is echter ontoereikend. Net zomin als processen van toenemende sociale
interdependentie automatisch boeven te leiden tot culturele homogenisering, leiden ze,
na het bereiken van een kritisch punt, tot culturele pluralisering. Er bestaat niet zoiets
als een inberente conjunctuur van culturele homogenisering en pluralisering.

De verklaring die in deze paragraaf is gevolgd is een andere. De interpretatie van
bet proces van mondialisering in termen van het dualisme tussen culturele bomogenisering
en culturele pluriformisering lijkt een weinig vruchtbare. Eerder is er sprake van een
herstructurering van relaties van overeenkomst en verscbil. Vormde eens de nationale
staat een belangrijk kader voor de vormgeving van culturele identiteiten, met het ontstaan
van transnationalepolitieke, economische en culturele verbanden neemt op een toenemend
aantal terre inen, altbans in het Westen, de rol van de natiestaat af als dominante politieke,

stad gepresenteerd als centrum van intemationale investeringen en wordt gewezen op de toenemende betekenis
van de Euregio Maas-Rijn. Verderop in hetzelfde nummerwordt het 'Verdrag van Maastricht' in hetverlengde
geplaatst van het in 870 na Christus 'op een kanonschot afstand' gesloten 'Verdrag van Meersen'.
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economische en culturele eenheid van betrokkenheid en distantie. Organisaties, bedrijven,
regio's, steden en burgers komen - via allerlei transnationale communicatie en vervoerslijnen,
via transnationalemarkten en via transnationale verbanden en organisaties - in een directer
transnationaal contact met elkaar. Op transnationaal vlak gaan regio's met elkaar
samenwerken of elkaar juist beconcurreren omwille van de wereldlokaties in het
transnationale bedrijfsleven of omwille van hun aandeel in het transnationale toerisme.
Steden bevinden zich in eenzelfde transnationaal veld van festivals, toeristische attracties
en conferenties. Burgers treden buiten de nationale staat om met elkaar in contact via
supranationale politi eke instanties. Producenten en consumenten van amusement en cultuur
treden buiten de inter-nationale kaders om met elkaar in contact via transnationaal
georganiseerde markten. Op het transnationale integratieniveau doen nieuwe elite's en
nieuwe machtsverhoudingen hun intrede. Nationale politieke, economische en culturele
elite's worden geconfronteerd met een aantasting van de legitimiteit van hun positie en
kunnen daarop reageren door pogingen de nationale identiteit - waaraan ze hun positie
ontlenen - opnieuw te vestigen. Het een is niet in tegenspraak met het ander. Herlevend
nationalisme kan een uiting vormen van een hernieuwde herstructurering van noties van
overeenkomst en verschil en van de daarmee gepaard gaande reorganisatie van economische,
politieke en culturele verhoudingen.

Voor het onderzoek van vormen van cultuur en vermaak heeft het proces van mondialisering
ondertussen verstrekkende gevolgen. Ook in dat onderzoek is de nationale staat immers
lange tijd behandeld als een min ofmeer vanzelfsprekend kader van sociale en culturele
integratie. Niet aileen werd de probleemstelling van veel onderzoek afgestemd op them a' s
uit het nationale beleid, daamaast vormde de nationale schaal doorgaans de dominante
eenheid van analyse en extrapolatie. Waar sprake was van meer internationaal georienteerd
onderzoek, kreeg dit veelal de gedaante van een tussen-nationale vergelijking van op
nationale schaal geaggregeerde data, een onderzoeksgewoonte die de idee van de nationale
staat als eenheid van sociale en culturele integratie aileen maar versterkte.

Naast zogenaamd 'cross-nationaal' vergelijkend onderzoek doen geleidelijk aan
'transnationale' vormen van onderzoek hun intrede. Centraal daarin staat onderzoek naar
de wisselwerking tussen uiteenlopende niveau's van sociale integratie. Enerzijds kan
onderzoek worden verricht op het mondiale schaalniveau, zoals naar de mondiale samenhang
in en samenstelling van de amusements- en mediaindustrie, van de sportwereld en
consumptiemarkt, de daarin geldende machtsverhoudingen en de daarmee verband houdende
ongelijke mondiale spreiding van beelden, produkten en aktiviteiten. Anderzijds kan worden
gekeken naar de samenhang tussen het lokale en mondiale niveau van integratie. Wat
voor effecten heeft de ongelijke mondiale distributie van beelden en produkten voor de
lokale reproduktie van cultuur en vermaak? Hier kan een vergelijkend perspectief worden
gehanteerd om na te gaan in hoeverre er regiospecifieke verschillen bestaan in de
wisselwerking tussen het mondiale en lokale niveau van integratie en waarmee die verschillen
dan precies verband houden. Daarmee kan tevens worden onderzocht wat precies de
reikwijdte is van lokale culturele strategieen, of die nu bestaan uit pogingen tot een
aanscherping van de regionale identiteit, of net uit pogingen om te komen tot een meer
kosmopolitisch imago. In hoeverre is hier trouwens eigenlijk sprake van een tegenstelling?
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De stad

'Ons yolk is een goed yolk.
Daar is mee te beginnen wat meo wil,

als men het maar goed aanpakt en leidt'
J Bechtold, 1945

'Afbraak is het statussymbool
van eeo levende stad'

W. Huygens, 1966
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In de opvatting van Giddens doet het tijdperk van de modemiteit zijn intrede wanneer
in de loop der tijd de binding van tijd en ruimte aan het lokale sociale leven wordt in-
gewisseld voor de binding van tijd en ruimte aan bovenlokale verhoudingen en processen.
De rol van de traditie als bron van orientatie en legitimatie neemt af en de alledaagse
rusteloosheidneemt toe. Er ontstaan allerlei vormen van gemstitutionaliseerde reflexiviteit
die zich niet langer richten op mogelijke interpretaties van de traditie, maar op de bepaling
van de beste uitgangspunten voor mogelijke toekomsten. Het daarmee in gang gezette
veranderingsproces markeert niet de overgang van de ene stabiele fase in de maatschappelij-
ke ontwikkeling naar een andere of zelfs hogere, maar de overgang naar een fase van
permanente verandering.

Meer concreet brengt Giddens de aantasting van de traditie in verband met een drietal
ontwikkelingen. Die betreffen: (a) de omvorming van de arbeid tot een koopwaar, onthecht
ten opzichte van een meeromvattende gemeenschapscultuur en ingezet als een bron van
meerwaardeproduktie; (b) de organisatie van het alledaagse leven rondom een nauw
omschreven arbeidssfeer, in tijd-ruimtelijk en nonnatief opzicht afgezonderd van de sfeer
van de vrije- of de privetijd en (c) de omvorming van de ruimte tot een 'gecreeerde om-
geving', een omgeving ontdaan van elke inherente morele of ratione Ie betekenis (Giddens
1981: 153). Centraal in deze figuratie van ontwikkelingen staat de verdergaande industrialise-
ring van de produktie in een afgescheiden onder kapitalistische verhoudingen opererende
economische ruimte.

Wanneer Giddens tien jaar later meer expliciet ingaat op het thema van de modemiteit,
wordt de analyse van het einde van de traditie verbreed. Naast het industriele kapitalisme
verschijnt dan ook de natiestaat meer nadrukkelijk ten tonele. De wisselwerking tussen
kapitalisme, industrialisme en het staatsvormingsproces wordt verantwoordel ijk gehouden
voor het extreem dynamische karakter van het modeme leven:

The modem world is a "runaway world": not only is the pace of social change much
faster than in any prior system, so also is its scope, and the profoundness with which it
affects pre-existing social practices and modes of behaviour' (Giddens 1991:16).

e dynamisering van het modeme en de afname van de rol van de traditie als bron van
ontologische zekerheid wordt nu in verband gebracht met: (a) de onderlinge 'scheiding'
van tijd en ruimte, (b) de onthechting van sociale instituties ten opzichte van hun directe
lokale context en de reorganisatie ervan langs onbepaalde tijd-ruimtelijke parameters en
(c) de opkomst van een reflexieve cultuur, waarin alle aspecten van het leven worden
beschouwd als in principe ontvankelijk voor een permanente herziening onder invloed
van veranderende inzichten.

Het ontstaan en de dynamiek van het modeme worden minder exclusief verbonden
met het industriele kapitalisme. Daarmee ontstaat ruimte voor het besef dat de dynamisering
van uiteenlopende aspecten van het leven (de produktie, de ruimtelijke omgeving, bet
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sociale beheer) kan zijn verlopen langs verschillende en ongelijlctijdig verlopende historische
trajecten, een en ander ook afhankelijk van de uiteenlopende wisselwerking tussen onderdelen
van het lokale en bovenlokale leven.

J
In dit deel wil ik laten zien op welke manier Giddens' multi-dimensionale theorie van
het moderne kan worden ingezet in concreet historisch-empirisch onderzoek. De inzet
van dit deel is niet zozeer om Giddens' theorie te 'toetsen' in de strikte betekenis van
dat woord. Het is nog maar de vraag of'theorieen van een dergelijke algemene reikwijdte
zich uberhaupt laten toetsen of dat dergelijke theorieen eerder worden aangepast aan
veranderende omstandigheden. De bedoeling is ook niet om te laten zien wat voor soort
historisch-empirisch onderzoek nu bij die theorie 'hoort'; mij lijkt dat er vele mogelijke
manieren zijn om Giddens' theorie uit te werken in concreet onderzoek. Eerder moet
het volgende worden gezien als een theoretisch getnformeerde bescbrijving van de karak-
teristiek en de dynamiek van de 'moderniteit', zoals die tot uiting komt in onderdelen
van de recente geschiedenis van een concrete stad. Die stad is Tilburg, een stad die in
dit verband om meerdere redenen een behandeling waard is. Tilburg behoort tot die steden
in Nederland die hun bestaan als stad bij uitstek te danken hebben aan de industrialisering.
Tilburg kan dan ook met recht een 'modeme' stad worden genoemd, althans in dit opzicht.
De industrialisering heeft bovendien heel geleidelijk plaatsgevonden: meer 'van binnen
uit' dan 'van buiten af' (zulks in tegenstelling tot wat het geval is geweest in steden als
bijvoorbeeld Eindhoven en Enschede). Mede daardoor behoort Tilburg tot die middelgrote
steden waarin de katholieke orthodoxie, zowel op economisch, politiek alsook sociaal-moreel
gebied, lange tijd heeft weten stand te houden (gelijk aan bijvoorbeeld Maastricht). Deze
combinatie van vroege en geleidelijke industrialisering en late secularisering maakt dat
er waarschijnlijk maar weinig plaatsen in Nederland zijn waar de integratie in de moderniteit

, uiteindelijk zo ongelijktijdig en dus pregnant en conflictvol heeft plaats gevonden als
in Tilburg. Nog steeds vormt de geschiedenis van die problematische integratie een permanent
op de achtergrond aanwezig onderdeel van het politieke, economische en culturele leven
ter plaatse.

Eind september 1992 haalt Tilburg de landelijke pers. In het NRC-Handelsblad verschijnt
het droevige bericht dat de bijna vierhonderd jaar oude lindeboom die op de Heuvel staat
moet wijken voor de bouw van een ondergrondse fietsenstalling.' De Heuvel, de laatste
jaren doelbewust uitgebouwd tot het uitgaanscentrum van horeca-minnend Tilburg, op
warrne zomeravonden een massaal bevolkt openluchtrestaurant en -cafe, wordt ontdaan
van zijn slordig rondslingerende hoopjes fiets. Bovendien, zo meldt het 'Groenstructuurplan'
van de gemeente, is er sprake van een 'afgetakelde linde die kunstmatig in leven wordt
gehouden. Die kan zonder veel problem en worden verwijderd'. Enkele jaren geleden hadden
al drastische chirurgische ingrepen plaatsgevonden. Daarbij was niet alleen het nodige
dode hout uit de boom verwijderd, maar bovendien 'een systeem van druppelbevloeiing'
aangebracht. Bij die operaties was de kruin van de boom al uitgedund tot een aantal
hulpeloos omhoog stekende staken.

De recente lotgevallen van de oude linde staan symbool voor de moeizame en permanente
worsteling van Tilburg met het moderne. Samen met een door koning Wi1lem II in de

1 NRC-Handelsblad, 30 september 1992.
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vorige eeuw gebouwd zomerpaleisje vormt de linde sinds jaar en dag een centraal onderdeel
van het historische imago van de stad. Het leek wei of de laatste jaren, naarmate de boom
zieker werd, de symbolische betekenis ervan evenredig toenam. Vandaar de verwoede
maar evenzo kunstmatige pogingen om met behulp van de meest modeme technieken
van boomchirurgie nog overeind te houden wat er overeind te houden viel.

Het zou echter net zo goed tot de mogelijkheden hebben behoord dat beide plaatsbepalen-
de symbolen van Tilburg allang verdwenen waren, net zoals andere delen van het stadsbeeld
in de naoorlogse peri ode achteloos opgeofferd aan de plannen van voortvarende stedebou-
wers, op zoek naar professionele erkenning en een aansluiting van Tilburg bij de modeme
wereld om haar heen. In de jaren vijftig en zestig had immers veel van wat naar de
geschiedenis verwees in Tilburg hoofdzakelijk sloopwaarde. Vooruitgang stond toen geJijk
aan sloop en aangezien de bestuurders van Tilburg dolgraag vooruit wilden, de modeme
wereld in, werd er dus ook volop gesloopt. Historie, traditie en plaatsgebonden cultuur
stonden welhaast synoniem voor achterlijkheid, stilstand, overherigheid, dorpsheid, passiviteit
en particuralisme en daarvoor was geen plaats meer in een stad die stad wilde worden.
Wie vraagtekens plaatste bij doorbraakplannen, hoogbouw, verzakelijkt sociaal beheer,
een meer gedifferentieerde en mobiele arbeidsmarkt en functionele woningbouw stelde
vraagtekens bij niet aIleen de welvaart maar ook de vooruitgang, een in die dagen dodelijke
verdachtmaking.

Maar de linde en het paleis hebben de modemistische storm van de jaren vijftig en
zestig overleefd, om in de daarop volgende postmoderne jaren tachtig en negentig opgenomen
te worden in een tegelijkertijd meer lokaal en mondiaal georienteerd stedelijk imago.
En net zo hartstochtelijk als in de voorgaande jaren en decennia in Tilburg is geprobeerd
de modeme tijd binnen te halen, zo verwoed gebeurt het nu, zij het dat ondertussen de
ervaring en vormgeving van het modeme totaal is veranderd. Het stervensproces van een
ten dode opgeschreven boom (waarschijnlijk het oudste fysieke object van de stad) wordt
kunstmatig verlengd omwille van het plaatsbepalende karakter ervan in een stad die zich
tegelijkertijd heden ten dage profileert als een 'modem' industrieel centrum in een mon-
diale economie.

In een exemplaar van 'Tilburg magazine', gepubliceerd in juli 1992 komt de nieuwe
verbinding tussen lokaal en mondiaal op een pregnante manier tot uiting. Gelardeerd met
artikelen die handelen over de roem van de schilder Gerard van Spaendonck (,geboren
en getogen Tilburger') aan het hof van de zonnekoning Lodewijk XVI, over een
tentoonstelling van de weefkunst van Hopi en Navajo Indianen in het Tilburgse Nederlandse
Textielmuseum (een museum met 'intemationale allure') en over het met de Tilburgse
missiebeweging verbonden 'buitenlandgevoel' onder Tilburgers ('ze zitten ook overal'),
wordt uitleg gegeven van de achtergrond en inzet van het nieuwe stedelijke imago van
Tilburg als 'Modeme Industriestad'. Het is gericht op de aantrekking van schone en
hoogwaardige industriele nijverheid, met een hoog 'Research en Development' gehalte,
gebruikmakend van kennisintensieve en geflexibiliseerde arbeid.'

2 Zie Tilburg Magazine,juli 1992,3(2). Inde context van deze hemieuwde 'modemisering' van hetstedelijke
imago speelt zich ook een discussie af over het 'logo' van Tilburg, een al verregaand gestileerd beeld van
drie kasteeltorentjes, verwijzend naar het eertijdse kasteel van Tilburg. De directie van een ingehuurd ontwerpbureau
laat weten dat het logo meer past bij 'een middelgrote of Ideine stad' dan bij de zevende stad van het land,
bezig met het uitdragen van het beeld van een 'Modeme Industriestad' (,Het Nieuwsblad' d.d. 21 januari (993).
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Grote afwezige in het historische imago vandaag de dag is de textielindustrie, het machtige
symbool van weer een ander modem tijdperk. Maar de symbolische waarde van de
textielindustrie is in het huidige modeme allenninst onomstreden. Weliswaar is ook de
textielindustrie in de jaren tachtig het hartstochtelijk object geworden van lokale
geschiedschrijving, restauratie en musealisering, helemaal in lijn met de opwaardering
elders van het lokale veri eden, maar ze staat nog te zeer in het centrum van alles waarmee
beleids- en beeldbepalend Tilburg kort geleden afscheid heeft willen nemen om bet weioige
dat daarvan resteert nu probleemloos op te nemen in een cultuurhistoriscb imago. De
kwestie is aileen dat ongeveer alles van historiscbe waarde in Tilburg op de een of andere
manier is verbonden met bet tijdperk van de textielindustrie, van de oude arbeiderswoningen
en de fabrikantenvilla's tot aan de kerkgebouwen toe. De oude linde vonnde samen met
bet paleisje van Willem II de uitzondering. Beide tekens overstijgen het tijdperk van de
textiel en staan bovendien min of meer in bet centrum van de stad.

De ambivalente positie van de textiel is ondertussen veelbetekenend. De textiel vormde
immers niet zomaar het zoveelste symbool van de zoveelste ervaring van het modeme.
Tilburg beeft aan de textiel baar bestaan als stad te danken. Of juister gefonnuleerd: de
textiel beeft Tilburg de modemiteit (in) gebracbt. De industrialisering van Tilburg kon
echter nog geruime tijd gedijen in een in zowel politiek, sociaal als ruimtelijk opzicbt
vrij traditioneel-overherige en lokaal georienteerde cultuur. Maar zelfs in Tilburg zouden
uiteindelijk na de economie ook de politiek, de ruimtelijke vonngeving en bet sociale
en culturele beheer steeds verder worden gedynamiseerd. Dat vooral onder invloed van
een aantal aan de lokale omstandigheden min ofmeer exteme factoren zoals de opkomen-
de arbeidswetgeving en -organisatie, de verstatelijking en 'professionaJisering' van ver-
zorgingsarrangementen en de mediatisering van de cultuur, allemaal processen die
veroorzaakt werden door en gepaard gingen met een verdergaande integratie van onderdelen
van het Tilburgse leven in bovenlokale verbanden.

Er lijkt dan ook niet zozeer sprake te zijn van een peri ode die cruciaal kan worden geacbt
voor de 'modemisering' van Tilburg, maar van verschillende. Voor de organisatie van
de produktie en de arbeid is dat eigenlijk de gehele 'lange' 1ge eeuw, van ca. 1780 tot
aan ca. 1915, met een schamierpunt rond ca. 1860-1870. In de organisatie van de politiek
en het ruimtelijke beheer speelt de periode 1890-1920 een cruciale rol, maar net zo goed
de fase van 1950-1970, de periode waarin ook het sociale en culturele bebeer definitief
wordt 'ont-traditionaliseerd'. Te onderscheiden dimensies van het leven in Tilburg worden
in deze uiteenlopende periodes losgekoppeld van een meeromvattende lokaal georienteerde
en traditioneel gelegitimeerde ('natuurlijke' of 'vanzelfsprekende') wijze van doen en
het chronische onderwerp van boven1okaal en sociaal georganiseerde vormen van reflexivi-
teit. De industrialisering van de lokale produktie vormde een belangrijke randvoorwaarde
voor de aard van en het moment waarop onderdelen van het leven in Tilburg werden
opgenomen in de modemiteit. Maar tegelijkertijd is de 'modemisering' van Tilburg niet
te begrijpen zonder de veranderende binding in ogenschouw te nemen tussen Tilburg
en een 'zich modemiserende' omgeving.

I In het volgende komen vier elkaar deels in de tijd overlappende, maar ook eigensoortige
I gebeurtenissen aan de orde. Bij het bescbrijven van die gebeurtenissen stond zoals gezegd
I de beboefte voorop om een concreet beeld te geven van de karakteristiek en de dynamiek
I van de moderniteit, gei'nspireerd door Giddens' theorie van het modeme (zie deel 1 hoofdstuk
f
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5). Op die theorie is ook de keuze van de onderzochte 'gebeurtenissen' gebaseerd. Ze
houden verband met achtereenvolgens de opkomst van het industriele kapitalisme in Tilburg,
de transformatie van de Tilburgse urbane ruimte tot een 'gecreeerde omgeving', de opkomst
van modeme vormen van 'surveillance' en met de gevolgen van de verdergaande 'ont-morali-
sering' en dynamisering van de sociale omgeving voor de organisatie van het alledaagse
leven van een specifieke groep 'Tilburgers'.

Eerst wil ik, grotendeels aan de hand van al verricht historisch onderzoek, een schets
geven van de opkomst in het Tilburg van het industriele kapitalisme. Die geschiedenis
is al vele malen en in allerlei toonaarden beschreven. Maar (a) ik heb haar hier nodig
als historische context en (b) ik beschrijf die geschiedenis vanuit een iets andere invalshoek.

I Ik willaten zien hoe die geschiedenis is te interpreteren als een proces van toenemende
\,/ ~ tijd-ruimtelijke integratie, in de loop waarvan diverse onderdelen van de organisatie van
,/ de produktie het object worden van een eigensoortige ontwikkelingslogica, gepaard gaande

met een toenemende onthechting en dynamisering.
In een volgende tekst staat de totstandkoming van de 'gecreeerde omgeving' centraal,

1- ook een proces dat zich uitstrekt over een lange tijd, maar uiteindelijk zijn hoogtepunt
vindt in de naoorlogse jaren van het modemisme. Ook hier zal blijken hoe' modernisering'
niet louter is te vereenzelvigen met 'rationalisering', maar tegelijkertijd is verbonden met
een toenemende bovenlokale integratie en met de totstandkoming van een permanente
veranderingsdynamiek. Die veranderingsdynamiek wordt begeleid door telkenmale
hernieuwde pogingen om greep te krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen, pogingen
die steeds sneller worden achterhaald door de feiten.

Daama komt het sociale beheer aan de orde, van lokaal georganiseerde charitas naar
3 verstatelijkte professionele zorg. Sleutelperiode is ook hier de naoorlogse periode van
/ de jaren vijftig en zestig. Kenmerkend is de manier waarop nieuwe professionele groepen

een antwoord proberen te formuleren op de toenemende bovenlokale dynamiek. Maar
wat op het ene moment doorgaat voor 'modeme zorg' zal een luttel aantal jaren later
weer achterhaald blijken te zijn.

Tenslotte wil ik aandacht besteden aan de consequenties van de dynamisering van4 de lokale context voor de organisatie van het aUedaagse leven. Daartoe gebruik ik de
~ gesprekken die ik in de jaren tachtig heb gevoerd met bewoners van de wijk Het Wandelbos

en andere resultaten van mijn onderzoek aldaar. De mensen die ik heb gesproken, veelal
geboren en getogen in Tilburg, zijn woonachtig in een wijk die als het ware de verbeelding
vormt van het vooruitgangsgeloof van de jaren vijftig en zestig. Groepen bewoners zijn
in de jaren zeventig en tachtig echter het slachtoffer geworden van de economische crisis,
een situatie waarmee ten tijde van de bouw van de wijk absoluut geen rekening is gehouden.
De lotgevallen van de wijk en het leven van de onderzochte groep bewoners daarin
weerspiegelt op tal van manieren de onberekenbare dynamiek van de modemiteit en laat
zien hoe 'modemisering' niet louter equivalent is met 'vooruitgang', maar ook met
'marginalisering' .

Het veldwerk voor dit laatste hoofdstuk vond met tussenpozen plaats in het tijdvak 1984-
1987. Gedurende dat tijdvak heb ik, in periodes, zoveel mogelijk tijd doorgebracht in
de wijk zelf en heb ik naast talloze informele gesprekjes op straat of in het wijkcentrum
ook half gestructureerde interviews gehouden met diverse categorieen wijkbewoners. In
bet totaal vonden er 36 individuele gesprekken plaats met baanloze bewoners, meestal
arbeidsongeschikt en/of werkloos. Met het merendeel van de betrokkenen ben ik in gesprek
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gekomen via in de wijk bestaande sociale contacten. Uiteraard heb ik er zorg voor gedragen
me niet te beperken tot een specifiek netwerk. Een groot deel van de respondenten kent
elkaar niet. Tijdens die gesprekken werd de biografie van de betrokkenen in kaart gebracht,
samen met het toenmalige alledaagse leven. Daarnaast vonden er nog vier groepsgesprekken
plaats met in het totaal 19 personen, deelnemers aan de lokale school voor volwasseneducatie,
een lokaal werklozenproject, een lokale WAO-groep en een lokale scholierengroep. Doel
van die groepsgesprekken was bovenal om op een snelle manier gegevens te verzamelen
over het meer algemene leven in de wijk, om zodoende de gegevens uit de individuele
gesprekken enigszins te kunnen controleren en van een context te voorzien. Met datzelfde
doel is ook een groot aantal gesprekken gevoerd met sleutelinfonnanten zoals met de
plaatselijke geestelijkheid, de gemeentelijke ambtenaren verantwoordelijk voor werklozen-
zorg en welzijnsbeleid, met medewerkers van het arbeidsbureau, met opbouwwerkers,
j eugdwerkers en wijkhuisbeheerders. Inhet totaal ging het om 35 georganiseerde gesprek-
ken. AIle gesprekken zijn op band vastgelegd en integraal uitgeschreven, om ze vervolgens
aan een inhoudsanalyse te onderwerpen. Daarnaast is voor het laatste hoofdstuk gebruik
gemaakt van schriftelijke bronnen, zoals van ambtelijk statistischmateriaal, van vergader-
verslagen en beleidsnota's en van wijkkranten.

Inhet verhaal dat hier over de wijk is geschreven staan vooral de gesprekken centraal
met de oudere arbeidsongeschikte ofwerkloze Nederlandse vakarbeiders. De minderheid
van gesprekken met jongeren en met bewoners van Turkse, Marokkaanse danwel Molukse
afkomst deden hier vooral op de achtergrond dienst als contrast. Met nadruk moet gesteld
worden dat dit niet bet verhaal is over de wijk; er zijn nog vele andere verhalen mogelijk.
Hier staat het verhaal centraal van de gemarginaliseerde vakarbeiders van Nederlandse
afkomst.



2 Industrieel kapitalisme

Georganiseerde rusteloosheid

Het verhaal is bekend: het is de textielindustrie die Tilburg het tijdperk van het industriele
kapitalisme inbrengt. Ze is in oorsprong ontstaan als een vorm van huisnijverheid die
plaats yond in de marge van het agrarische kleinbedrijf. Er was wol beschikbaar van scha-
pen uit de nabije Kempen en de Meyerij en de wolbewerking bleek een aantrekkelijke
bron van huisnijverlijke bijverdienste.

Al in de 16117e eeuw doen de rondom de regionale traditie van de wolbewerking
opgebouwde relaties en vak~aamheid Tilburg uitgroeien tot een belangrijk wolcentrum
in een netwerk van ~deIsrelaties. Brabant gaat, samen met Vlaanderen, Ierland, een
aantal Engelse ~io s en met West Frankrijk, Zuid Spanje en Zuid Italie behoren tot
de belangrijkste textielgebieden in Europa (Brugmans 1976:42).

ye<wolbewerking is georganiseerd volgens een mercantilistisch systeem van uitbesteding.
Rondom de wol zijn handelsrelaties opgebouwd met Hollandse steden, met name Leiden.
Door in die steden woonachtige lakenhandelaars of drapeniers wordt op intemationale
stapelmarkten aangekochte wol op het platteland van Tilburg ter bewerking uitbesteed.
Deze buitenlandse wol leende zich beter voor de produktie van fijne stoffen.

Op het Tilburgse platteland is een speciale klasse van zogenaamde 'reyers' ontstaan,
merendeels meer welvarende wevers, die in de loop der tijd naast het weven de handel
zijn gaan organiseren met de Hollandse steden en die de bewerking van de wol op het
Tilburgse platteland coordineren.

Tot in de 1ge eeuw is de wolbewerking in Tilburg in belangrijke mate gebaseerd op
de huisnijverheid van een grote hoeveelheid zelfstandig opererende weyers, samen met
door hen ingehuurd personeel ingebed in een gemengde economie van huishoudelijke,
agrarische, ambachtelijke en wat wei wordt aangeduid als proto-industriele produktie.'

Ook in ruimtelijk opzicht bood Tilburg tot ver in de 1ge eeuw nog een agrarische
aanblik. Het gebied bestond feitelijk uit een dertiental verspreid liggende 'heerdgangen',
kleine eigenstandige buurtschappen gelegen rondom driehoekige knooppunten van doorgaan-
de landwegen en zandpaden (zie o.a. Cusveller et at. 1986:40). De ruimte tussen de
heerdgangen, aan weerszijde van de lintachtige zandpaden en karresporen, bleef lange
tijd in gebruik voor de landbouw.

Het bewerkingsproces van de wol bestond uit een ingewikkelde en tijdsintensieve
procedure met een veelheid van bewerkingsfasen. Die werden door uiteenlopende personen
op verschillende plekken binnen het conglomeraat van heerdgangen verricht. De eerste
fasen, het wassen, vlaken, pluizen, kaarden en schrobbelen van de naar de regio vervoerde

3 Metde term 'proto-industrialisme' duidt Mendels de marktgeorienteerde maar ruraaI gesitueerde industriele
activiteiten aan die vooraf gingen aan de moderne en urbaan gesitueerde fabrieksgewijze of mach inale produktie.
De proto-industrialisering leverde daartoe een belangrijke aanzet doordat ze: (a) resu\teerde in de accumulatie
van kapitaaJ in de handen van handelaar-ondernemers die bovendien de kennis hadden, nodig voor de verdere
ontwikkeling van de fabrieksgewijze industrialisatie en (b) resulteerde in de totstandkoming van markten voor
agrarische produkten hetgeen leidde tot een verdergaande geografische specialisatie (Mendels gecit in Wallerstein
1989:31).
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rowe wol yond veelal plaats nabij en in het huis van de 'reyers' oifabriquers. Dat gebeurde
hetzij door leden van het huishouden, hetzij door daarvoor ingehuurd personeel uit de
omgeving. Het spinnen en haspelen van de wol gebeurde bij thuiswerkende spinsters.
Vervolgens yond het spoelen, scheren en lijmen van de gesponnen draad weer plaats in
het huis van de reyer, waarna de ondertussen gevormde kabels of kettingen buitenshuis
langs de openbare weg te drogen werden gehangen. Het weven deden de weyers thuis,
waarna het monsteren, noppen en stoppen van de geweven stoff en weer plaats yond bij
de reyers. Daarna werd de stof Of verzonden naar de drapeniers of lakenhandelaren in
de Hollandse steden om daar afgewerkt te worden, Of (en dat was steeds vaker het geval)
de appretuur yond plaats in de eigen regio. De stof moest dan worden vervoerd naar speciale
volmolens, om vervolgens na het vollen geruwd en geschoren te worden ten huize van
de reyer. Het ramen en drogen yond plaats op raamvelden in de buitenlucht. Nadat de
stof ten huize van de reyer wederom door nopsters en stopsters was gecontroleerd en
geklopt en geperst, was de stof klaar voor de handel of om geverfd te worden door
zelfstandige laken- en wolververs thuis (ontleend aan Van Gorp 198111987). Grote delen
van dit produktieproces vonden plaats tegen stukloon. AIleen het personeel in de werkhuizen
van de reyers en fabriquers zal voor een deel uit dagloners hebben bestaan.

De wolbewerking vormde aldus een in tijd-ruimtelijk opzicht geintegreerd bestanddeel
van het alledaagse leven. Op de zandpaden die de heerdgangen verbonden moet het dagelijks
een heen en weer zijn geweest van weyers, scheerders en spinsters, die samen met de
huisgenoten of het personeel van de reyers, wol, garens, kabels of lakens per kar of
kruiwagen van de ene naar de andere plek vervoerden. Nogal wat onderdelen van het
bewerkingsproces vonden ook in de open lucht plaats, langs de openbare weg, zoals het
wassen van de rowe wol en het drogen van de kettingen en de geweven stoffen. Daarnaast
werd zowel de arbeid thuis als ten huize van de reyers oifabriquers nog gecombineerd
met van seizoen- en weersinvloeden afhankelijke agrarische arbeid en met het houden
van kleinvee. Het aantal werklieden varieerde ook sterk, al naar gelang de slapte of drukte
op de markt. In een Statistisch Overzigt van het Fabrijkswezen in het Departement der
Monden van den Rhijn uit 1812 valt te lezen:

'De werklieden zijn in de omliggende dorpen verspreid. Zij werken het gehele jaar
door wanneer zij werk hebben, anders generen zij zich met den landbouw en boeren-
bedrijf. Het getal der werklieden vermeerdert of vermindert naarmate dat de fabrikan-
ten bestellingen, vooral voor het militaire wezen, bekomen' (cit. in De Jong 1959:169).

Mercantilisme, industrialisme en de moderniteit

In zijn Europe and the People without History, behandelt Eric Wolf (198211990) het aloude
thema van het karakter en ontstaan van het kapitalisme. In navolging van anderen
onderscheidt hij de meer universele betekenis die Weber aan het kapitalisme heeft gegeven
van de meer historisch specifieke betekenis zoals die is geformuleerd door Marx.

Ondanks de overeenkomsten tussen de opvattingen van Marx en Weber (zie met name
Giddens 1977 en Sayer 1991), is er uiteindelijk een onoverkomelijk verschil. In de ogen
van Weber kenmerkt het kapitalisme zich door een bewust, rationeel, routinematig en
marktgeorienteerd streven naar winst, opgevat als een doel in zichzelf. Het kapitalisme
wordt gekenmerkt door een economisch-rationele wijze van handelen, die ook al in eerdere
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periodes van de geschiedenis valt waar te nemen. Klassenonderscheidingen zijn binnen
dit kapitalisme het gevolg van het feit dat partijen uiteenlopende posities innemen op
goederen- en arbeidsmarkten.

Terwijl Marx dit rationele aspect terdege onderkende, had hij daar eerder een ander
element aan toegevoegd. Dat betrof de voor het kapitalisme kenmerkende vorm van
meerwaardeproduktie. Aan de orde is 'a qualitative different mode of committing social
labor to the transformation of nature' (Wolf 1990:298). InMarx' opvatting staat de historisch
specifieke manier centraal waarop kapitaal, grondstoffen en arbeid met elkaar worden
verbonden in een afgezonderde economische ruimte. De produktie van meerwaarde vindt
niet langer plaats middels politiek-militaire middelen, of middels de ongelijke ruil van
produkten, maar middels de concrete organisatie van de produktie zelf. Het klassekarakter
van het kapitalisme is hier direct mee verbonden. Klassenonderscheidingen ontstaan op
het snijvlak van onderling afhankelijke, maar tegelijkertijd aan elkaar tegengestelde kapitaaIs-
en arbeidsbelangen. Ze ontstaan waar kapitaal wordt ingezet om arbeidskracht te kopen,
die vervolgens met behulp van werktuigen wordt ingezet om meer kapitaal te produceren.
De arbeidskracht levert aldus een meerwaarde op die echter niet toevalt aan de fysieke,
alswel aan de economisch-juridische eigenaar van de arbeidskracht. Die vonn van
meerwaardeproduktie brengt een aantal nauwelijks te institutionaliseren belangentegen-
steIIingen, conflicten en spanningen met zich mee, op uiteenlopende domeinen van het
leven (Offe & Hinrichs 1977).

Het verschil tussen Weber en Marx is niet zonder betekenis. De consequentie is dat
er een verschil ontstaat in de beoordeling en historische situering van mercantilisme,
industrialisme en kapitaIisme. Onderzoekers die de nadruk leggen op de ongelijke marktruil
laterr het kapitalisme vee I eerder beginnen dan onderzoekers die de nadruk leggen op
de organisatie van de produktie. De eersten benadrukken bijgevolg ook meer de contimnteit
tussen mercantilisme en industrialisme dan de discontinulteit, Zo laat bijvoorbeeld Wallerstein
het kapitalisme beginnen ten tijde van de 16e eeuw, vanafhet tijdstip waarop er sprake
is van een Europese handelsklasse van enige omvang die middels ongelijke ruil op
wereldschaal een economisch surplus produceert. Wallerstein zet vraagtekens bij de
eigenstandige betekenis van zowel de Britse industriele- als de Franse burgerlijke revolutie.
Geen van beiden brachten zijns inziens een fundamentele verandering teweeg in de
organisatie van het wereld-kapitalistische systeem (Wallerstein 1989:256). Wolf daarentegen
laat het kapitalisme niet eerder beginnen dan aan het einde van de 18e eeuw. Vanaf dat
tijdstip verspreidt zich een fundamenteel andere wijze van meerwaardeproduktie over
Europa, ditmaal niet gebaseerd op de ongelijke mondiale ruil tussen lokaal gesitueerde
goederenmarkten, maar op een eigensoortige, industrieel-kapitalistische produktiewijze.
Dan ontstaat ook de daadwerkelijk kapitalistische markt, een markt die zich onderscheidt
van de mercantilistische doordat ze niet alleen de handel in goederen organiseert, maar
ook de handel in produktiemiddelen en arbeidskrachten, een ontwikkeling die mogelijk
werd dankzij de vrijwording van de arbeid: 'Only the conversion of means of production
and labor power into factors to be bought and sold on the market created the all-embracing
"self-regulating" market of the economists' (Wolf 1990:298).

Het is hier niet de plaats om dit debat te beslechten. Hier is vooral de relatie van belang
tussen dit kapitalisme-debat en Giddens' notie van de modemiteit. Giddens laat de
moderniteit niet beginnen ten tijde van het mercantilisme, maar ten tijde van het industriele
kapitalisme. Dat lijkt gegeven zijn typering van het modeme logisch. Waar onder het
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mercantilisme de lokale produktiewijze relatief extern blijft aan de meerwaardeproduktie
zelf, wordt ze daar onder condities van industrieel kapitalisme een direct onderdeel van.
De produktie wordt uit meeromvattende lokale omstandigheden losgeweekt (omstandigheden
die de produktie op allerlei mogelijke manieren binden aan de lokale cultuur) om het
zelfstandige object te worden van een op een verhoogde produktiviteit en verminderde
produktiekosten georienteerde retlexiviteit, een retlexiviteit die directer is verbonden met
ontwikkelingen op de markten van grondstoffen, techno logie, arbeidskrachten en goederen.
Twee effecten wil ik in het volgende uitwerken namelijk: (a) de afzondering van arbeid
en produktie tot een eigenstandig object van technisch management en (b) de vormgeving
van een eigenstandig arbeidersbelang.

De industrialisering van de produktie en de afzondering van de arbeid

In de loop van de 18e eeuw moet de wolindustrie in de Hollandse steden en met name
Leiden het steeds meer atleggen tegen die van het Tilburgse platteland 4 Als gevolg daarvan
vestigen Leidse drapeniers zich als industrieel in het Tilburgse. Bekend is het in de Iiteratuur
veelgenoemde voorbeeld van de Leidenaar Pieter Vreede die rond 1790 in Tilburg een
textielfabriek opricht. Sinds 1782 had Vreede al een werkhuis in Tilburg waar lakens
werden gesponnen en geweven. Hij wilde ook de afwerking, het vollen, ruwen, droogscheren
en verven van de wol overbrengen van de stad naar het Tilburgse platteland (Van Gorp
1987:87).

De fabriek van Vreede zallange tijd het verreweg grootste bedrijfvormen in Tilburg.
Aan het begin van de 1ge eeuw werken er Iiefst 80 werklieden 'in een bijzonder gebouw'
en 200 'buiten hetzelve en niet in daghuur' (Keune 1959:16). Het merendeel van de Tilburgse
fabrieken is stukken kleiner. Tilburg telt dan naast 75 in fabriekshuizen in commissie
werkende reyers en 300 in wevershuizen gevestigde weefwerkplaatsen zo'n 30 :zelfstandige
fabrikanten met zogenaamde bijzondere gebouwen. Tot de 13 belangrijkste fabrieken
werd toentertijd een lakenfabriek gerekend die slechts 5 fabrieksarbeiders en 20 thuiswerkers
in dienst had (Van Gorp 1981:10).5

Binnen een straal van zo'n vijf a :zes kilometer wonen ca. 9.500 mensen (Derks
1959: 131). Daarvan is maar liefst ongeveer de helft op de een of andere manier betrokken
bij de wollenstoffennijverheid. Dat vorrnt mede een uitdrukking van de grote wederzijdse

4 Dit wordt in de literatuur geweten aan de hogere belastingtarieven in de stad en aan de daar geldende gilderegels
alsmede aan de lagere loonkosten op het platteland. Daarnaast had men in Tilburg natuurlijk het voordeel dat
bij een eventuele slappe markt een deel van de arbeiders kon terugvallen op de eigen grond of in de landbouw
kon gaan werken, iets wat vol gens de toenmalige lakenfabrikant Van Dooren niet aileen in economisch opzicht
handig was voor de ondernerners, maar ook '( ...) eenen hei1zarnen invloed (uitoefent) op de zedelijke betrekkiogen
en op de physische gesteldheid onzer werklieden (...)' (De long 1959: 177). De tnlijving bij Frankrijk zou de
Leidse textielindustrie definitief hebben benadeeld. Anders dan Brabant kon Leiden Diet profiteren van de vrijhandel
met Belgie en Frankrijk (Brugmans 1976:45).
5 De fabriekjes die in de historische literatuur over het Tilburg van het einde van de 18e eeuw worden genoemd
vorrnen het onderwerp van een debat over het begin van de fabrieksgewijze produktie. Volgens Wallerstein
vorrnt de fabrieksgewijze produktie geen uniek 18e eeuws fenomeen, maar kwam deze al voordien voor. Hij
verwijst onder meer naar door Carlo Poni verricht onderzoek naar de ltaliaanse zijde industrie. Anderen als
Freudenberg en Redlich prefereren hier, zoals Wallerstein oprnerkt, de term 'protofactories' of 'centra1y controlled
consolidated workshops' . Er is sprake van een toenemende controle over de produktie, zonder dat dit noodzake-
Iijkerwijs gepaard gaat met een verdergaande arbeidsdeling. Dit behoeft verder onderzoek, a1dus Wallerstein
(1989:28). Daar kan wellicht aan worden toegevoegd dat in deze centraaJ geleide werkhuizen de koppeling
van de arbeid aan de transformatie van grondstoffen hoogstwaarschijnlijk op een andere, meer van lokaJe invloeden
afhankelijke manier was georganiseerd dan in de latere 'Tayloristische' produktie (vgl. Thompson 1967).
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integratie van huishouden en produktie. Nog maar rond de 500 person en werken in
zogenaamde bijzondere gebouwen, reyershuizen ofmanufacturen (Van Gorp 1987:75).

Met de vestiging van de Leidse handelaar-ondememers in Tilburg vermindert ook de
rol van de Hollandse steden als plek van tussenhandel. Een verdichting van economische
relaties is het gevolg. De Tilburgse wollenstoffenindustrie verandert geleidelijk van een
commissionaire naar een volwaardig zelfstandig opererende industrie. Ook de afwerking
van de wol, van het vollen tot verven van de lakenstofIen, zal steeds vaker in Tilburg
zelf plaatsvinden. Tussenmeesters schakelen over naar de produktie voor eigen rekening
en worden werkmeesters die Diet zelden zelf nog meewerken in de produktie (Van de
Weijer 1955: 148). Handelskapitaal en produktiekennis komen in een nauwer verband
tot elkaar en uiteenlopende markten van produktiemiddelen, arbeidskrachten en (halt)fabrika-
ten te staan. Daarmee vestigt zich een operationele logica, gericht op een directe economisch-
rationele koppeling van kapitaal, technologie, grondstoffen en arbeid, en afgestemd op
de planmatige maximalisering van de meerwaarde (vgl. Wolf 1990:272). Die operationele
logica zal het continue element gaan vormen in een overigens pennanente transfonnatie
van de produktie.

De mechanisatie die inzet beperkt zich in eerste instantie tot op basis van hand-, paarden-
(de rosmolen) ofwindenergie aangedreven houten machines en tot het spinnen en vollen
(VanGorp 1987 :97).6 In 1809 wordt het eerste doorpaardekracht aangedreven spinassorti-
ment in Tilburg in een fabriek geplaatst. Het gaat dan snel. Twee jaar later telt de stad
al vijf machinale spinnerijen, in 1817 tien en in 1820 zestien (Keune 1959: II). Dit gaat
gepaard met een zowel ruimtelijke als procesmatige centralisatie en integratie van een
deel van het bewerkingsproces van de wol. In 1828 telt de lakenfabriek van De Vreede
drie spinassortimenten bestaande uit twee plukmolens of wolopeners, drie grotkaardmachines,
drie fijn- of lokkenkaardmachines, drie grofspinmachines en circa tien a twaalffijnspinmo-
lens, een en ander aangedreven door vier paarden. Op de eerste verdieping van het gebouw
staan nog met de hand bediende weefstoelen, terwijl zich op de tweede verdieping een
dakpaard bevindt voor de aandrijving van de appretuurmachines (ruwmolen, strijkmolen
en scheermachines) (Van Gorp 1981:13). De diverse onderdelen van het proces zijn
samengebracht in een gebouw, maar nog niet over de volle breedte in serie geschakeld.
Dat wordt eerst mogelijk met een volgende fase in de transformatie van de produktie,
met de introductie van de stoommachine.

Vanaf de jaren twintig wordt de paardekracht achterhaald door de 'modeme' stoomkracht,
gebaseerd op de verbranding van kolen. Geleidelijk zal het houten machinepark worden
vervangen door 'modem' staal (hetgeen op haar beurt weer een belangrijke bijdrage zal

6 Veelbetekenend is het feit dat de machinefabriek in Verviers waar ook de Tilburgse fabrikanten..hun
spinassortimenten zullen bestellen, in 1812 naast 500 smeden maar liefst 1500 timmerlieden telde (Van Gorp
1981 :)2). De mechanisatie van de continentale textielbewerking, zowel in de wollenstoffen als in de katoen,
Iiep overigens ver achter bij die van Engeland. Daar is al in 1733 door John Kay de 'fly shuttle' of schietstoel
uitgevonden, die een verdubbeling van de snelheid van het weven met zich mee bracht. De toegenomen snelheid
van het weven veroorzaakte een bottleneck in de aanvoer van gesponnen wol. De aandacht werd verlegd naar
de mechanisatie van hetspinnen.ln 1770 vindtJames Hargreaves de 'spinningjenny' uit, waardoor hetmogelijk
werd meerdere draden tegelijk te spinnen. Deze werd in 1779 gevolgd door Cromptons 'mule', die in 1790
werd verbonden met de stoommachine (zie Wolf 1990:273; Wallerstein 1989:23 en Van Gorp 1987:98-100).
In Tilburg moet de mechanisatie dan nog beginnen.
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leveren aan het ontstaan van een metaalindustrie in Tilburg). In 1827 wordt de eerste
stoommachine Tilburg binnen gereden (over de net het jaar daarvoor aangelegde verharde
weg die Tilburg verbindt met Breda en's Hertogenbosch). De stoomketel is van Britse,
de stoommachine van Belgische makelij (Van Gorp 1987:103). Ze is bestemd voor de
aandrijving van een lakenvollerij met tien vol- en twee spoeJkommen bij de wollengarenspin-
nerij en lakenvollerij van Pieter van Dooren (Keune 1959:25).7 Enige maanden later
voIgt de installatie van nog eens twee stoommachines bij een andere fabriek in Tilburg.
Eind 1836 zijn er in Tilburg en omstreken zo'n 12 stoommachines geplaatst." Halverwege
de eeuw in 1853 telt Tilburg 73 textielfabrieken voor de wolnijverheid, waarvan 25
aangedreven door stoomkracht, met in totaal 27 stoommachines.

In 1856 wordt het eerste machinale weefgetouw in Tilburg geintrcduceerd, bedoeld
voor flanelstoffen, in 1860 alweer gevolgd door het eerste machinale weefgetouw voor
buckskins. Dat weefgetouw zal op zichzelf in de komende jaren weer een aantal snel
opeenvolgende 'moderniseringen' doorrnaken, naar meer spoelen en schachten, hogere
toerentallen en dus een grotere flexibiliteit en produktiviteit (Van Gorp 1981 :20).

Het inwonertal van het gebied is inmiddels gegroeid van ca. 9.500 inwoners aan het
begin van de eeuw tot ca. 15.000 inwoners halverwege de eeuw. Inmiddels werken er
ca. 1.200 arbeiders in textielfabrieken, maar daarnaast zijn er toch nog steeds 2.100
thuiswerkers actief, hoofdzakelijk als weyers en nopsters (Keune 1959:41). Het spinnen
is inmiddels in zijn geheel overgebracht naar de fabriek; het heeft de ambachteJijke of
proto-industriele fase achter zich gelaten en is gespecialiseerde fabrieksarbeid geworden.

AI v66r de peri ode die voor Nederland te boek staat als de periode van de Industriele
Revolutie(vgl. Noordam 1987:311), is Tilburg uitgegroeid tot een stad met een 'moderne'
wolnijverheid die functioneert op basis van een volwaardig gemechaniseerd en gediversifi-
ceerd produktieproces, gebaseerd op stoom, kolen en staal. Wanneer in 1862 onder Thorbecke
het handelsprotectionisme wordt opgeheven en in 1873 de Nederlandse economie wordt
getroffen door een diepgaande depressie leidt een en ander in Tilburg niet tot economisch
verval, integendeel (Thelen 1990: 19). De stad telt in het begin van de jaren tachtig rond
de 145 textielfabrieken, het hoogste aantal ooit bereikt in haar geschiedenis. AI bij 55
fabrieken wordt het bewerkingsproces aangedreven door in het totaal76 stoomwerktuigen,
waarschijnlijk ook het hoogste aantal in de geschiedenis van het stoom in de Tilburgse
textiel (Van Hooff 1985:4, vgl. Thelen 1990:18).

Tilburg had inmiddels sinds 1878 zijn eigen weefschool, opgericht door de gemeente.
OmwiIIe van de concurrentie kan niet langer worden vertrouwd op de traditionele kennis
van de weyers in Tilburg. Door een gemeentelijke commissie wordt de oprichting aanbevolen
omdat er sprake is van overproduktie in 'het gewone fabrikaat'. De noodzaak wordt gevoeld
om zich 'op een nieuw terrain' te begeven, 'waarbij de hoogere weefkunst wordt toegepast' .
Ten behoeve van de vooruitgang en de snellere afwisseling van nieuwe weeftechnieken
en nieuwe bindingen voor nieuwe stoffen wordt een planmatige bevordering van de vakkennis

7 'De ontvangst te Tilburg was allesbehalve enthousiast. De gemoederen waren verontwaardigd over dit
monster, dat velen, volgens hun mening, broodeloos zou maken en zij koelden met stokken en steenen hun
woede op den zwaren kolossus, terwijl ook de ruiten in het woonhuis van de fabrikant (in de wijk Kerk) het
moesten ontgelden' (Uit: 'Kroniekje van Tilburg 1774-1830', cit. in Van Gorp 1987:104).
8 De gehele Nederlandse industrie beschikte in die tijd nog maar over 72 stoommachines, waaronder
waarschijnlijk inbegrepen de machines in stoomboten en stoomgemalen. In 1853 bedraagt hun aantal 364 (Noordam
1987:309).
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van de 'inheemschen werkman' noodzakelijk geacht, met name op het gebied van het
theoretisch onderwijs. Het belang van de zaak vereist bovendien dat dit niet kan worden
overgelaten aan particulier initiatief(Van den BrekeI1959:242).9 De Tilburgse producen-
ten zijn volgens Van Gorp dan al vertrouwd geraakt 'met nieuwe bindingen zoals voor
drape, biljartlaken, buckskins, kamgarens, wollen dekens en fantasiestoffen en met nieuwe
stofsoorten van andere grondstoffen dan wol zoals flanel, dommet, jaegerstof, calico's'
(Van Gorp 1987:122). Fabrikantenzonen gingen overigens al eerder voor hun tex-
tieltechnische kennis in opleiding, met name in het buitenland (ibid.).

Als gevolg van de verscherping van de handelsconcurrentie en als gevolg van de agrarische
crisis treedt er in de jaren tachtig een sanering op in de textielindustrie. De inmiddels
traditionele ambachtelijke bedrijven hebben te weinig kapitaal om de permanente vemieuwing
van machines en de permanente verbreding van het assortiment van bewerkingstechnieken
en bindingen bij te houden en moeten in een verdicht commercieel netwerk en onder
verhevigde concurrentie het loodje leggen.'?

In het jaar van de arbeidsenquete, 1887, kent Tilburg inmiddels ca. 31.000 inwoners.
De stad telt 59 wollenstoffenfabrieken aangedreven door stoomkracht, waarin 2.141 arbeiders
werkzaam zijn. Daarnaast bestaan er 74 wollenstoffen-fabriekjes zonder stoom met 692
arbeiders. Er zijn ook nog 154 werkplaatsen met drie ofmeer weefgetouwen, waar 552
volwassenen en 98 kinderen werken. En er werken in Tilburg nog 1.250 thuiswevers
met hulpkrachten (Wagemakers 1990:25). De wollenstoffennijverheid in Tilburg wordt
gekenmerkt door het nog naast elkaar bestaan van oude en nieuwe produktievormen
(Thelen 1990:20).

Rond 1890 telt Tilburg nog 116 textielbedrijven. Daarvan worden er nog steeds 55
aangedreven door stoom. Dit is de peri ode van de versnelde en doelbewuste mechanisering
van het weven. Rond 1897 lijkt het handweven defmitiefverdrongen door het machinale
weven. De textielnijverheid is een volledige fabrieksnijverheid geworden (Wagema-
kers 1990:28).

De periode van de Nederlandse Industriele Revolutie heeft in Tilburg vooral geleid
tot een versnelde sanering van de nog aanwezige kleinschalige ambachtelijke en proto-
industriele produktie en tot een verdere uitbreiding van het machinepark in een al verre-
gaand gemdustrialiseerde nijverheid.'

In 1909 is de industrialisering in die zin voltooid. De kleinere stoomfabrieken en de
nog geheel zonder stoom werkende manufactuur zijn grotendeels verdwenen. De gemeente
telt naast 50.376 inwoners nog maar 52 wollenstoffenfabrieken, maar dan weI allemaal

9 In 1912 wordt er om dezelfde reden (de snelle verandering van spintechnieken en problemen in het krijgen
van deskundig personeel ter zake) een spinnerscursus opgericht, gevolgd door een stopsterscursus. Met het
laatste breidt de vakopleiding zich uit tot het werkterrein van de fabrieksmeisjes (Sterkens 1959:229).
10 Of zoals Van Gorp (1987: 119) het beeldend stelt 'Stoommachines, machinale weefgetouwen, grote selfactor-
spinmachines, veel plaats vergende nieuwe strijkgaren~rtimenten, dure droogmachines, keUingscheermachines,
lijmmachines, was-envolmachines, ruwmachines, scheermachines, cylinderpersenendecatiseermachineswaren
voor de kleine fabrikant en de zelfstandige wever te duur en konden bovendien niet geplaatst worden in
wevershuizen of kJeine werkplaatsen, waar tot dan toe aile werlctuigen nog met mensenkracht werden aangedreven'.
11 Voor een goed begrip van deze ontwikkeling is het nodig te weten dat in Tilburg in de loop der tijd naast
de textielindustrie ook andere bedrijfstakken hun intrede doen. Aan het begin van de 1ge eeuw was vooral
de leerlooierij van enig be lang. Later, min of meer als bijprodukt van de mechanisatie, maar ook door toedoen
van de vestiging in Tilburg van een spoorwerkplaats, groeit de metaalsector in omvang (zie Van Hooff 1985).
Maar ondanks alles blijft de textielindustrie de Tilburgse produktiestructuur in vercegaande mate domineren
(zie Rossen 1988: 152).



216 De stad

aangedreven door stoom. Daarin werken inmiddels weI 4.721 'uurwerkers'. Er is nog
slechts sprake van 344 thuiswevers en 88 thuispluksters, -nopsters en -stopsters (VanGorp
1987: 141). Het aantal min of meer zelfstandige thuiswerkers verhoudt zich tot het aantal
in fabrieken werkzame 'uurwerkers' als ca. 1: 10. In 100 jaar tijd zijn de verhoudingen
omgedraaid Ook het weversvak heeft zijn aparte ambachtelijke status verloren en is opgegaan
in de fabrieksarbeid."

In datzelfde jaar, 1909, wordt in Tilburg een nijverheidstentoonstelling gehouden. Dit
ter ere van het feit dat Lodewijk Napoleon Tilburg honderd jaar geleden, vanwege het
belang van de wolnijverheid, haar stadsrechten had gegeven (o.a, Happel et aI. 1980:8).
Het fenomeen van de nijverheidstentoonstelling, waarvan de eerste in Nederland in 1808
op instigatie van koning Lodewijk te Utrecht werd gehouden, vormt op zichzelf aI een
symbool van de georganiseerde innovatie in industrie en techniek. De nijverheidsten-
toonstelling van 1909 te Tilburg vormt de voorlopige kroon op het plaatselijke industrialise-
ringsproces." De organisatie verloopt niet van harte. De fabrikanten toonden weinig
enthousiasme voor het idee van een retrospectieve tentoonstelling van de Tilburgse
textielhistorie. Dat niet aIleen omdat men kennelijk liever de modeme dan de traditionele
kant van de Tilburgse textiel wilde benadrukken ('al deze verouderde Machinerieen en
gereedschappen zijn bereids onder sloopershamer verdwenen'), maar ook omdat men
niet kon inzien wat men daar nu mee opschoot. De produkten die werden vervaardigd
werden in hoofdzaak in het buitenland afgezet. Na 1890 was de Tilburgse wollenstoffenin-
dustrie verdergaand athankelijk geworden van de buitenlandse markt (zie Van Gorp
1987: 159). Uiteindelijk deed men toch mee, vooraI omdat diverse buitenlandse constructeurs
hun nieuwste machines en hulpmiddelen ten toon zouden stell en (Van Doremalen 1990: 8).

Industrialisering impliceert ook een vloeiende afsternming van de arbeid op een continue
stroom van produkten en grondstoffen. Dat vooronderstelt een fijnmazige temporele
organisatie van de produktie. Zoals elders, doen ook in Tilburg modeme vormen van
arbeidsbeheer en -organisatie hun intrede. Wagemakers (1990) constateert in zijn onderzoek
naar de Tilburgse arbeidersorganisatie hoe aan het begin van deze eeuw zogenaamde
'scheuten-tel-klokken' worden gemstalleerd in Tilburgse fabrieken. Het betreft klokken
die bevestigd worden aan het weefgetouw en die het aantaI inslagdraden tell en. Daarnaast
besluit de inmiddels opgerichte 'Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen'
in 1908 tot de gezamenlijke invoering van nurnmerkasten aan de ingang van de fabriek.
Dit ter controle van de aanwezigheid van de arbeiders. De fabrikant Pieter van Dooren
plaatst in 1909 een uurwerk met 'electrische opwinding'. De absolute nauwkeurigheid
van de klok zal volgens de fabrikant een goede uitwerking hebben op de naleving van

12 Overigens zal nog in 1914 uiteen rapport over de Neder1andse huisindustrie blijken dat inTilburg beduidend
meer huisnijverheid voorkomt dan in Enschede. De Enschedese textiel is jonger, met een meer grootschalige
en geconcentreerde fabrieksnijverheid (Rossen 1988:152).
13 De initiator van de tentoonsteUing, de plaatselijke Vereniging 'Tilburg Vooruit!' werd, in navolging van
soortgelijke initiatieven in andere gemeenten ('Nijmegen Vooruit' en 'Maastricht Vooruit'), in 1907 opgericht
met a1smeer algemeen doel 'het grootrnaken van de stad'. Centraal stond niet aileen het bevorderen van handel
en industrie, maar bovenal ook het vreemdelingenverkeer. Maar daarbij kon natuurlijk de bevordering van
letterkundige, muzikaleen kunstlievende bijeenkomsten nietachterblijven. Tilburg had meer dan alleen industrie
en de industrie vormde, hoe modem ook, op zichzelf een onvoldoende basis voor de bevordering van bet 'vreemde-
lingenverkeer' (Van Doremalen 1990:6).
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het fabrieksreglement (ibid:30). In een andere fabriek wordt rondom deze tijd een opzichter
aangesteld om het werk te controleren (ibid:31).

Maar uiteraard zijn er al eerder maatregelen genom en ter disciplinering van de
fabrieksarbeid. Voor de parlementaire enquetecommissie van 1887 verhaalt dejonge fabri-
kant Van den Bergh over het op zijn fabriek geldende boetestelsel voor 'kleine vergrijpen'
en het te laat komen; vijf cent voor elke vijf minuten:

'Na een half uur te laat mogen de werklieden niet meer binnen gelaten worden en
moeten zij zich om 9 uren aan het kantoor vervoegen, om de reden van het te laat
komen te verklaren' (Giele 1981:75).

De fabrikanten gaan in het begin van deze eeuw ook over tot een verdergaande standaardise-
ring van de arbeidstijden en lonen en tot een verdere arbeidsdeling. Tot voor kort werden
de concrete arbeidstijden nog in belangrijke mate bepaald door de momentane slapte en
drukte op de textielmarkt en bestonden er nog min of meer vloeiende overgangen tussen
de arbeid en andere dagelijkse bezigheden. Wagemakers haalt door hem gesproken
textielarbeiders aan die melding maken van het feit dat het rond 1900 toch nog heel gewoon
was om tijdens het werk bier te drinken (dit in weerwil van wat Tilburgse fabrikanten
in 1887 tegen de parlementaire enquetecommissie hebben gezegd). De arbeiders moesten
wei om zes uur's maandagsmorgens aantreden, w blijkt een ander gesprek, maar doorgaans
werd er in de eerste uren dan niet veel gedaan en gingen de weyers weer de straat op,
om door de patroon rond een uur of tien met zachte drang achter het biljart vandaan te
worden gehaald. Op zaterdagmiddag kon de kapper 'op 't fabriek' worden aangetroffen
om de daar werkende weyers tussen het werk door te knippen (ibid.). Ook de beloning
was nog verre van gestandaardiseerd. In een ingezonden brief in de Tilhurgsche Courant
van 1896 wordt beargumenteerd waarom er nog geen sprake kon zijn van een gestandaardi-
seerd loon voor weyers:

'( ...) een algemeenen vasten loonstandaard is wegens de verschillende weefstoelen in
onze fabriek (van 36 tot 80 scheuten per minuut) en aanhoudende varieerend fijn, grof,
breed en smal werk, zelfs op een fabriek niet vast te stellen, zodat de fabrikanten on-
derling met den besten wil hierin geen eenheid kunnen brengen of eenen overeenkomst
kunnen treffen'. (ibid. 30)

Het denken over de beloning wordt nog in belangrijke mate bepaaId door een op uitbesteding
en stukloon gebaseerde logica. In 1905 echter.beslissen de fabrikanten tot de invoering
van een 12-urige werkdag. Ook de arbeidswet van 1907 zet de fabrikanten aan tot een
grotere controle op de naleving ervan. De herziening van de wet in 1911 bindt de
arbeidstijden aan wettelijke regulering en daarnaast nemen ook de beloningsverschillen
af. Er is sprake van een verzakelijking van de verhoudingen (ibid. 32).

Wolf benadrukt dat niet zozeer de tijd-ruimtelijke concentratie van de arbeiders nieuw
is (hoewel van een dergelijke grote concentratie in Tilburg verleden nooit eerder sprake
is geweest). Nieuw is vooral dat dergelijke concentraties functioneren onder een eenvormig
technisch management, verantwoordelijk voor een permanente afstemming van de zelf
gesynchroniseerde produktie (de integratie van grondstoffen, technologie en arbeid) op
veranderende marktcondities. De proto-industriele werkhuizen en ambachtelijke werkplaat-
sen uit het tijdperk van het mercantilisme functioneerden:
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'in a partly immobile environment, with a fairly static technology, in the enjoyment of
an actual or legal monopoly or of vast orders from non-commercial buyers, like Courts
or armies' (pollard 1965:7 gecit. in Wolf 1990:274).

Ook in Tilburg waren die beschermende opdrachten veelvuldig van belang. Zo waren
bijvoorbeeld in 1817 van de 3471 stuks geproduceerd laken er ca. 2819 bestemd voor
het gouvemement, voor de land- en zeemacht (Keune 1959:20). En wanneer in de jaren
vijftig van de vorige eeuw de Tilburgse textielnijverheid ondanks de depressie een
bloeiperiode doormaakt wordt dit door de lokale Kamer van Koophandel toegeschreven
aan 'de grote bestellingen, die de regering ten behoeve van het leger in Tilburg had geplaatst'
(Schulte 1959: 106). Natuurlijk wil dat niet zeggen dat de Tilburgse bevolking daarmee
immuun bleef voor economische turbulentie, verre van. Naast de economische conjunctuur
deed met name de politiek-economische concurrentie tussen de uiteenlopende Europese
natie-staten in wording haar invloed gelden op het leven van de Tilburgse bevolking.
Zo profiteert de Tilburgse industrie van de inlijving bij Frankrijk door toedoen van het
dan geldende invoerverbod voor Engelse textiel en de beschikbaarheid over een vrije
Belgische en Franse exportmarkt. Maar wanneer na de Franse peri ode in 1813 de
bescherming van het Continentale Stelsel en de Franse orders wegvallen overspoelt
goedkopere en betere textiel uit Engeland de Europese markt en breken er ook in Tilburg
moeilijke tijden aan (Keune: 1959: 18; Van de Weijer 1955:148; SavelkouI1959:64). Een
andere moeilijke tijd breekt aan bij de afscheiding van Belgie in 1830 wanneer het Belgische
afzetgebied voor Tilburg wegvalt en de Brabantse wollenstoffen het in het binnenland
nog steeds moeten afleggen tegen de overvloedig aanwezige Engelse textiel (Keune
1959:28).14 De textielfabrikanten Pieter en Hendrik Vreede dringen dan bij de regering
aan op een striktere naleving van het door Will em I in 1820 ingestelde Koninklijk Besluit,
dat gebood dat het Nederlandse leger, de ambtenarij, personeel van weeshuizen, gevange-
nissen, werkhuizen en zelfs van het Koninklijk Huis en het Hof hun kleding betrokken
van de Nederlandse textielindustrie (ibid:22). Ook in later jaren zal vanuit de in 1842
te Tilburg opgerichte Kamer van Koophandel een en ander maal protest worden aangetekend
tegen de vrijhandelspolitiek van Nederland die tegen de achtergrond van de beschermende
maatregelen van omliggende landen als Belgie, Engeland en Duitsland, de Tilburgse
textielnijverheid ernstig benadeelt (Schulte 1959).

Ondanks het veelvuldig bestaan van allerlei door mercantilistische politiek ingegeven
rechten en bescbermende maatregelen lijkt de typering van de 'immobile environment'
dus enigszins overdreven. Dat niet in de laatste plaats vanwege de instabiliteit van de
politieke rechten en beschermingsmaatregelen zelf, maar ook vanwege de instabiliteit
van de afzetmarkt en de economische conjunctuur (zie o.a. Savelkoul 1959). Anderzijds
echter heeft Wolf gelijk wanneer hij benadrukt hoe ten tijde van de overgang van
mercantilisme naar industrieel-kapitalisrne de produktie een meer turbulente en veranderlijke
fase ingaat, vooral dankzij de verdichting van commerciele interdependenties en doordat
de produktie zelfmeer direct het aangrijpingspunt gaat vormen van de meerwaardeproduktie.
In Iijn daarmee wordt de arbeid definitief uit het meeromvattende gemeenschapsleven
gehaald en het zelfstandige object van bewaking, meting, disciplinering, socialisering,

14 Diezelfde afscheiding vonnde overigens de aanzet tot de ontwikkeling van eeo katoenindustrie in Tweote
die Vlaandereo moest vervangen als 1evemncier van katoeneo stoffeo voor Nederlands-lndie (Brugmans 1976:76).
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observatie en verandering, een proces in belangrijke mate bepaald door de dynamiek van
bovenlokale concurrentieverhoudingen en expertsystemen.

De ontbecbting van bet arbeidersbelang

Er is in de literatuur veelvuldig gewezen op de functionele relatie tussen de opkomst
van het industriele kapitalisme en de vrijwording of 'ont-feodalisering' van de arbeid
onder burgerlijke condities. Die functionele relatie is in het veri eden opgevat als een
verklarende en daarnaast heeft het bestaan ervan ook geleid tot de nodige scepsis met
betrekking tot de betekenis van burgerlijke vrijheden zoals de vrijheid van arbeid. Marx
en anderen na hem zagen de vrijheid van het arbeidscontract vooral als een burgerlijk-
ideologische sanctie voor de onvrijheid die de arbeider moest ondergaan op de werkvloer.
Giddens benadrukt daarentegen het dubbel-zijdige karakter van de vrijwording van de
arbeid: ze leidt tot een situatie waarin de ondememer '( ..) can neither draw upon the means
of violence to coerce the labour force to work in the manner he designates, nor can he
invoke moral obligations' (Giddens 1981:221).

In een strikt juridische of institutionele zin is die constatering juist. Maar Giddens
maakt tegelijkertijd duidelijk dat daarmee lang niet alles is gezegd. De 'ont-feodalisering'
van de arbeid onder kapitalistische condities leidt tot een chronische en uiteindelijke niet
te institutionaliseren instabiliteit rondom de aanspraken van ondememers op het handelen
van hun arbeiders. De arbeidskracht blijkt niet louter te bestaan als koopwaar: juridisch-
economisch eigendom en fysiek-biologisch eigendom komen chronisch met elkaar in conflict.
Arbeiders zijn in staat tot het mobiliseren van sanctiemiddelen, zoals het op grote schaal
onthouden van hun arbeidskracht, die in traditionele verhoudingen moeilijk denkbaar waren.

Ondernemers en gezagsdragers zijn zich in het verleden terdege bewust geweest van
dit dubbelzijdige karakter van de vrijwording van de arbeid. Enerzijds hadden ondememers
baat bij de flexibilisering en dynamisering van de arbeidsverhoudingen. Anderzijds echter
zagen zij wei degelijk de gevaren van de verdergaande ont-traditionalisering van de arbeid:
de arbeid zou duurder worden en de ondememers zouden een aantal sanctiemiddelen
verliezen ter controle van de arbeidsomstandigheden en het arbeidsproces. De arbeiders
zouden vatbaar kunnen worden voor boven-lokale politi eke organisatie en verzet, een
mogelijkheid die ook lokale gezagsdragers met de nodige vrees tegemoet zagen.

In Brabant, zo constateren regionale gezagsdragers tot ver in de 20ste eeuw met een
nauwelijks verholen tevredenheid, hebben modemistische bewegingen in het verleden
geen vaste voet aan de grond gekregen. In een in 1912 gepubliceerd boekwerk over De
Landbouwers van den NoordBrabantschen Zandgrond schrijft de toenrnalige Brabantse
hoofdinspecteur van de Boerenleenbank Deckers hoe aan het einde van de 18e en het
begin van de 1ge eeuw de Brabantse bevolking zo godsdienstig was dat 'de nieuwe
begrippen, die de wereld in gisting brachten, er slechts hier en daar aanhangers von den;
zij streden te zeer met hun beginselen, al schenen zij een verbetering van hun lot te beloven'
(Deckers 1912:18). Nog aan het begin van deze eeuw, zo vervolgt Deckers, geldt voor
Brabant dat er geen dorpeling is, 'die er aan denken zal de pet op te houden, als hij een
priester ontmoet en zelfs de armste der armen brengt met liefde zijn offertje voor "het
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Paaschhuis'" (inzameling door de pastoors ter aanvulling van hun regeringstractement:
HM) (ibid: 19).15

Tilburg vormt geen uitzondering. Veelvuldig zijn de verwijzingen in de literatuur
naar het agrarische en godsdienstige karakter van de Tilburgse ieefgemeenschap, een situa-
tie die de Tilburgse arbeider minder vatbaar zou maken voor de gevaren van het
'modernisme'. Zo is hiervoor de laken-fabrikant Van Dooren aangehaald die al in 1830
de gunstige zedelijke invloed roemde van de omstandigheid dat de Tilburgse textielarbeider
'eigen met het gebruik van schop en spade, bij oogenblikkelijk gebrek aan zijn werk,
zich met de bearbeiding van zijn tuin ofland onledig houdt' (Van Gorp 1981:4). In 1864
meldt de geneesheer dr S. Coronel in een onderzoek betreffende de hygienische toestanden
onder Nederlandse fabrieksarbeiders dat in Tilburg de morele toestanden goed zijn. Dit
wordt wederom in belangrijke mate toegeschreven aan het contact met de natuur op het
eigen lapje grond (Van Stipthout 1959:201).

Een meer uitgebreide loftuiting aan het adres van de Tilburgse verhoudingen staat
te lezen in het verslag van de parlementaire enquetecommissie van 1887. Anders dan
elders, zo benadrukt de burgemeester van Tilburg, bewoont de Tilburgse arbeider een
zelfstandige woning met een eigen stukje grond: 'dan houdt hij klein vee, een varken,
een geit, teelt zijn eigen groenten en aardappelen. Dan zijn dat zeer gelukkige menschen
in hun stand' (Giele 1981:7). Geestelijkheid en fabrikanten 'die die familien kennen',
zien er op toe dat de kinderen naar school gaan. Bij 'Eras' wordt tweemaal daags bij
het begin van het werk gebeden, hetgeen volgens de fabrikant op diverse fabrieken gebeurt.
De 'stoom-wolfabrikant' Mommers kenschetst 'de geest van den Tilburgschen werkman'
in termen van 'netheid, werkzaamheid, geen misbruik maken van drank' (ibid:77). 'De
fabrieksbevolking in Tilburg schijnt zich nogal gunstig te onderscheiden. De menschen
zijn tevreden over de patroons en de geest schijnt goed te zijn', zo houdt de voorzitter
van de enquetecommissie de fabrikant Diepen concluderend voor. Die suggestie wordt
met grote stelligheid beaamd. Niet aIleen door de fabrikant Diepen, maar ook door
bijvoorbeeld de schoolopziener, door de kantonrechter annex textielhandelaar, en door
de wethouder annex ambtenaar van de burgerlijke stand annex fabrikant annex president
van de Vincentius-vereniging (uit Tilburg wordt geen enkele arbeider gehoord!). Van
'socialistische woelingen' is geen sprake. De burgemeester 'zou niet een persoon kunnen
aanwijzen die socialistische begrippen koestert'. Hooguit was er eenjaar oftwaalf geleden
sprake van iemand uit Turnhout, 'een Hollander van slechte reputatie' naar later bleek,
die trachtte de lntemationale ingang te doen vinden, met name onder' de grootste stroopers
in Tilburg'. Maar nadat de zaak was uitgelekt en de vrouwen ongerust waren geworden
(sic!) had de politie een onderzoek ingesteld en was de affaire een zachte dood gestorven.
In Tilburg, zo stelt de chef van de Centrale Werkplaats van de Spoorwegen, 'heerst het
karakter van een groote familie. De mensen, die bij een patroon zijn, blijven en gaan

IS Deckers mening werd overigens Diet door iedereen gedeeld. Zo verschilt ze nogal van die van de Norbertijn
Vanden Elsen, de latere propagandist van de boerenorganisatie in Brabant. In de jaren zeventig van de vorige
eeuw schreef hij als kapelaan een aantal bijdragen voor het 'Zondagsblad van de H. Farnilie'. Die zijn later
gebundeld uitgegeven in Bloemhojke van Ruth en Bloemen geplukt buiten het Hofke van Ruth. In die bijdragen
verzet Vanden Elsen zich heftig tegen bet oprukkende modemisme op het Brabantse platte land. Hij verwoordt
daarmee waarschijnlijk een breder gevoelde angst onder de katholieke geestelijkheid. Er is sprake van een
toenemend 'egorsme' en 'materialisme': 'De gezarnenlijke oefeningen van godsvrucht, welke men vroeger
in iedere christelijke familie gewoon was te doen, geraakten bij velen, te ge1ijk met de godsdienstige karneromamen-
ten, langzamerhand het huis uit, en daarmee ook al het hartelijke en zalvende, dat aileen de godsdienst in een
huisgezin kan aanbrengen' (cit. in Hollenberg 1956:5). Verantwoordelijk daarvoor zijn niet aileen de neutrale
staatsschool, het boek, de pers en de mode, maar ook de vrijzinnig-anticlericale houding van sommige patroons.
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bij erfenis in dezelfde familie over. De patroons die ikken, zijn vaders voor hun personeel'
(ibid:89). De relatie tussen de Tilburgse patroons en hun werklieden is 'inniger' en
'vertrouwelijker' dan elders, aldus de fabrikant Diepen (ibid: 113).

De verwijzingen naar het communale, traditioneel-agrarische en moreel-godsdienstige
karakter van de Tilburgse gemeenschap klinken hier en daar krampachtig en ritualistisch.
En zeker waar het de woningtoestand en de arbeidsomstandigheden betreft waren de
mededelingen aantoonbaar onvolledig. Desalniettemin verwoordden de geYnterviewden
reeel bestaande sentimenten die ook stoelden op reeel bestaande verhoudingen. Ook in
de latere beeldvorming en geschiedschrijving over Tilburg zal stelselmatig benadrukt
worden hoe de industrialisering van het gebied zich heeft voltrokken volgens een vrij
uniek patroon. Hier is geen sprake van de vestiging van buitenafvan een industrieel com-
plex in een overigens agrarische gemeenschap, een vestiging die gepaard gaat met een
geforceerd verstedelijkingsproces, gedragen door een grootscheepse migratie van 'allochtone'
arbeidskrachten en fabrikanten-ondememers die de lokale verhoudingen open breken en
van buiten af dynamiseren. De industrialisering van Tilburg vindt als het ware plaats van
binnen uit, gedragen door een in overwegende mate autochtone, ook Tilburgs dialect
sprekende fabrikantenstand en geestelijkheid." De verstedelijking vindt plaats in een
gebied dat tot ver in deze eeuw dezelfde ruimtelijke structuur laat zien als aan het einde
van de I8e eeuw. De vermeerdering van de bevolking vindt in overwegende mate plaats
via geboorteoverschotten onder de eigen Tilburgse bevolking. De instroom van allochtonen
blijft beperkt (Van de Weijer 1955: 106 ev; Van de Put 1971:4 ev)." De industrialisering
in Tilburg blijkt tot ver in de 1ge eeuw onder fabriekswevers verenigbaar met het
voortbestaan van het uitgebreide gezin met inwonende verwanten en lange tijd blijken
verwantschapsrelaties onder de geproletariseerde weyers een rol te blijven spelen bij het
verkrijgen en organiseren van het fabriekswerk (Janssens 1986 en 1989). Er bestaan in
Tilburg ook innige contacten tussen ondememers, lokaal bestuur en geestelijkheid. De
textielfabrikanten zijn met elkaar verbonden via uitgebreide verwantschapsrelaties (cf.
Happel et aI. 1980:24). In 1891 zijn nog 13 van de 21 leden van de Tilburgse gemeenteraad
textielfabrikant (Wagemakers 1990:76). De ondememers, zo schrijft Van de Weijer
(1955 :211), worden gekenmerkt door' familisme, ruime welstand, standsbesef, een sterke
persoonlijke band met de geestelijkheid, sterke organisatorische en financiele banden met
het gemeenschapsleven in de parochie'.

Het valt echter te betwijfelen ofhet moeizaam doordringen van de modeme arbeiders-
organisatie en de daarmee gepaard gaande trage 'ont-moralisering' ofont-traditionalise-
ring' van het arbeidscontract louter aan de godsdienstigheid van de lokale bevolking moet
worden toegeschreven, danwel aan het merendeels autochtone karakter van de industria-
lisering en bevolkingsontwikkeling, aan het agrarische karakter van de Tilburgse
leefgemeenschap of aan de innige contacten tussen ondememers, geestelijkheid en
bestuurders. Weliswaar speelden al die factoren een rol van betekenis, maar tegelijker-
tijd lagen ze ingebed in en vormden ze een onderdeel van een meeromvattende gemstitu-
tionaliseerde figuratie. Die figuratie kan in lijn met de analyse van Wichers (1965) het
beste worden aangeduid als 'overherig'.

16 Uit een staatje opgemaakt in 1810 blijkt dat van de 108 met naam verrnelde 'fabriquanten' er slechts 14
niet uit Tilburg afkornstig zijn. De al eerder verrnelde Henri en Pieter Vreede vorrnen er twee van (Savelkoul
1959:63).
17 Aileen tussen 1865 en 1872 kent Tilburg een kortstondig belangwekkend vestigingsoverschot.
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Stuunnan (1984) heeft de analyse van Wichers aangehaald in zijn studie over Verzuiling,
kapitalisme en patriarchaat, om deze in te zetten in zijn verklaring voor de conjunctuur
en geografie van het verzuilingsproces in Nederland:

'Wichers spreekt van "overherigheid" om de algemene constellatie aan te duiden waar-
in "het volk" niet aileen economisch en militair maar ook cultureel en psychisch effec-
tief onderdrukt werd, en waarin serviliteit tegenover de "heren" samenging met lokale
patronage en ideologische onderwerping aan de onvermijdelijkheid der standen'
(Stuurman 1984:328).

Volgens Wichers kende ons land van het noorden naar het zuiden een toenemende
overherigheid. Het is die overherigheid die in eerste instantie verantwoordelijk moet worden
gehouden voor de geestesgesteldheid van de lokale bevolking en niet andersom. De
godsdienstige factor wordt door Wichers een secundaire functie toebedacht; zij kon hooguit
remmend of versnellend werken (ibid.).

Stuunnan neemt Wichers' analyse over. Ook hij beschouwt de mate van overherigheid
als de primaire factor in de verklaring van de regionaal variabele vervlechting van pre-
en modern-kapitalistische verhoudingen. Daama komt 'de kracht en de vorm van het
industrieel of agrarisch kapitalisme'. Per regio speeJt daarbinnen ook nog de verhouding
stad-platteland een rol (ibid:329).

De ontwikkeling in Tilburg van de arbeidsverhoudingen is in dat opzicht veel betekenend.
De aanzet tot de ont-moralisering of ont-traditionalisering van de arbeidsverhoudingen
vindt immers niet plaats in de lokaal tot ontwikkeling gekomen textielnijverheid. Deze
is, juist vanwege haar autochtone karakter, te zeer ingebed in de lokale overherigheid.
Ook aanzetten van buiten willen in eerste instantie niet lukken. Twee Bossche colporteurs
die in 1888 vanuit een Bossche afdeling van de Sociaal-Democratische Bond Tilburg
willen voorzien van socialistisch propagandamateriaal worden door de politie geverbaliseerd
omdat ze zonder vergunning hebben gevent met lectuur (Wagemakers 1990:53). En wanneer
in 1891 de encycliek 'Rerum Novarum' verschijnt, waarin paus Leo XIII de katholieken
aanspoort tot vereniging, leidt deze in Tilburg slechts schoorvoetend en enigszins verlaat
tot een reactie onder de meer verlichte delen van de lokale geestelijkheid (vgl. Thelen
1989:82). Het gernstitutionaliseerde modemisme, de daarmee gepaard gaande bewustwording
onder de arbeiders van hun gedeelde arbeiderspositie en de daarop volgende reactie van
de verzuiling, zal in Tilburg via een andere weg ingang vinden.

In 1870 is in Tilburg een werkplaats van de spoorwegen geopend. De plek is deels
uitgekozen om militair-strategische redenen (Wagemakers 1990:34). Na de nodige problemen
lukt het am vakbekwame werklieden vanuit meest noordelijke steden te bewegen om
in Tilburg te komen werken. In de daaropvolgende jaren ontwikkelt zich een vrij gesloten
woon- en werkgemeenschap van bij de werkplaats werkende arbeiders, met eigen zang-
verenigingen en een eigen muziekkorps, eigen onderwijs, een eigen vrouwengroep en
een eigen cafe en later voor een belangrijk deel woonachtig in een eigen wijk die te zijner
tijd niet aIleen omwille van de kleur van de dakpannen zal worden aangeduid als 'het
rooie dorp' .18 In 1876 werken bij de werkplaats 300 werklieden. In 1887 zijn dat er 537

18 Interview met A. van Dieren, in de jaren •60 gemeenteraadslid voor de PvdA, Nieuwsblad 22 juli 1983.
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en in 1919 1.312 (ibid 3517). De merendeels protestantse spoorweggemeenschap zal rond
de eeuwwisseling de spiJ vormen van de herstructurering van de politieke en politiek-
economische verhoudingen ter plaatste. Niet dat de protestantse werkplaatsarbeiders in
staat zullen zijn de katholieke textielarbeiders te organiseren: beide gemeenschappen blijven
strikt gescheiden. WeI maken de protestantse werkplaatsarbeiders en hun politieke activiteiten
de lokale bevolking vertrouwd met de thematisering en organisatie van het arbeidersbelang,
hetgeen de nodige onrust teweeg brengt, een onrust die een goede voedingsbodem blijkt
te vormen voor de organisatievorming in de rest van Tilburg. Op cruciale momenten wordt
die organisatievorming bemvloed door de geestelijkheid. Dat deels om te voorkomen
dat het modemistische kwaad zich tot de katholieke textielarbeiders zou gaan uitbreiden,
deels omwille van een reele betrokkenheid bij het lot van de arbeiders.

De arbeiders van de werkplaats nemen het initiatief door in 1891 een lokale afdeling
van de socialistisch georienteerde Nederlandsche Bond van Spoorwegpersoneel 'Steeds
Voorwaarts' op te richten (ibid. 87). De reacties in Tilburg blijven niet uit. In 1894 wordt
een Tilburgse afdeling van de landelijke Anti-Socialistische Spoorwegbond Recht en Plicht
opgericht." De lokale elite voIgt de ontwikkeling onder de werkplaatsarbeiders op de
voet. Zij laat middels te plaatselijke krant weten ingenomen te zijn met het initiatief.
Als donateurs van de bond treden op: 'E.E. Heeren geestelijken, het gemeentebestuur,
voomame industrieelen en particulieren' (Wagemakers 1990:93). Overigens bestaat er
onder de Tilburgse geestelijkheid weinig animo om te komen tot de oprichting van
arbeidersorganisaties, hetzij van het model van de 'werkliedenvereniging', hetzij van het
meer harmonische model van de volksbond. Tilburg had toch zijn 'Aartsbroederschap
van de Heilige Familie', een organisatie oorspronkelijk in 1844 opgericht te Luik, ter
bestrijding van het modemisme en gericht op individuele lotsverbetering via godsdienstig-
zedelijke verdieping en geestelijke vorming (Thelen 1989:83).

In hetzelfde jaar, 1894, wordt een Tilburgse afdeling van de Sociaal Democratische
Bond opgericht. Ondanks allerlei pogingen slagen de 'buitenstaanders' actiefin de socialisti-
sche vakorganisatie of de kiesrechtbeweging er niet in aansluiting te vinden bij de katholieke
of autochtone arbeiders. Socialistische aerie wordt in de Tilburgse gemeenschap verregaand
gemarginaliseerd en gecriminaliseerd (Wagemakers 1990:54). In 1895 echter verliest de
Tilburgse gemeente een juridisch gevecht met de socialisten omtrent een plaatselijke
politieverordening op grond waarvan het venten met socialistische literatuur verboden
kan worden verklaard. De nation ale staat grijpt in. Een Koninklijk Besluit van augustus
van dat jaar tot vemietiging van het betreffende artikel maakt een einde aan de verordening.
Wat resteert is de mogelijkheid tot verholen intimidatie en tot zaalverdrijving waarbij
zaalverhuurders onder druk worden gezet om niet te verhuren aan socialisten (Wagemakers
1990:66170).20 In 1901 openen de socialisten een 'Volksgebouw' van waaruit ze hun
eigen activiteiten kunnen organiseren.

19 Ariens houdt ter gelegenheid daarvan een feestrede waarin hij benadrukt dat de strijd tegen het socialisme
een strijd is tegen ongeloof en de omverwerping van de maatschappij, en dus v66r God, huisgezin en eigendom
(Thelen 1989:82).
20 De sancties bestaan doorgaans uit het opzeggen van de huur (eventueel via tussenkornst van de kantonrechter),
ofhet opzeggen van de hypotheek. Wanneer dat niet Iukt, een sympatisant van het socialisme heeft een eigen
lokaal, dan wordt de intimidatie directer. Genoemd wordt het ingooien van de ruiten van een lokaal (Wagemakers
1990:58).
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Op instigatie van Jozef Platte, een uit Duitsland atkomstige katholiek en zadelmaker,
werkzaam bij de werkplaats van de spoorwegen en uit bezorgdheid om de katholieke
zaak ook al betrokken bij de oprichting van 'Recht en Plicht', wordt in 1895 een drietal
R.K. Bonden opgericht, namelijk die van de timmerlieden, de schilders en de metselaars
(Van Stiphout 1959:203). De deken en de burgemeester zijn op de boogte gesteld van
een voorbereidende vergadering en gaan akkoord (Thelen 1989:84). Maar inmiddels raken
ook een drietal kapelaans, leden van eenjongere generatie van meer verlichte geestelijken,
als adviseurs bij het initiatiefbetrokken (ibid). Ze nemen, onder bisschoppelijke bescherming
maar tegen de stemming onder een deel van de overige lokale geestelijkbeid in. het initiatief
van de zadelmaker Platte over (vg\. Van de Weijer 1955: 157 en Stipthout 1959:209).
De overkoepelende R.K. Werkliedenvereniging de Gildenbond wordt gevonnd, waarin
de drie bonden gaan samenwerken, uiteraard onder geestelijk adviseurschap. Wanneer
vervolgens ook de weyers iets soortgelijks willen ondememen, daarbij uitdrukkelijk pogend
om hun initiatief te plaatsen in de context van 'Rerum Novarum', volgen prompt represaille-
maatregelen van de kant van de textielfabrikanten. Men verbiedt eenvoudigweg het
lidmaatschap, op straffe van ontslag. Dezelfde kapelaans die als adviseurs betrokken waren
bij de oprichting van de Gildenbond vrezen dat de zaak uit de hand loopt en laten samen
met de deken in een advertentie waarschuwend weten dat de Bond van de R.K. Weyers
'tegen het advies van het Geestelijk gezag' op touw is gezet (Thelen 1987:86; vg\. Van
Stipthout 1959:203; Van de Weijer 1955: 157). Vrij kort daarop neemt de geestelijkheid
wederom het initiatief over en leidt de Bond van R.K. Weyers in het rustiger vaarwater
van het R.K. Weversgilde St. Severus. Daaropvolgend wordt ook een katbolieke bond
voor 'uurwerkers' in de textiel opgericht, het St. Paulusgilde, wederom onder geestelijk
adviseurschap.

Ariens moet in die dagen uit Enschede zijn overgehaald om voor de patroons en
waarschijnlijk ook voor een deel van de lokale geestelijkheid het goede recht op organisatie
te verdedigen:

'Wei geloof ik aan de goede trouw van de Tilburgse fabrikanten en geestelijken, maar
ze dwalen. Ze zijn te laat op sociaal en politiek gebied', zo merkt hij later in een
briefwisseling op (Van de Weijer 1955:156/8).

De lokale geestelijkheid manoeuvreerde wat hem betreft kennelijk wat te voorzichtig
(vgl. Thelen 1989: 87). Maar het kwaad is dan al geschied. De katholieke sociale beweging
is in de ogen van een deel van de arbeiders verdacht geworden, doordat ze heeft geprobeerd
het arbeidersbelang via een achterdeur wederom te binden en daardoor te neutraliseren.
Eind 1896 voigt de oprichting van een Ti!burgse afdeling van de landelijke Aigemeene
Nederlandsche Wevers- en Spinnersbond, een neutrale organisatie die zich volgens haar
voorlieden niet met godsdienst en met politiek wil inlaten en zichzelfpresenteert als een
vakvereniging 'die niet aan den leiband loopt der geestelijkheid' (Wagemakers 1990:97).

Als reactie op de organisatie onder de arbeiders richten de fabrikanten in 1897 de
Vereeniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollen Stoff en (de 'Fabrikantenbond') op.
Problematisch is dat er ook niet-katholieke fabrikanten deel van uit maken. De bond krijgt
dan ook een neutraal karakter, maar richt zich statutair op samenwerking met de
Roomskatholieke en Christelijke vakorganisaties (ibid. 98). Het behoudende karakter van
de fabrikantenbond komt tot uiting in een weigering dat jaar om, ondanks aandrang daartoe
van een van de verlichte kapelaans, steun te verlenen aan de lokale katholieke vakorganisatie.
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Men vindt dat bet verenigingsleven bij de werkman zoveel mogelijk moet worden
tegengegaan. Van het socialisme valt niets te ducbten in Tilburg, zo meent men (ibid.
99).

In datzelfde jaar wordt de RK Kiesvereniging 'District Tilburg' opgericbt. Ze heeft
in het begin een nauwelijks omschreven doel, geen politiek programma en kent een autoritair
door fabrikanten aangevoerd bestuur. Persoonlijke sympathie vormt bet belangrijkste bind-,
recruterings- en organisatiemiddel (Pigmans in Rossen 1988: 128). Maar ook in de context
van deze RK Kiesvereniging zal bet arbeidersbelang zicb de komende tijd manifesteren
en wordt een belangrijke strijd gevoerd tussen fabrikanten en arbeiders om de hegemonic."

De neutrale wevers- en spinners bond wordt in de jaren negentig uitgesloten van bet
overleg met de Fabrikantenbond en zal, ook onder druk van een offensief van de plaatselijke
geestelijkheid, ter ziele gaan. Een poging tot beropricbting in 1903 mislukt. Er bestaat
onder de Tilburgse weyers te weinig durf eniofbelangstelling. Maar ook de R.K. bonden
zullen de komende jaren Diet veel kunnen uitricbten. Ze krijgen in bet Tilburgse nauwelijks
een voet aan de grond. De Fabrikantenbond neemt bun weinig serieus (Wagemakers
1990: 104). Deels daardoor en deels door het wantrouwen onder Tilburgse textielarbeiders
over de rol van de geestelijkheid boekt een in 1904 opgericbte afdeling van de Interconfessio-
nele Christelijke Textielarbeidersbond Unitas succes. Binnen eenjaar beeft de bond 1000
leden. Zij laat zicb dan ook actief in met acties tegen de fabrikanten (ibid. 130). De reactie
van katholieke zijde voIgt. In 1912 wordt een aartsbisschoppelijk schrijven in de Tilburgse
kerken voorgelezen waarbij zowel de organisatie als bet blad van Unitas voor katholieken
verboden wordt verklaard (ibid. 131). Daarna zet de neergang van Unitas snel in. Uitein-
delijk zullen restanten ervan in 1916 opgaan in St. Severus, waarvan ook st. Paulus dan
al geruime tijd deel uitmaakt.

Dit zijn slechts enkele van de voorbeelden die kenmerkend zijn voor de turbulenties die
zicb rond de eeuwwisseling in bet Tilburgse hebben voorgedaan rondom de vrijwording
van het arbeidscontract. Zowel op het politieke als op het economische vlak doet zich
een strijd voor rondom de manifestatie en organisatie van het zelfstandige arbeid(er)sbelang.
Wanneer blijkt dat oude legitimaties bun neutraliserende en bindende werkzaamheid
verliezen, met name doordat de legitimiteit ervan steeds nadrukkelijker ter discussie kan
worden gesteld (zowel van buiten als van binnen de katholieke kerk), dan verschuift het
conflict naar de aard van de organisatie of integratie van het belang. Wanneer door
vermeerderde contacten en door lokaal veranderde machtsverboudingen bet' modemisme'
niet langer uit Tilburg geweerd kan worden, ontstaat de neiging onder groepen geestelijken
het belang onder eigen vlag te integreren en te pacificeren. Er ontbrandt een conflict tussen
arbeiders en fabrikanten enerzijds en tussen de katholieke geestelijkheid en 'modemisten'
(interconfessionelen, neutralen, socialisten) anderzijds, in permanent wisselende coalities,
verbonden met permanent wisselende belangen rondom de organisatie van bet arbeidersbe-
lang. Een voorlopige institutionalisering van de nieuwe verhoudingen doet zicb voor rond

21 Naar aanJeiding van de verkiezingsstrijd in 1910 waarbij een aantal arbeiders als ten blok optreedt, stelt
het bestuur van de kiesvereniging voor een vijftal vooraanstaande arbeidersleiders te royeren. In de vergadering
die daarover moet beslissen wordt een meerderheidsbesluit tegen gepasseerd omdat het niet om een absolute
meerderheid zou gaan. VoorsteUen tot wijziging van de statuten verdwijnen in het daaropvolgende jaar stelselmatig
van de agenda. Het door fabrikanten gedomineerde bestuur heeft de zaak stevig in handen. In 1913 treden
arbeiders dan ook uit de RK Kiesvereniging en richten een eigen RK Politieke Studieclub op om een zelfstandige
strategie te bepalen (Wagemakers 1990:1661247).
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1917-1919. Zowel in politiek als in economisch opzicht wordt het arbeidersbelang geleidelijk
aan als een eigenstandig onderhandelingsbelang erkend. Patriarchaal-personalistische, naar
lokale overherigheidstradities verwijzende verhoudingen verliezen hun legitimiteit ten
gunste van fonnele organisatie en onderhandeling. Maar die dient dan weI plaats te vinden
in de context van de katholieke mil: een in zeker opzicht gehalveerde ont-traditionalisering
en vrij-wording. De belangentegenstelling tussen fabrikanten en arbeiders vindt erkenning.
Maar zij dient te worden opgelost binnen de met Rerum Novarum vernieuwde, op consensus
gerichte katholieke hegemonie en omgangsvormen. Bij een textielstaking in ]916 luidt
het van de kansels in Tilburg:

'Het plotseling neerleggen van het werk is niet aileen hoogst afkeurenswaardig, maar
ook dwaas en roekeloos. Grieven dienen langs ordelievende weg opgelost te worden.
Die weg is, dat hij lid worde der R.K. Arbeidersorganisatie, welker besturen steeds be-
reid zijn voor de belangen der leden op te treden' (Wagemakers 1990:207).

Inpolitiek opzicht wordt de strijd voorlopig beslecht met de landelijke invoering in 1917
van het algemene mannenkiesrecht. Het percentage kiesgerechtigde mannen voor de
gemeenteraadsverkiezingen steeg in Tilburg van 40% in 1901 tot 92% in 1919. De politieke
hegemonie van de lokale elite van de textielfabrikanten wordt met de uitbreiding van
het kiesrecht verder aangetast. In 1891 telde de raad nog 13 textielfabrikanten op een
totaal van 23 zetels. In 1906 werden nog zes van de 27 zetels ingenomen door textielfabri-
kanten. In 1905 stemt al 7% van de kiesgerechtigden bij Tweede Kamerverkiezingen
op de lokale SDAP, in 1909 10%. (Wagemakers 1990:164). In 1919 heeft de SDAP in
Tilburg een geweldige verkiezingsoverwinning: zeven socialisten treden toe tot de raad
en vu\len daannee de katholieke arbeidersfractie van drie man aan die de raad al sinds
1911 kende. In 1923 moet de SDAP een deel van haar winst weer afstaan aan de katholieken.
Daar is inmiddels binnen de RK Kiesvereniging, mede door toedoen van het succes van
de socialisten, een scheuring opgetreden tussen de gevestigde- en arbeidersbelangen. Vier
van de zetels van de SDAP gaan naar de nieuwe RK Volkspartij, die daannee op negen
zetels uitkomt, op een na allen ingenomen door leden atkomstig uit de arbeidersklasse.
De gevestigde RK Staatspartij telt nog 20 zetels, waarvan drie werden ingenomen door
bestuurders van katholieke vakorganisaties (Rossen 1988: 130 ev).

In economisch opzicht speelt het textielconflict van 1917 en de pleinrevolutie van Troelstra
uit 1918 een bepalende rol. In beide geva\len spitsen de verhoudingen zich toe tussen
de dan inmiddels weer heropgerichte neutrale textielbond De Eendracht, de katholieke
textielbond St. Severns, de Fabrikantenbond en de geestelijkheid. Inzet in 1917 is de
totstandkoming van een door de Fabrikantenbond toegezegde collectieve arbeidsovereen-
komst." De arbeiders in Tilburg verlangen een hoger loon in verband met prijsstijgingen;
een verkorting van de werktijd voor de weverij van 65 naar 60 uur en voor de spinnerij
van 70 naar 65 uur; invoering van de vrije zaterdagmiddag en het uitbetalen van de
feestdagen en van drie vrije dagen (Wagemakers 1990:210). Wanneer een overeenkomst

22 De arbeidswet van 1907 had de arbeiders inmiddels een betere rechtspositie gegeven in de onderhandeling
over de arbeidsovereenkomst, ondermeer door het schrappen van allerlei voordien nog geldende 'overherige'
bepalingen, zoals de bepaling dat bij contlicten over de duur van het contract of de hoogte van de beloning
de 'meester' op zijn woord werd geloofd, of door hetjuist formuleren van verboden op overherige praktijken
zoals de gedwongen winkelnering (Brugmans 1976:417).
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uitblijft dreigen de bonden gezamenlijk met staking waarop de fabrikanten dreigen met
uitsluiting. De deken biedt de katholieke bond en de Fabrikantenbond aan om te bemiddelen.
De Fabrikantenbond wenst geen arbitrage, in tegenstelling tot zowel de katholieke als
de neutrale bond. De 'zwarte piet' ligt bij de fabrikanten. Staking en uitsluiting volgen
elkaar op. Vervolgens wenden de deken en de pastoors van Tilburg zich tot de Fabrikanten-
bond en nu zowel de katholieke als de neutrale bond met bet voorstel de werkstaking
en de uitsluiting op te schorten en een periode van hernieuwde onderhandeling en eventuele
arbitrage te beginnen. De arbeidersbonden gaan akkoord, de fabrikantenbond niet. Vooral
het arbitragevoorstel zint hun niet. De voorondersteIling is dat de door katholieken
gedomineerde arbitrage bij voorbaat bevooroordeeld is ten gunste van de arbeiders. Directe
onderhandelingen worden heropend. Er rolt een nieuw voorstel uit. De beide bonden gaan
in grote lijn akkoord maar vragen een tweetal kleine concessies. De fabrikanten weigeren,
de deken komt met een tussenvoorstel, waarop de partijen met het bijgestelde voorstel
akkoord gaan.

Is de voorlopige uitkomst van het conflict van 1917 dat het arbeidersbelang uiteindelijk
wordt erkend door zowel de katholieke geestelijkheid als de fabrikanten, inzet van het
conflict van 1918 zal de hegemonie zijn van de katholieken over de organisatie van het
arbeidersbelang. In een overleg tussen de katholieke bond en de fabrikantenbond heeft
de laatste toegezegd te komen met een aanpassing van de wachtgeldregeling en de
duurtetoeslag in verb and met prijsstijgingen. De neutrale bond voelt zich buitengesloten
en vooronderstelt dat het resultaat is ingegeven door een algemeen verschijnsel in die
dagen: 'De vrees voor het roode spook'. Een week later doet de Fabrikantenbond melding
van het feit dat zij haar neutrale karakter opgeeft om een katholieke bond te worden.
Deniet-katholiekewerkgevers kunnen hospitantworden. De arbeiders worden opgeroepen
om zich nu ook te bekeren tot de katholieke arbeidersorganisaties. 'De rijen worden gesloten',
aldus Wagemakers, 'omdat noch de elite, noch de bestuurders van katholieke organisaties
er baat bij hebben, dat de buitenstaanders nog groter invloed zouden verwerven' (ibid.
223). Door zowel de katholieke bond als door de geestelijkheid wordt de neutrale bond
in een propaganda offensief afgeschilderd als socialistisch. Eind december 1918 komt
als klap op de vuurpijl het herderlijk schrijven van het episcopaat waarin het de katholieken
wordt verboden zich aan te sluiten bij niet katholieke organisaties. Een aanhanger van
de neutrale bond roept in de lokale pers de katholieke leden op om zich 'in zuiver wereldsche
zaken' niet te laten dwingen, maar trouw te zijn 'aan den modemen bond' (ibid. 224).
Het ledentalloopt desondanks langzaam terug. De zuil is gesloten; het arbeidersbelang
gebonden.

Het jaar daarop zal blijken dat de toezeggingen van de fabrikantenbond van weinig
waarde zijn geweest. De duurtetoeslagen worden niet verhoogd. De katholieke arbeiders
reageren door bij de geheime gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar massaal op de SDAP
te stemmen. Het jaar daarop treedt een splitsing op in de RK Kiesvereniging, waardoor
vervolgens ook in katboliek politiek verband het arbeidersbelang tot uitdrukking komt.

Conclusie

Uiteraard stopt de ontwikkeling hier niet, De chronische instabiliteit van het arbeidscontract
en de verdergaande vrij-wording of ont-traditionalisering van het arbeidersbelang zullen
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zowel in politiek als in economisch opzicht nog lang de nodige stof doen opwaaien. Van
een publieke erkenning van het zelfstandige karakter van het arbeidersbelang is nog lang
geen sprake. Het zal tot 1957 duren voordat de PvdA een wethouderszetel weet te
bemachtigen in de Tilburgse raad en tot 1959 en in zeker opzicht zelfs 1974 voordat de
onaantastbaar lijkende katholieke poIitieke orthodoxie in Tilburg definitief gaat wijken.

Niettemin bestaat er sedert de eerste jaren na de eeuwwisseling in kathoIieke kring
aandacht voor de 'modeme' belangen van de arbeiders. Daarmee wordt de lokale min
ofmeer vanzelfsprekende hegemoniale positie van de fabrikanten hoe dan ook aangetast.
Ook ontstaan er gaten in de lokale katholieke orthodoxie, een situatie die, middels de
daarop volgende processen van ver- en ontzuiling, paradoxalerwijs een extra conflictueuze
dimensie toevoegt aan de dynamiek van de Tilburgse modemiteit.

De omschakeling naar een op basis van stoom, kolen en staal functionerende
fabrieksgewijze produktie luidt geen periode van stabiliteit in, maar juist een periode
van georganiseerde instabiliteit. Die instabiliteit wordt voortgestuwd doorvierpermanente
factoren: (a) de concurrentie en economische fluctuaties op een zichzelf verdichtende
wereldmarkt; (b) de voortgaande technologische ontwikkeling, vanaf 1920 gebaseerd op
de elektromotor; (c) ontwikkelingen op het vlak van de inter-nationale verhoudingen in
Europa en de daarmee verbonden politieke en economische conflicten en (d) de permanente
instabiliteit van het arbeidscontract en de daarmee gepaard gaande permanente onderhandeling
over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Tot ca. 1950/' 55 zal de textielindustrie een d~inante positie innemen in de Tilburgse
industriele nijverheid. In die periode kent de textiel een grote bloei en is er sprake van
een record aantal arbeidsplaatsen (ca, 13.000, zie Happel et al. 1980: 13). Dan is er sprake
van een snelle ke~g. Terwijl de overige industriele sectoren nog even doorgroeien
en de dienstensector aan zijn opmars begint, vermindert in twintig jaar tijd de omvang
van de textielarbeid tot ca. 2.000 man. De werkloosheid zal in Tilburg sterk oplopen.
De vanzelfsprekende en onaantastbaar lijkende positie van de textielnijverheid blijkt een
imaginaire te zijn geweest. In de ogen van veel vooral jongere Tilburgenaren heeft de
textielindustrie overigens zijn 'modeme' karakter dan al verloren. Ondanks een relatief
tekort aan werkgelegenheid (er is sprake van een uitgaande pendel) zullen de vacatures
in de textiel in de jaren vijftig maar moeilijk vervulbaar blijken. De toenemende verdichting
en gelijktijdige herstructurering van de economische en politieke verhoudingen, eerst op
het schaalniveau van Europa en later op het mondiale schaalniveau, leiden er toe dat de
Tilburgse ondememers de permanente noodzaak tot aanpassing van het produktieproces
niet langer kunnen bijbenen. Volgens sommigen heeft daarbij ook een rol gespeeld dat
de textielfabrikanten te lang hebben vastgehouden aan de traditionele structuur en cultuur
van het familiebedrijf (vgl. Happel et al. 1980, zie ook verderop).

De opkomst van het industriele kapitalisme in Tilburg ging gepaard met een geleidelijke
onthechting van de produktie uit het meeromvattende kader van de lokale cultuur en een
toenemende integratie daarvan in een bovenlokale economische, technologische en politieke
ruimte. Daarmee ging ook een afzondering gepaard van de arbeid uit het geheel van het
alledaagse leven. De produktie wordt het zelfstandige object van een continue op de
meerwaardelogica afgestemde reflexiviteit en daarmee het object van een permanente
transformatie, van 'keuzes'. Vervolgens zijn ook de arbeidsverhoudingen het onderwerp
van een proces van ont-traditionalisering. De verhoudingen worden losgeweekt uit
meeromvattende lokale patronageverhoudingen en het zelfstandige object van georganiseerde
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belangenstrijd. Dat proces ging niet 'vanzelf', maar vormde in belangrijke mate het resul-
taat van intensievere contacten met een bovenlokaal georganiseerde arbeidersbeweging
en van de toenemende integratie van Tilburg in de opkomende nationale staat met haar
burgerlijke vrijheden en arbeidswetgeving.

Stuurmans analyse van het Nederlandse verzuilingsproces sluit goed aan bij de
ontwikkelingen in Tilburg. De conjunctuur van het Tilburgse proces van verzuiling dient
in verband te worden gebracht met de plaats- en tijdspecifieke verbreiding van de
meerdimensionale figuratie van de modemiteit, een ontwikkeling waarvan niet aileen
de vestiging van het industriele kapitalisme, maar ook de vormgeving van de nationale
burgerIijke staat deel uitmaakt. De Tilburgse katholieke geestelijkheid bleek in staat om
de vormgeving en vrijwording van het arbeidersbelang te integreren in eigen zuilorganisa-
ties." Enerzijds zou dit kunnen worden opgevat als een traditionele, defensieve reactie
op een proces van modemisering. Anderzijds is al vaker opgemerkt dat de zuil een bij
uitstek modem fenomeen vormt. Dat is ze echter niet louter omdat er sprake is van een
vrijwillige ofrationele organisatievorm (cf. resp. Kruijt 1959 en Van Doorn 1956). Alhoewel
beide elementen van belang zijn, is van een fundamenteler belang dat het proces zich
voordoet in een tijd-ruimtelijke context en met betrekking tot een levensdomein (de
produktieverhoudingen) waarbinnen de lokale katholieke doxa zijn vanzelfsprekendheid
verliest. Naarmate de traditie als traditie georganiseerd moet gaan worden, om aldus object
te zijn van een gernstitutionaliseerde reflexiviteit, verliest ze haar vanzelfsprekendheid
en houdt ze in zekere zin op traditie te zijn.

23 Overigens past Tilburg ook goed in de resultaten van de vergelijkende studie van Pennings (1991) naar
de \okaJe verschillen in ver- en ontzuiling. Hier is sprake van een gebied waarin de 'dynamiserende' ontwikke-
lingen niet te sterk waren en de \okaaJ aanwezige controle mechanismen nog voldoende intact om een ver-
zuilingsproces rondom de produktieverhoudingen op gang te brengen. Maar zonder historiserend-lokale context
wordt een dergelijke 'verklaring' haast een tautologie.



3 De gecreeerde omgeving

Innovatieve zelfdestructie

Volgens David Harvey (1985: 11) heeft binnen het mercantilisme de ongelijke ruil op
wereldschaal ervoor gezorgd dat noties van plaats hun absolute karakter verI oren. In een
wereldwijde circulatie van geld en goederen krijgt het besef van plaats een relatief of
contingent karakter. Bovendien raakt de ruimte zelf meer en meer geintegreerd in het
werkingsgebied van de kapitalistische markt om aldus te worden omgevormd tot een vrij
verhandelbaar goed. Tenslotte leidt de uitvinding van transport- en communicatiemiddelen
tot de overtuiging dat de barriere van de ruimte is te overwinnen, om aldus voeding te
geven aan de idee van de dominantie van de tijd over de ruimte. Het resultaat is dat de
ruirnte, net als de tijd, onthecht raakte van zijn traditioneel verankerde legitimaties en
een abstracte, objectieve, homogene en universele kwaliteit krijgt om vervolgens, als
gehomogeniseerde ruimte, het onderwerp te worden van fragmentatie, meting, opsplitsing,
planning, organisatie en handel. De ruimte krijgt kortom het karakter van een 'gecreeerde
omgeving' (ibid.).

Giddens deelt het belang dat Harvey hecht aan het lange-termijnproces van de
'commodificering' van de ruimte, aan de transformatie van de natuurlijke omgeving tot
een 'gecreeerde' omgeving, en hij geeft dat proces dan ook een prominente plaats in zijn
eigen theorie van de modemiteit. Anders dan Harvey echter acht Giddens daarbij niet
zozeer het 16e eeuwse mercantilisme alswel het 1ge eeuwse industriele kapitalisme van
doorslaggevend belang. En daamaast moet ook de opkomende natiestaat in de analyse
worden betrokken. Eerst de verspreiding op enige schaal van het industriele kapitalisme,
met zijn transformatie van het leven van de daarin betrokken massa van loonarbeiders,
zijn constante stroom van grondstoffen en produktiemiddelen en zijn georganiseerde
transformatie van de natuurlijke en bebouwde omgeving maakt dat het chronisch-
procesmatige beheer van de ruimte, met het oog op veranderlijke toekomstige doelen,
een permanente conditie wordt van het sociale leven. Industrialisme, in brede zin opgevat
(dus niet louter in de beperkte betekenis van de 'Industriele Revolutie', maar in de betekenis
van de georganiseerde transformatie van de natuur) vormt zowel onderdeel als oorzaak
van de veranderende relatie tussen de sociale en de materiele wereld. De omgeving krijgt
de gestalte van een 'gecreeerde omgeving', een omgeving die het object wordt van een
permanente, met de meerwaardeproduktie en de ontwikkeling in wetenschap en technologie
verbonden reflexiviteit. Tegelijkertijd gaat ook de nationale staat zich in een georganiseerd
reflexief verband met de ruimtelijke orde inlaten. Dat deels als een reactie op en deels
onder druk van de met de industrialisering in gang gezette ruimtelijke transformatie. De
nationale staat zet aldus een eigen dynamiek van constructie en reconstructie in gang,
die op haar beurt bijdraagt aan de verdieping van de ruimtelijke onrust (vgl. Giddens
1985: 146)?4

24 Giddens (o.a. 1981) zowel als Harvey (o.a. 1985) hebben benadrukt hoe de fonnalisering van de tijd en
de homogenisering van de ruimte met elkaar verband hie\den. '( ...) it was only through the conquest of space
after 1840 that an abstract, objective, and universal sense of time came to dominate social life and practice'
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De gecreeerde omgeving manifesteert zich in zijn meest geprononceerde vorm in de stedelijke
ruimte. Het modeme urbane leven, met zijn ervaring van rusteloosheid, anonimiteit,
permanente verandering en fragmentatie, vormt daar onderdeel en uitdrukking van. Waar
de pre-modeme stad zich ontwikkelde in een hechte, ook ecologische relatie tot de natuur
(en daarmee veelal ook tot de lokale traditie), wordt de natuur in de modeme stad meer
en meer uitgebannen (Giddens 1981: 149). Prototypisch daarvoor is het kunstmatige rechthoe-
kige stratenpatroon van sommige Noord-Amerikaanse steden, met hun genurnmerde en
niet langer naar de lokale traditie verwijzende straatnamen (een homogeniserende ruimtelijke
organisatie die overigens al ten tijde van de Franse revolutie werd beschouwd als het
toppunt van moderne rationaliteit), danwel de functionalistisch-modemistische architectuur
met haar gemis aan elke referentie naar plaats en tijd. De modeme stad, opgevat als
'gecreeerde omgeving' vormt de setting bij uitstek van zowel de kapitalistisch-industriele
produktie, als van de modeme staatsgebonden administratie (Giddens 1985:147). Voor
wat betreft _Tilburg lijkt Giddens' analyse meer plausibel dan die van Harvey.

Traditionele moderniteit

Tilburg is meer het prototype van een 'modeme' dan van een 'pre-modeme' stad.
Stadswallen, stadsgrachten en stadspoorten ontbreken er, net zo goed als een traditioneel
centrum met zijn concentratie van wereldJijke, commerciele en kerkelijke Macht. De stad
Tilburg is dan ook ontstaan in een tijdperk dat de traditioneJe functie van de stad als politiek
en commercieel coordinatie- en machtscentrum was uitgespeeld en overgedragen aan het
hogere integratieniveau van de dan opkomende nationale staat, een proces waarbij de
aan het feodalisme eigen tegenstellingen tussen stad en platteland geleidelijk aan zou
verdwijnen. Maar net zo goed als de dynamisering van de produktie verloopt ook de
dynamisering van de bebouwde omgeving op een particle en ongelijktijdige manier.

Zoals hiervoor is benadrukt had Tilburg tot ver in de 1ge eeuw een in hoofdzaak
agrarische ruimtelijke structuur. Nog in 1850, toen het gebied dat nu Tilburg heet een
kleine 15.000 inwoners telde, werd de morfologie gekenmerkt door een voor de Kempische
zandgronden typisch en eeuwenoud patroon. Tilburg bestond feitelijk uit een los
conglomeraat van buurtschappen, dertien in het totaal, elk gecentreerd rondom een
driepuntskruising van wegen en karresporen, gesitueerd in een wijds ruimtelijk verb and,
dat zelf verband hield met het ter plaatse gehanteerde drieslagstelsel (Deckers 1912). Van
een ruimtelijke eenheid was feitelijk geen sprake (Wijffels 1987:25).

De aansluiting van Tilburg op het zelf dichter wordende netwerk van nationale
verbindingswegen verloopt traag. De Tilburgse bestuurderen en ondememers moeten het
vervoersnetwerk als het ware naar zich toe trekken.

In 1826 kwam de 'steenweg' Breda-Tilburg-Den Bosch gereed, een onderdeel van
de grotere verbindingsweg Tholen-Grave, een van de vele infrastructurele werken die
plaats vonden onder de neo-mercantilistische politiek van Willem I.25 De rijksweg doorkruist

(Harvey 1985:11).
25 Het kostte het gemeentebestuur en de fabrikanten overigens de nodige moeite om een aansluiting te krijgen
op de rijksweg. 'In het belang der aigemeene schatkist' koos men voor een verbinding ten noorden van de
stad. Maar nadat van Tilburgse zijde een financiele bijdrage was toegezegd van fl. 30.000,-, werd het trace
verlegd naar het zuiden. De bijdrage werd in Tilburg mogelijk gemaakt middels een heffing van belastingen
op deuren en vensters, personeel en meubilair (Jacobs 1959:73).
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Tilburg via een tweetal herdgangen, Kerk en Heuvel, die door hun ligging aan de weg
gezamenlijk zuIlen uitgroeien tot het centrum van de toekomstige stad. Daarnaast krijgt
Tilburg in de loop van de daarop volgende jaren ook verbindingen naar het noorden (1844)
en zuiden (1854) (Jacobs 1959:75). Een probleem blijft de verbinding met het noorden
van het land. De grote rivieren vormen tot in deze eeuw een belangrijke hindemis.

Het duurt wederom relatief lang voordat de integratie van Tilburg in het nationale
verkeersnet wordt aangevuld met een spoorverbinding. Eindeloze onenigheid tussen steden
en regio's over de ligging van de trace's heeft de aanleg behoorlijk vertraagd. Ook het
gemeentebestuur en de dan inmiddels opgerichte Kamer van Koophandel werpen zich
in de strijd, bewapend met cijfers over de industriele bedrijvigheid ter plaatse.

In 1863 wordt de lijn Tilburg-Breda geopend, waardoor Tilburg een aansluiting krijgt
met het spoomet in het westen van het land. De lijn haalt Tilburg uit haar isolement en
heeft een stimulerende invloed op de wolnijverheid, maar ook op het 'vreemdelingenverkeer'
(Jacobs 1959:80). In november 1865 is de verbinding Tilburg-Eindhoven-Maastricht gereed.
In oktober 1867 volgt de verbinding Tilburg- Turnhout (die Tilburg per spoor in contact
brengt met het Belgische kolenbekken) en uiteindeJijk pas in 1881 de verbinding Tilburg-
's Hertogenbosch (ibid.). De ruimtelijke integratie van Tilburg in het verdichte nationale
verkeersnet is een feit, iets wat op zichzelf een bijdrage heeft geleverd aan de integratie
van Tilburg in een bovenlokale dynamiek."

De mechanisering van de wolbewerking in de loop van de 1ge eeuw gaat gepaard met
een verdergaande ruimtelijke concentratie en integratie van het bewerkingsproces. Meer
en meer worden de verschillende onderdelen (van het wassen en spinnen tot aan het weven
en vollen) bij elkaar in een gebouw ondergebracht. Oorspronkelijk past de proto-industriele
bedrijvigheid nog vrij naadloos in het traditionele kleinschalige bebouwingspatroon, ook
al vinden er ook dan permanente aanpassingen plaats van de werkhuizen om de beginnende
concentratie en mechanisering van de wolbewerking te huisvesten (zie VanGorp 1987:83ev).
Maar met de introductie van het stoom versneld de ruimtelijke ontwikkeling en krijgt
Tilburg steeds meer het uiterlijk van een modem industrielandschap. De horizon raakt
gedomineerd door fabrieksschoorstenen. Karakteristiek voor het Tilburgse industriele tijdperk
worden lange, smaIle en daardoor hoog ogende gebouwen met een spits zadeldak, vier
tot vijf identieke bouwlagen hoog, op de korte kant twee vensters en een centrale poort
breed (ca. 15 meter), met naast het hoofdgebouw de machinekamer met de stoornketel
en de karakteristieke schoorsteen (Van Gorp 1987:123). 27

In Tilburg, zo steIlen Cusveller et al. (1986), voegde de industriele nijverheid zich,
meer dan in steden als Enschede en Eindhoven, naar de traditioneel gedecentraliseerde

26 In het verslag van de Kamer van Koophandel over 1887 valt dan ook te lezen: 'En wathet personen-verkeer
betreft, welke verbazende verandering zien wij niet in korte jaren plaats grijpen! Tot aan 1862 was onze stad
aUeen per diligence genaakbaar. Hoe weinig koopers kwamen destijds de Tilburgsche magazijnen bezoekenl
Welk buitenlandsch handelaar dacht eraan zich hierheen te begeven om kennis te maken met het Tilburgsche
fabrikaat? Hoe moeilijk en hoe tijdrovend was het niet voor onze industrielen zelf, hunnen clientele te gaan
bezoeken? Nu zijn wij op de uitstekendste wijze in aile richtingen aan het wereldverkeer verbonden: niet aileen
vullen de binnenlandsche koopers, in sommige maanden van hetjaar, onze hotels, doch ook de buitenlandsche
handelaars komen hunnen keuze bij ons doen' (op. cit. Van de Weijer 1955:129).
27 CusveUer et aI. (1986:40) brengen de smaUe hoogbouw enerzijds in verband met de traditionele kavelvorming
van de lintbebouwing. De kavels hebben een smalle naar de straat gekeerde kopse kant en steken diep de weilanden
in. Daamaast wordt de hoogbouw bevorderd door de noodzaak de machines zo dicht mogelijk bij de energiebron,
de stoomketel, op te stellen. De overbrenging van de stoomenergie naar de machines verliep immers nog geheel
mechanisch (vgl. Van Gorp 1987:122).
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ruimtelijke structuur - meer georienteerd op de relatief zelfstandige buurtschappen en
parochies dan op de stad als zodanig -, zonder daar al te drastische ingrepen in te plegen.
Het met stoom, staal en kolen verbonden industrielandschap vestigt zich vooral in de
open ruimtes tussen de herdgangen en landwegen, achter de bestaande lintbebouwing.
Door poortjes en stegen zijn de fabrieken verbonden met de weg. De lintbebouwing zelf
wordt gedomineerd door voor het lokale landschap typischekleine wevers- en textielarbei-
dershuizen, hier en daar onderbroken door de grotere villa's ofwerkhuizen van fabriekseige-
naren, danwel door een groeiende hoeveelheid middenstandswoningen (zie by. Wijffels
1987 :28). De 1ge eeuwse wevers- en textielarbeidershuizen, zo blijkt uit een analyse van
de bouwhistorie van een aantal in de jaren tachtig van de vorige eeuw gebouwde woningen,
weerspiegelen een eeuwenoude lokaIe bouwtraditie." De plukjes bebouwing geven een
chaotisch aanzicht, vooral ook doordat de huizen sterk uiteenlopende hoogtes hebben
en zich op de meest uiteenlopende manieren verhouden tot de rooilijn."

Tot aan deze eeuw vindt de 'urbanisatie' in hoofdzaak plaats op een via de vrije markt
gereguleerde, kleinschalige en particuliere manier waarbij in grote lijnen de eeuwenoude
ruimtelijke patronen worden gevolgd en in stand gehouden :'De eengezinshuisjes verspreidden
zich als een platte pannekoek over de ruimte, waar slechts de fabrieksschoorstenen en
de kerktorens bovenuit staken', aldus Huygens (1966: 12) in een latere publikatie over
bebouwd Tilburg. Een gevolg daarvan is dat Tilburg lange tijd, ondanks de ook ruimtelijk
aanwezige standsverschillen, geen grote gesloten arbeiderswijken heeft gekend, arbeiders-
wijken die in andere industriesteden zoals Enschede, Eindhoven en Maastricht de vorming
van een eigenstandige klassecultuur en klassebewustzijn in de hand hebben gewerkt: daarvoor
was de ruimtelijke uitleg lange tijd toch te wijds en te heteromorf, te open en te diffuus.
De hier en daar in de lintbebouwing opgenomen fabrikantenwoningen, vaak in de buurt
van ofzelfs naast de eigen fabriek, temidden van de woningen van thuiswerkende weyers
en textielarbeiders, vormen de ruimtelijke uitdrukking van de overherige, lokaal georienteerde
verhoudingen ter plaatse.

Maar daamaast kan de aandacht ook worden verschoven van de schaal van de algemene
morfologie naar de meer alledaagse ervaring van de bebouwde omgeving. In de tweede
helft van de vorige eeuw kende Tilburg, in vergelijking tot andere middelgrote steden
in Nederland, de op een na (Enschede) snelste aanwas van de bevolking (Rossen 1988:109).
Samen met de schaalvergroting die terzelfder tijd plaats vindt in de industriele nijverheid
en de ruimtelijke concentratie die een en ander toch teweeg heeft gebracht, veroorzaakt
dit een toename van het verkeer in de verbindingswegen tussen de herdgangen, die daarmee
een veellevendiger aanzien krijgen." Tilburg is in die dagen dan ook weI gekenschetst

28 Zie: Werkgroep Bouwhistorie van de Gemeente Tilburg: Rapport weverswoningen Reitse Hoevenstraat
no. 36-66, Tilburg, November 1979.
29 Bekend is de beschrijving die Elise van Calcar, in 1864 door Thorbecke benoemd a1s inspectrice van het
bewaarschoolonderwijs, in 1851 heeftgegeven: 'Til burg schijnteene verzamelingvan verstrooide buurtschapjes,
van onsamenhangende groepjes huizen, die dwars en scheef door elk:ander zijn geworpen en aan een omgeschudde
Nuerenburger doos doen denken, waarvan de huisjes wei zijn opgezet, maar nog a1toos het schikken tot rijen
en straten verbieden; want soms staan hier en daar de huisjes eens in de rij, weldra ontdekt ge er weer die
uit het gelid schijnen getreden, of die het aangezigt afkeerig van de straat hebben gewend, want eenige straten
vindt men er toch, die zich vereenigen op het marktplein den Heuvel genaarnd' (Van de Weijer 1955:133).
30 Wie aan het einde van de eeuw door bijvoorheeld de Goirkestraat liep, de verbindingsweg tussen de
heerdgangen Goirke en Veldhoven die, samen met het daarachter Iiggende gebied in de loop van de 1ge eeuw
dichtgroeide met woningen en textielbedrijven, moetzonder meeronder de indruk zijn geraakt van de industriele
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als het Nederlandse Leeds. Bestuurders en fabrikanten koesterden zich in de wetenschap
een modeme industriestad te zijo, gesymboliseerd door de grote concentratie van industriele
nijverheid (Van Gorp 1987: 15).

Van een nog centraler belang is de invloed die de industrialisering en de bevol-
kingsaanwas hebben op de wijze van omgang met de ruimtelijke omgeving. De fabrieksgewij-
ze produktie stopt immers niet bij een eenmalige zowel technische als ruimtelijke
transformatie naar door stoomenergie aangedreven nijverheid. Ook hier geldt dat
industrialisering niet een eenmalige ingreep impliceert in het landschap, maar gepaard
gaat met een min of meer permanente veranderingsdynamiek. Niet aIleen is er de via
de meerwaardelogica gestimuJeerde druk tot permanente vemieuwing en expansie, daarnaast
vereist ook de permanente herstructurering van het produktieproces een dynamische ruimtelij-
ke herstructurering, een permanent proces van uitbreiding, atbraak en wederopbouw.

Voor de zwaardere en grotere machines was de hoogbouw al snel niet meer de meest
geschikte bouw. De machines werden eenvoudigweg te groot en te zwaar om op houten
verdiepingsvloeren te worden geplaatst. InTilburg doet nade jaren zeventig van de vorige
eeuw dan ook naast de hoogbouw de uitgestrekte laagbouwhal met zogenaamd sheddakcon-
structie zijn intrede. Het sheddak met zijn naar het noorden oplopende dakschilden maakt
een uniforme lichtinval mogelijk. De introductie van de laagbouwhal heeft de structuur
van de smalle kavelvorming doorbroken. Daarnaast impliceerde ook iedere uitbreiding
van het stoffen-assortiment dat de ruimte moest worden gecreeerd, nodig voor de daarvoor
bestemde machines. Al vrij snel zal zich in Tilburg een markt van fabrieksbouw en -ge-
bouwen hebben ontwikkeld, in de context waarvan de bebouwde omgeving vooral beoordeeld
gaat worden op grond van haar rentabiliteit, ligging en capaciteit. Niet dat de levenscyclus
van de gebouwen daarmee noodzakelijkerwijs korter wordt, in Tilburg bestaat immers
over het algemeen nog voldoende ruimte voor een permanente uitbreiding van de fabrieks-
complexen."

Op de markt van de particuliere woningbouw is inmiddels eveneens sprake van een
overgang naar een meer grootschalige, 'gecommodificeerde' aanpak, waarbij woningen
gaan fungeren als koopwaar op een woningmarkt en het object worden van een meer
grootschalige ruimtelijke planning. Dan gaat ook de ruimtelijke dimensie van de
standsverschillen het schaalniveau van de individuele wooing overstijgen en zich uitstrekken
tot de woonomgeving. De aanpak is typisch voor het laatste kwart van de 1ge eeuw. Er

bedrijvigheid, ook aI gingen de gebouwen als zodanig schuil achter de facades van de lintbebouwing. Zie:
'Van industriestraat tot industrieel monument: de Goirkestraat', in: Tilburg, 1986-4, 1, p. 14-17.
31 Systematisch onderzoek is er tot nog toe niet gedaan naar de ruimtelijke dynamiek van de industriaiisering
in Tilburg. Een aanzet levert evenwel Van Gorp (1987:165 ev) door het optekenen van de ruimtelijke ontwikkeling
van enkele markante wollenstoffenfabrieken. Een voorbeeld vormt deNV Wollenstojfen- en Wollendekenfabriek
H Eras en Zonen. Hermanus Eras (1797-1869) betrekt in 1854 een fabriekshuis aan de Van Hogendorpstraat,
daar al v66r 1847 gebouwd door een vroegere Goirkese lakenfabrikant. In 1859/60 wordt de eerste stoomweverij
gebouwd met drie bouwlagen en een zolder. Al in 1875 voigt een nieuwe fabriek met vijfbouwlagen voor
de produktie van baaien. In 1885 breidt men de stoomfabriek van 1860 uit voor de instaIlatie van appretuurmachines.
In 1890 wordt evenwijdig aan de fabriek van 1875 een nieuwe buckskinfabriek met drie lagen bijgebouwd,
met daamaast een laagbouw-hal voor het duivelen en mengen van de spinpartijen. In 1908 en 1911 bouwt
men deze verder naar achteren uit. In 1895 komt er een gebouw bij de fabriek van 1860 voor de droog-appretuur
en stopperij en een sheddak-laagbouwhai voor de weverij. Voor de droog-appretuur en ais opslagruimte voor
afgewerkte stoff en wordt in 1908 nog een hoogbouwcomplex met vier bouwlagen en mansardekapconstuctie
bijgebouwd. In 1958 wordt de fabriek verkocht aan de firma W. Schoenmakers, waarvan het bedrijf in 1957
was afgebrand. Ook deze staakt in 1965 de produktie, waama het complex uiteenvait en in verschillende handen
komt. De uitbreidingen van het fabriekscomplex heeft steeds plaatsgevonden in eenzelfde gebied, ingeklemd
tussen de Goirkestraat, de Witte Bollestraat, de Kapelstraat en de Hogendorpstraat (zie voor een fotografische
impressie Van Gorp 1987:174).
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is sprake van een op hygienische gronden gebaseerde lokale overheidsbemoeienis. Die
beperkt zich tot de aaneenschakeling van kleine stratenplannen, welke op hun beurt een
produkt zijn van particulier initiatief. Het stratenbeloop wordt nog in grote lijnen bepaald
door de traditionele loop van het natuurlijke landschap, door de traditionele ligging van
landwegen en sloten (vgl. Van der Cammen & De Klerk 1986:37).

Een vroeg en later betekenisvol voorbeeld van de nog relatief ongecoordineerde omgang
met de ruimtelijke transformatie vormt in de tweede helft van de vorige eeuw de door
de Belgische architect Henri Tulder aangelegde Koningswei. Het betreft de aanleg van
een wijk in een gebied dat oorspronkelijk was gedacht als een park, grenzend aan en
behorende bij het zomerpaleisje dat door Willem II, een reguliere gast in Tilburg, aan
het begin van de 1ge eeuw iets ten zuiden van het huidige centrum is gehouwd. Helaas
wilde het Koninklijk Huis Willems Tilburgse bezittingen na zijn dood niet aanhouden
en werden ze in de verkoop gedaan. Om financiele redenen danwel omdat het plan
ontwikkeld is buiten de gemeente om en omdat de gemeente ook buiten de exploitatie
wordt gehouden, krijgt Thulder, die in het bezit komt van de grond, geen gemeentelijke
medewerking voor de ontwikkeling van zijn stratenplan. De aanleg van wegen en riolering
in het gebied stagneert, zodat potentiele bouwers maar mondjesmaat gemteresseerd raken
en de wijk, om exploitatieredenen, gaat bestaan uit een opeengepakte mass a van uit een
bouwlaag bestaande woningen, uitgelegd langs een zestal smalle straten die vanuit een
achter het paleis gelegen plein naar het zuid-oosten uiteenlopen. De wijk vormt een vroeg
voorbeeld van een arbeidersbuurt, en zal in de jaren vijftig en zestig ren van de kemtonelen
vormen van het in Tilburg gevoerde 'onmaatschappelijkenbeleid' (Wijffels 1987: 148).

lets anders verloopt rond 1869 de planning in het gebied tussen het pas aangelegde
station en het geleidelijk ontstane centrumgebied. De gemeente koopt mer enkele percelen
aan om deze te slopen ten behoeve van de aanleg van verbindingswegen. De beslissing
komt moeizaam tot stand en neemt een aantaljaren in beslag. De gemeente bemoeit zich
vervolgens actiefmet wat er aan de door haar aangelegde wegen gebouwd mag worden.
Aan de centrale verbindingsstraten (de Spoorlaan, de Stationsstraat en de WilIem- II straat)
mogen aileen" fatsoenlijke burgerhuizen' worden gebouwd, grote panden, direct grenzend
aan de rooilijn, van het 'genre alsdat van A. Broeders thans aldaar in aanbouw of zoo
als die van de Heeren Swagemakers Ceasar, P. Mutsaers Piron of dergelijke'. Het worden
statige straten, met neobarokke en neoclassicistische gevels, die de vreemdeling die vanaf
het station Tilburg in liep de indruk moesten geven in een heuse stad te zijn aanbeland.
Een eerste poging, in een nog lange rij, tot verbetering van het imago van Tilburg, dit
keer aan de hand van de conventionele stijl van de 1ge eeuwse burgerlijke grandeur.
In het gebied tussen de verbindingswegen, waar de vreemdeling toch niets te zoeken had,
overheerst de gebruikelijke ongecoordineerde, kleinschalige, door de particuliere woningbouw
gedomineerde stratenaanleg en huizenbouw (De Brouwer en Van Hest 1991:37).

Het resultaat van deze nog relatief kleinschalige en ongeorganiseerde verstedelijking is
dat in 1890 in een rapport van het Nut over 'De arbeiderswoningen in Nederland' kan
worden opgemerkt dat de woningsituatie van de arbeiders in Tilburg geen aanleiding
geeft tot opmerkingen. Niet dat er van overheidswege iets werd gedaan aan woningverbete-
ring, maar daarvoor was dan ook geen aanleiding:

'Alles wijst er op dat de grond hier niet duur is en dat de fabrieksarbeider graag buiten
en op het land woont. Alle misstanden voortkomende uit gebrek aan lucht, licht en
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ruimte zijn hier niet of slechts in geringe mate voorgekomen. Als regel kan men aan-
nemen, dat ieder woning minstens twee vertrekken heeft en er een lapje grond bij-
hoort' (cit. in Rossen 1988:195).

Rond 1900, wanneer Tilburg zo'n 40.000 inwoners telt, zijn de buurtschappen naar elkaar
toe gegroeid tot een geheel van wat later is aangeduid als 'een lelijke, structuurloze en
saaie huizenzee', meer een uit zijn krachten gegroeid dorp dan een daadwerkelijke stad
(Huygens 1966: 10). Het bebouwde gebied van Tilburg, inmiddels in tweeen gesplitst
door de spoorweg en een parallel daaraan lopende spoorlaan, kent nog een veelheid van
open gaten, maar is tegelijkertijd aaneen gegroeid tot iets dat lijkt op een stedelijke
concentratie. Veelzeggend is dat de grootste bebouwings- en bevolkingsdichtheid niet
wordt aangetroffen in het rondom de rijksweg ontstane centrum, maar in de periferie
van de oude stad (Huygens 1966: 12). Daar liggen nu zelfs tuinloze woningen, iets
uitzonderIijks in het oude Tilburg. Maar ondanks de snelle groei van de bevolking in
de tweede helft van de vorige eeuw is het eigen woningbezit in Tilburg relatief hoog,
het percentage eenkamerwoningen en de woningbezetting laag en van grootschalige stedelijke
uitbreidingsprojecten of speculatieve bouw is nauwelijks sprake (Huygens 1966: 15; Rossen
1983:14 en Rossen 1988:1221273).32

De schaal van de reflexiviteit

In de relatief ongecontroleerde en ongeplande transfonnatie van de Tilburgse ruimteIijke
orde komt verandering tijdens wat te boek staat als de 'klassieke periode van het
uitbreidingsplan' (Stolzenburg 1984: 1). Dan treedt een aanzienlijke verruiming op in de
schaal van de ruimtelijke reflexiviteit, totdat deze de Tilburgse ruimte als zodanig gaat
omspannen en wordt geleidelijk gebroken met de traditioneel terughoudende opstelling
van de gemeente op dat vlak. De aanzet tot een meer planmatig ruimtelijk beheer komt
van buiten. Wederom is het de uitbreiding van het werkingsgebied van de nationale staat
die Tilburg verder onthecht doet raken van zijn traditie, geholpen door een vooruitstrevende
en wetenschappelijk georienteerde bemiddelaar, een ingenieur die echter in het overherige
Tilburg vooralsnog geen voet aan de grond krijgt.

In de Woningwet van 1901, passend in de liberale wetgeving van rond de eeuwwisseling,
wordt onder meer bepaald dat gemeenten met meer dan 10.000 inwoners voor ten hoogste
tien jaar een plan van uitbreiding moeten gaan vaststellen waarin ze de bestemming van
de grond bepalen. De wet is duidelijk bedoeld om orde te schepp en in de chaotische
dynamiek die de industrialisering en bevolkingsaanwas in ruimtelijk opzicht met zich
mee hebben gebracht (vgl. Van der Cammen & de Klerk 1986:49). Onderdeel van de
wet vonnt ook het instrument van de wettelijk verplichte woningtelling en het instrument
van het bouw- en woningtoezicht. In het ruimtelijke beheer, waarin de gemeenteraad een
cruciale rol is toebedacht, gaan administratie, inspectie en onderzoek een centrale rol spelen.

32 Ook de bestrating van de wegen verloopt langzaam. In 1903 telt Tilburg naast 45 kilometer keiwegen
en 4 kilometer k1inkerwegen ook nog 19 kilometer puinweg en 206 kilometer zandweg. 15 Jaar later is daar
slechts 15 kilometer keiweg bij gekomen (Van de Put 1971:59).
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In Tilburg leidt de uitvoering van de woningwet tot problemen. De directeur van de afdeling
Gemeentewerken meldt dat het hem aan deskundig person eel ontbreekt dat de planning
en het daaraan ten grondslag liggende administratieve werk kan uitvoeren. Men is echter
in het Tilburgse weinig van zins om extra geld te fourneren voor de uitbreiding van het
gemeentelijke apparaat. Oat druist in tegen het lokale bestuurdersklimaat, nog ingenesteld
in de dominante economische belangen van de textieInijverheid en de lokale overherige
verhoudingen. De dienst beperkt zich in eerste instantie tot de 'buitenkant' van het
woningbouwbeleid, tot aanschrijvingen in verband met de volksgezondheid, tot het vaststeUen
van rooilijnen en, wat later, tot registratie van de nieuwbouw (Rossen 1988: 16112). Eerst
na tien jaar aanmodderen en na herhaaldelijke kritiek van hogerhand besluit men tot het
aantrekken van een deskundige: die moet 'van buiten' komen.

Nadat enige extra achtergrondinfonnatie is ingewonnen (het gaat hier immers om
een niet-katholiek uit Holland) wordt in 1913 de ingenieur J.H.E. RUckert aangesteld.
Hij reorganiseert de gemeentelijke dienst en trekt drie man extra personeel aan voor het
maken van een uitbreidingsplan. De daaropvolgende jaren zullen in een hoog tempo nota's
van zijn hand verschijnen, in 1917 culminerend in een 'Algemeen Uitbreidingsplan', volgens
Stolzenburg (1984) het eerste sociaal-wetenschappelijk onderbouwde algemene uitbreidings-
plan in Nederland en als zodanig zijn tijd ver vooruit.

RUckert staat een integrale, stedebouwkundige, economische, demografische, sociale,
esthetische en hygienische aanpak voor, op basis van op wetenschappelijke bevindingen
gebaseerde prognoses. Daarbij moet zoveel als mogeIijk is worden aangesloten bij de
lokale verlangens en behoeften en heeft de esthetiek de utiliteit te volgen en niet andersom
(Stolzenburg 1984: 13 en Cusveller et al. 1986:48).33

Met RUckert gaat het relatief eigenstandige veld van de professionele stedebouwkunde
haar stempel drukken op de Tilburgse ruimtelijke dynamiek. Zijn plannen blijken duidelijk
bemvloed door de Delftse hygienist mr, J.H. Valckenier Kips en door de naturalistisch-
romantische opvattingen van de Weense ontwerper Camillo Sitte. Voor de ideeen van
de laatste bestaat in Nederland op dat moment brede belangstelling (vgJ. Berlage). Als
reactie op de industriele revolutiebouw van de 1ge eeuw is er sprake van een hang naar
esthetiek en traditie: de stad als Gesamtkunstwerk. Het doel van Sitte is 'het scheppen
van een schilderachtig, besloten stadsbeeld als altematief voor de uit een oogpunt van
belevingswaarde zo arrnoedige rechthoekige verkaveling van de revolutiebouw' (Van
der Cammen en De Klerk 1986:52). Aan Ruckerts eigen plannen ligt een opmerkeIijke
combinatie ten grondslag van een 'hygienistisch-wetenschappelijke' aanpak en een 'organisch-
romantische' of 'culturalistische' orientatie, met sociaal-beschavende motieven en veel
aandacht voor ruimte en groen (ibid. 49/53 en Plevoets 1983: 17). Een modeme vonn
en aanpak gaat gepaard met een contextgebonden inhoudelijke orientatie."

33 Ruckerts optiek blijkt duidelijk uit het onderstaande citaat uit zijn rapport: 'Bij het maken van het plan
is de navolgende gedachtengang gevolgd. Nagegaan is hoe de bevolking zich heeft ontwikkeld, hoe sterk zij
is, hoe zij is samengesteld en welke haar vermoedelijke ontwikkeling zal zijn. Zoo goed als doenlijk is, werd
nagegaan, welke de verlangens en behoeften der toekomstige bevolking zullen zijn ten aanzien van verkeer,
bedrijfs- en handelsinrichtingen, hygiene, smaak, comfort en zooveel andere aangelegenheden, hoe daaraan
op bevredigende wijze is te voldoen, waarbij getracht werd de verkregen oplossing in een aesthetisch zoo goed
mogelijken vorm te brengen. Daarbij is de gedacbtengang gevolgd, dat de schoonheid niet bevorderd mag worden
ten koste eener doelmatige ontwikkeling der werkelijkbeid, dat de scboonheid uit doelmatige behandeling van
de eischen der practijk moet voortvloeien' (op. cit. Stolzenburg 1984:11).
34 De organische invalshoek blijkt uit het beeld dat RUckert gebruikt ter beschrijving van de stad: 'De straten
en wegen zijn te vergelijken met aderen, spieren en zenuwen in het menselijk Iichaam - een verkeerd geplaatste
ader kan het Iichaam in hooge mate schaden, en zoo kan ook een juist aderenstel belangrijk bijdragen tot de
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Twee elementen domineren bet plan: de afperking en interne integratie van bet Tilburgse
gebied ten opzicbte van de landelijke omgeving en de rationele opvulling van de gaten
binnen de bebouwde kom. Tilburg moet ook in ruimtelijk opzicbt een stedelijke eenbeid
worden. Het eerste element mondt uit in plannen tot de aanleg van een ringvormige
wandelboulevard om Tilburg been, die aIs bet ware de ruimtelijke functie van de stadsmuur
moet vervangen en de verkeerscirculatie om de stad been moet leiden, alsmede in plannen
tot de opheffmg van de barrierewerking van de spoorlijn. Het tweede krijgt vorm in bet
ontwerp van een k1einschaIig conglomeraat van autonome buurten en buurtjes, elk gecentreerd
rondom een plein, bedoeld voor te onderscbeiden bevolkingscategorieen, symmetriscb
opgezet langs een centraaI assenstelsel via welke de aansluiting is geregeld met de
omliggende buurten en de wandeldreef. Het model van de 'Klein-Siedlung', met zijn
licht gebogen wegen die borg moeten staan voor de individualiteit van de woningen, met
zijn gesloten stadsgezicht, zijn centrale plein, naar binnen gekeerde orientatie en
buurtgebonden voorzieningen (scholen, winkels, kerk, pastorie, patronaat). Ze vormt een
welhaastnatuurlijke voortzetting vanhettraditionele Tilburgse patroon van denaar binnen
toe volgebouwde lintstructuur en een overtuigend flexibel antwoord op de veelheid van
ongelijkmatige ruirntes die nog opvulling beboeven. Intern wijken de wijkjes drastisch
af van bet traditionele patroon, vanwege hun 'nette' symmetrische stratenplan en bun
wijkgebonden woningtype, afgestemd op te onderscheiden doelgroepen. De woningen
vormen de doordacbte behuizing bestemd voor een welopgevoede, gezinsgeorienteerde,
kortom bescbaafde arbeidersklasse. Zelfs tot in het woningontwerp combineert RUckert
een rationeel-wetenscbappelijke aanpak met een orientatie op de lokale context. Zo behoren
de bouwblokken zodanig diep te zijn dat bij elkewoning een voldoende hoeveelheid grond
beschikbaar is. De Tilburgse arbeider is gewend zijn loon aan te vullen met eigen teelt
en bet houden van een varken. De band met de agrarische herkomst is in Tilburg nog
hecht:

'Als regel is de Tilburgsche arbeider gezond en krachtig, hij is arbeidzaarn en opge-
wekt, eenvoudig en levenslustig. De voordelen van het steIsel, waaronder hij gehuis-
vest is, een eigen huisje met een lapje grond erachter, openbaart zich bij hem dus weI
op zeer gelukkige wijze' (gecit. in Rossen 1988:171, zie ook Stolzenburg 1984:13).

Etagebouw ligt niet voor de hand, daarvan houden de Tilburgers eenvoudigweg niet: ze
bedreigt de gezondheid en de zedelijkheid. In Tilburg wil men de privesfeer van het gezin
kunnen atbakenen. Van grote doorbraken is ook geen sprake. Ruirntelijke structuur en
lokale traditie, sociaal-hygienisme en katboliek sociaal beheer sluiten in zeker opzicbt
naadloos op elkaar aan.

RUckert beperkt zicb niet tot het uitbreidingsplan, maar gaat zich, conform zijn sociaal-
hygienische optiek, ook actief inlaten met de organisatie van de woningproduktie en
-exploitatie. Dat zaI bern fataal worden.

In de loop van 1912 en daarna gaat de bouwproduktie in Tilburg daIen en de woningnood
stijgen. Oorzaak zijn de economische crisis van die jaren, nieuwe nationaIe bouwvoorschrif-

bloei van een gemeente, terwijl slecht geplaatste aderen de gezondheid eener gemeente kunnen benadeelen.
De edele deelen van het lichaam ziet men in de stadsuitbreiding vertegenwoordigd door openbare en bijzondere
belangrijke gebouwen, de longen door parken en pleinen' (op. cit. in Plevoets 1983:15).
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ten, een hogere hypotheekrente en de intemationale oorlogsomstandigheden. Volgens
RUckert komt het ook doordat het Tilburgse bouwbedrijf nog in het primitieve stadium
van het kleinbedrijf verkeert (Rossen 1988:314). Hem staat een meer doelmatige maar
tegelijkertijd sociaal georienteerde en op actief overheidsingrijpen gebaseerde aanpak
voor ogen. Er moet een gemeentelijk grondbedrijfkomen dat zich actief gaat bezig houden
met de handel in grond. Daamaast moeten er in Tilburg woningbouwcooperaties komen
om het bouwen voor arbeiders te bevorderen. Tilburg had behoefte aan arbeidersbuurten
en goede en goedkope arbeiderswoningen van een esthetische architectuur, zoals die ook
elders met overheidssteun werden gebouwd (Rossen 1988: 274). De toenmalige burgemeester
Raupp was echter de mening toegedaan dat gesubsidieerde woningbouw een bewijs vormde
vooreen falend volkshuisvestingsbeleid (ibid.). Slechts in uiterstenoodmoesten bouwver-
enigingen en gemeentebesturen de bouw van arbeiderswoningen ovememen (Van der
Put 1971:24).

In de jaren tien herhaalt zich op het vlak van de woningbouwcooperaties wat zich
ongeveer terzelfder tijd afspeelt op het vlak van de arbeidersorganisatie en de politiek.
Het conflict betreft hier de vraag wie in eerste instantie verantwoordelijk is voor de
woningbouw, de particuliere sector of de overheid. Tegelijkertijd wordt de woningbouw
een domein van klassenstrijd en verzuiling. Op de achtergrond speelt enerzijds de
ontwikkeling van het woningbouwbeleid vanuit de centrale overheid en anderzijds de
wisselende behoefte van textielfabrikanten aan arbeidskrachten en loonkostenbeheersing
en van arbeiders aan goede en goedkope behuizing. Zoals het geval is geweest in het
economische en politieke dome in, zal ook in het domein van de woningbouw de
geestelijkheid proberen de tegenstellingen binnen de katholieke zuil te integreren. De
gelegde verbinding tussen woningbouw- en zedelijkheidskwestie (slechte woningen
bevorderden de onzedelijkheid en onkerkelijkheid) maakt dar de geestelijkheid hier geneigd
is de kant van het arbeidersbelang te kiezen.

In 1913 was Tilburg nog de enige grote stad in Nederland zonder wettelijk verankerde
woningbouwvereniging. In april van dat jaar wordt St. Joseph opgericht, geesteskind van
arbeidersvertegenwoordigers van de RK Vereniging voor Spoor- en Tramwegpersoneel
St. Raphael, maar ook gesteund door arbeidersvertegenwoordigers uit andere takken van
industrie, door de priester dr P.e. de Brouwer, verbonden aan de congregatie van de Fraters
van Tilburg, alsmede door Ruckert." Het huurreglement omvat een veelheid van morele
voorschriften zoals tegen het bedrijven van ontucht, open bare dronkenschap en het buiten
de ramen hangen van de was. Door de vereniging aangestelde beambten hadden tussen
zonsopgang en zonsondergang altijd toegang tot de woning om deze te inspecteren. De
woningbouwvereniging bemoeit zich actief met de levenswandel van haar leden bewoners;
zij wordt duidelijk geleid door leden van een respectabele 'arbeidersaristocratie' (zie Van
de Put 1971:32 en Rossen 1988:281).

Wanneer St. Joseph in 1914 een aanvrage indient bij de gemeente voor een voorschot
begint een moeizaam debat. De burgemeester probeert nog de fabrikanten en de spoorwegen
te interesseren tot deelneming, zodat een en ander in particuliere zin kan worden afgehandeld,

35 In datzelfde jaar, 1913, kwam onder invloed van P.C. de Brouwer Ons Brabant tot stand, volgens Van
Oudheusden (1990:70) een genootschap van jonge intellectuelen dat zich ten doel stelde het Brabantse cultuwpeil
te verhogen en de Brabantse bewustwording te stimuleren. In de jaren rond de Tweede Wereldoorlog zal Ons
Brabant uitgroeien tot Brabantia Nostra, een regionalistische beweging.
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maar het katholieke karakter van de bouwvereniging vormt een onoverkomelijk struikelblok.
De gemeenteraad gaat uiteindelijk, tegen de wens van B& W in, overstag, waarschijn1ijk
onder druk van de brede steun voor St. Joseph, de dreiging van de oprichting van een
socialistische bouwvereniging en een schrijven van het Ministerie van Binnenlandse Zalcen
waarin B&W eraan worden herinnerd dat van de zijde van Tilburg nog steeds geen aanvrage
was ontvangen voor een rijksvoorschot voor woningbouw (ibid. 291).

Direct na het besluit van de raad beginnen B& W besprekingen met de fabrikanten
die uitmonden in de oprichting van die kant van de 'Tilburgse Bouwvereniging'. In 1916
kondigt de laatste aan 600 woningen te willen gaan bouwen. De burgemeester is blij met
deze kapitaalkrachtige vereniging die enerzijds voldoet aan de wettelijke voorschriften
en anderzijds waarschijnlijk minder een beroep hoeft te doen op de gemeentelijke begroting.
Van de kant van de arbeidersraadsleden wordt de vrees geuit dat de TBV de kleinere
bouwverenigingen de wind uit de zeilen zal nemen en dat het initiatief zalleiden tot slechte
fabriekswoningen met een vergaande controle van de zijde van de werkgevers op de
levenswandel van de bewoners (ibid. 294). In datzelfde jaar wordt 'Ons Huis' opgericht.
De vereniging bestaat uit vertegenwoordigers van de plaatselijke middenklasse en wil
kleine middenstandswoningen gaan bouwen met geldelijke steun van de gemeente (ibid.
284). Eenjaar later voIgt 'Ontwikkeling', een cooperatieve bouwvereniging van socialistische
zijde. Het bestuur is samengesteld uit arbeiders van de Staatsspoorwegen die vrezen de
boot te missen in de Tilburgse door katholieken gedomineerde woningbouw (ibid. 283).

Ondertussen stagneert de woningbouw zelf. Vergeleken met andere grote steden is
de verhouding tussen de toename van de bevolking en de nieuwbouw in 1916/' 17 in Tilburg
het slechtst (ibid. 229). De gemeente reageert op de bloei van woningbouwverenigingen
in Tilburg door zelfhet initiatiefnaar zich toe te trekken. In 1917 komt het gemeentebestuur
met de verrassende beslissing om toch maar zelf te gaan bouwen, offici eel om de grote
woningnood het hoofd te bieden, maar waarschijnlijk ook om zo de Tilburgse socialisten,
die met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 1919 steeds actiever worden, de
pas af te snijden (ibid. 403). De woningen worden ter exploitatie ondergebracht bij de
in 1918 tijdens een geheime gemeenteraadsvergaderingop te richten neutrale Tilburgsche
Woningbouwstichting, in 1924 omgedoopt in Stichting Woningbeheer. Rossen, van wie
deze analyse van de ontwikkeling van de Tilburgse bouwverenigingen is overgenomen,
concludeert: 'Gedreven door anti-socialisme monopoliseerde het Tilburgse gemeentebestuur
de sociale woningbouw waardoor de juist door socialisten gewenste overheidszorg voor
de volkshuisvesting in Tilburg werd gerealiseerd' (ibid. 299). De SDAP stemt in omdat
men onpartijdigheid verwacht in de toewijzing van woningen. Maar het door katholieken
en ondememersbelangen gedomineerde B& W benoemen het bestuur en de raad van
commissarissen. In 1920 zal de SDAP dan ook pleiten voor een hemieuwde inschalceling
van het particuliere initiatief, om zodoende de 'Ontwikkeling', en daarmee de arbeiders
van het Staatsspoor weer een kans te geven eigen woningen te bouwen (ibid. 304).

In 1926 brengt De Casseres zijn boek Stedebouw uit, waarin aandacht wordt besteed aan
de noodzakelijke rol van het sociaal-wetenschappelijke onderzoek in de stedebouw:

'De stedebouwer lost und bindet, hij combineert, analyseert en synthetiseert, en "to-
vert" uit het amalgaam van feiten en cijfers een plan te voorschijn, dat bepaalt, hoe
vele menschen zullen wonen, waar lopen, waar spelen, waar werken, en waar zij ge-
bracht zullen worden, wanneer zij den weg van aile stof gegaan zijn. De stedebouwer
moet in al zijn werken denken aan de geslachten die na hem komen (...). Het is daar-
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om zijn taak door een, met kennis en inzicht in de mogelijke ontwikkeling van een
samenleving opgesteld plan, de ontplooiing van aile krachten, die daarin leven, moge-
lijk te maken' (Stolzenburg 1984:6; vgl. Beckers 1983:406).

De verwetenschappelijking van de industriele produktie, daar tot uiting komend in de
toepassing van principes van Taylorisme en Fordisme, weerspiegelt zich in de stedebouw
in een beweging van esthetiek naar sociografie (vgl. Van der Cammen & De Klerk 1986:75).
Noodzakelijk is weI dat een en ander gebeurt in volledige harmonie met de lokale omgeving.
Instemmend haalt De Casseres de Britse bioloog, socioloog en planoloog Patrich Geddes
aan die eerder schreef:

'( ...) each true design, each valid scheme should and must embody the full utilisation
of its local and regional conditions, and be the expression of local and regional person-
ality' (Stolzenburg 1984:7).

Zo 'n 17jaar voordat deze wetenschappeIijke rationaliteit zijn hoogtepunt kent in het AIge-
meen Uitbreidingsplan van Amsterdam, ligt ze in Tilburg al ten grondsiag aan het plan
'Ruckert' .36

In 1918 keurt de gemeenteraad het plan goed. Met de uitvoering van onderdelen is
dan al begonnen. In de komende jaren twintig en dertig doet zich in Tilburg zoiets voor
als een bouwexplosie. Het 'plan Ruckert' krijgt gestalte. Weliswaar wordt op onderdelen
herhaaldelijk daarvan afgeweken, maar niettemin reikt het plan de kaders aan waarbinnen
de uitbreiding in de jaren twintig en dertig zal gaan plaatsvinden. De gaten in het
binnengebied worden na elkaar gevuld met aan diverse woningbouwverenigingen in
exploitatie uitgegeven woningcomplexen, gesitueerd in autonome, naar binnen georienteerde
woonbuurten. De lintstructuur wordt daarbij in tact gelaten. Daarnaast wordt ook de ringbaan
aangelegd, niet zozeer als een wandelboulevard, zoals Ruckert die had gedacht, maar
als een verkeersweg ter ontlasting van het verkeer in het binnengebied, nog wei met in
het midden een wandel- en ruiterpromenade, geflankeerd door bomen.

Deze explosie van de woningbouw in het interbellum moet overigens niet zozeer in
verband worden gebracht met de activiteiten van Ruckert, maar volgens Rossen (1988:403)
vooral met het dieper doordringen van de invloed van de nationale overheid in de Tilburgse
samenleving en de daarmee gepaard gaande afnemende beleidsvrijheid van de gemeente.
Wanneer het overheidsbeleid later weer geliberaliseerd wordt staat de Tilburgse gemeentelijke
overheid voorop om die koerswijziging te volgen.

Ruckert zelf heeft het niet meer mogen meemaken. Ondanks het feit dat zijn
stedebouwkundige optiek in ruimtelijk opzicht naadloos aansluit bij de traditionalistische
orientatie in Tilburg, krijgt hij er geen voet aan de grond. Het is niet de inhoud die
problemen oplevert, maar de vorm, de wetenschappelijke aanpak met zijn op centraal
overheidsingrijpen gebaseerde, sociaal-hygienische en democratische gedachtengoed, de
onderling verbonden schaal van reflexiviteit en interventie. Oat uiteraard in combinatie
met zijn positie als buitenstaander die het de lokale Tilburgse bestuurderen wei even zal
komen vertellen. Na ettelijke aanvaringen met het Tilburgse gemeentebestuur, vooral

36 Uiteraard zijn er aI voor die datum uitbreidingsplannen gemaakt Denk bijvoorbeeld aan de in 1904 en
1909 door Berlage geformuleerde plannen voor respectievelijk Arnsterdam-Zuid (herzien in 1915) en Den Haag
(zie Van derCammen & De Klerk 1986:53). Waarhet hierom gaat is de rol van hetsociaal-wetenschappelijke
onderzoek in een en ander. Daarin is RUckerts plan in zijn tijd uniek.
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voortkomend uit een totaal verschillende opvatting over gemeentelijk beleid, wijkt hij
uit naar Den Bosch, waar hij al in 1918 overJijdt (zie ook Van de Sande 1988).

De verwetenschappelijking van de ruimte

Het uitbreidingsplan van RUckert heeft de dynamiek van de stedelijke ontwikkeling in
banen geleid die aansluiten bij de traditionele contextspecifieke ruimtelijke uitleg. Het
alledaagse en zowel economische als religieuze leven zou zich tot na de Tweede
Wereldoorlog concentreren binnen buurtschappen die in velerlei opzicht de modeme neerslag
vormden van een traditioneel verankerde basisstructuur van herdgangen (vgl. Cusveller
et al. 1986:40-45 en Van de Weijer 1955:144). De maat van de in zichzelf gekeerde
buurtschappen sloot bovendien goed aan bij het katholieke organisatiepatroon van de
parochies, waarbij de parocbiegeestelijkheid ais een 'goede herder' waakt over het geestelijke
leven van de parocbiegemeenschap, ondersteund door een veelheid van parocbiegebonden
voorzieningen (scholen, kerken, patronaat). De uitbreiding van het aantal parochies volgt
dan ook de uitbreiding van het aantal buurten. Kende Tilburg in 1850 nog slechts twee
parochies, in 1873 waren dat er vijf, in 1920 twaalf en in 1955 zullen het er vierentwintig
zijn (ibid. 118). Tegelijkertijd organiseren de buurten nog een veelheid van functies, naast
woongelegenheid bieden ze ook werkgelegenheid (de industriele nijverheid vindt nog
tussen de woningen plaats), winkelfaciliteiten, recreatievoorzieningen. Aileen in de meest
recente nieuwbouwwijken in het zuidelijke gedeelte van de stad, gebouwd na 1945, is
er nog sprake, zo constateert Van de Weyer in 1955, van een schaarste aan winkels. En
aileen in de villawijk Zorgvliet, gebouwd in een groene zone net buiten de westelijke
ringbaan, ontbreken bedrijven.

In 1945 is meer dan de heIft van de woningen in Tilburg hoogstens 25 jaar oud. Bijna
75% is niet langer dan 45 jaar oud en stamt dus van na de eeuwwisseling. De cijfers
geven uitdrukking aan de uitzonderlijke bouwexplosie van de jaren twintig en dertig,
maar ook aan de explosieve groei van de Tilburgse bevolking. Telde Tilburg rond 1900
nog zo'n 40.000 inwoners, in 1945 is dat aantal gestegen tot ca 100.000. De bevolkingscurve
uit die dagen wijst stijl omhoog. Van de Weijer die deze cijfers heeft verzameld spreekt
angstvaIlig, ondanks alles, over een Vermassung van Tilburg en brengt deze in verband
met het verscbijnsel van de toenemende onmaatschappelijkheid (ibid. 108; zie het volgende
hoofdstuk). Er treedt bier en daar, langs de oude karresporen met hun traditionele bebouwing
en in de stiefmoederlijk behandelde wijk van Thulder, de Koningswei, verkrotting op.
De verwachting is bovendien dat de bevolkingsaanwas de komende jaren tot recordhoogten
zal stijgen. Dat gecombineerd met de oorlogsschade en de noodzaak tot wederopbouw
vraagt om een hemieuwde bouwplannen. Het plan van RUckert voldoet niet langer.

Wat zich in de jaren daaropvolgend in Tilburg voordoet heeft waarschijnlijk tijdgenoten
en generaties na hun niet zozeer versteld doen staan vanwege de schaal van een en ander,
alhoewel ook die niet te negeren valt. Het is vooral de manier waarop in korte tijd wordt
gebroken met aile mogeJijke eens vanzelfsprekend en onaantastbaar lijkende vormen en
structuren, die tot de verbeelding spreekt. Daarbij gaat het niet aileen om traditionele
noties van harmonie en contextgebonden kleinschaiigheid, van non-interventie en overherig-
heid, van uitsluiting en insluiting, of om de overgeleverde ruimtelijke morfologie: ook
de industrie van staal, stoom en kolen, voor de generaties die daarmee zijn opgegroeid
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het haast onaantastbare symbool van 'modern' Tilburg, blijkt na de introductie van de
elektromotor verworden tot een relikwie van een achterhaalde, 'donkere' tijd van roet,
rook, olie en lawaai, een tijd waaraan een opkomende klasse van professionele bestuurders
maar liever niet langer herinnerd wenst te worden. De meer hedendaagse textielnijverheid
raakt daarnaast meer en meer gehuisvest in laagbouwhalien die zichzelf in niets meer
onderscheiden van andere industrietakken en die in ieder geval niets meer gemeen hebben
met de oude stoomnijverheid (zie Vintgens 1963:902 en Van Gorp 1987:160-163). De
fabrikanten moeten veel van hun overwicht op het lokale po\itieke bedrijf prijs geven,
een politiek bedrijf dat in de naoorlogse jaren verder zal uitgroeien tot een eigenstandig
expert- en machtsysteem. De bedrijfsgebondenheid en serviliteit van de Tilburgse arbeiders,
ooit geroemd en geprezen, gaat worden beschouwd a1s problematisch en achterhaald in
een noodzakelijkerwijs meer flexibel georganiseerde arbeidsmarkt. Noties van traditionaliteit
en modemiteit worden herijkt. Niet aileen verandert de inhoud van de begrippen, maar
ook de waardering die daarmee wordt verbonden maakt een draai van honderdtachtig
graden. De stadsuitleg van het interbeUurn, hoe modern ook vanuit het toenmalige perspectief,
met zijn brede en Iichte woningen en ruim opgezette straten en zijn symmetrische
systematiek, is alweer achterhaald. Haar hang naar geborgenheid, lokalisme en context,
haar sociaal-hygienische basisoptiek, haar verwijzing naar de gemeinschaftliche dorpse
samenleving met haar inwendige, gesloten orientatie en functionele integratie, maken
haar verdacht in de ogen van een nieuwe generatie van stedebouwers, op zoek naar de
zuivere, universe\e, a-politieke, wetenschappelijk bepaalde, technische vorrn.

Tilburg, eens het toppunt van een moderne industriestad, heeft in de ogen van een
nieuwe generatie bestuurders (wederom) een imago-probleem. Het is te kleinschalig, te
ongeordend, te provinciaals, te tradition eel. Tilburg moet, voor de zoveelste keer, het
moderne industriele tijdperk worden ingeleid. En dat zal gebeuren met harde, maar professio-
nele bestuurdershand, een bestuurdershand die als het ware de lokale serviliteit ten eigen
nutte zal inzetten. Ter legitimatie wordt de stagnering en eenzijdige samenstelling van
de lokale werkgelegenbeid aangevoerd, samen met de te verwachten toename in
bevolkingsomvang en verkeersmobiliteit. Maar er is geen noodzakelijkheidsrelatie tussen
die reeel aanwezige problemen en de manier waarop deze vervoigens gehanteerd gaan
worden. Ook bier is sprake van een samenkomst van relatief eigenstandige ontwikkelingen,
lokale en bovenlokale invloeden, economische en cultureie, zonder vooropgezette logica
of causaliteit dan wei vooropgezette riehting, alhoewel de professionals uit die tijd het
anders zullen voorstellen.

Na de oorlog trekt het gemeentebestuur de dan in een soortge\ijke functie voor Eindhoven
werkzame architect Jan van der Laan aan als adviseur voor de verdere stadsuitleg. Van
der Laan, die al voor de oorlog actief is geweest in Tilburg, komt met het voorstel de
architect Auke Komter bij het project te betrekken. Hun werk zal gaan bestaan uit het
maken van een voorstel voor de toekomstige stadsontwikkeling van Tilburg, een plan-in-
hoofdzaak, te ontwikkelen in samenspraak met de gemeente en na goedkeuring nader
uit te werken door de gemeentelijke stedebouwkundige dienst (Wijffels 1987:50). Hun
samenwerking zal een contractperiode duren, tot 1951. Dan beeindigt Van der Laan zijn
verbintenis met Tilburg en neemt Komter de adviserende taak over. In de uitwerking
van de plannen domineert de visie van Komter.

Net zoals Ruckert willen Van der Laan en Komter uitgaan van een totaalbenadering:
'heel het maatschappeiijk gebeuren, de op handen zijnde veranderingen, de probiemen
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(verkeerstechnisch, woningbouwvraagstuk, groenvoorziening, handel, industrie, kerk-
gemeenschap en recreatie), wensen en voorkeuren moeten gernventariseerd worden, om
deze als randvoorwaarden te gebruiken' aldus citeert Wijffels (ibid. 51) uit een B& W
vergadering.

De korte samenwerking tussen Van der Laan en Komter is opvallend. De een staat
te boek als een 'traditionalist', afkomstig uit de Delftse school, de ander als een uitgesproken
functionalist of 'modernist', die zelfs nog een tijd stage heeft gelopen bij Le Corbusier,
in de oorlog heeft meegewerkt aan de wederopbouwplannen van Rotterdam en lid is geweest
van 'De 8' (Cusveller et al. 1986:57; Fanelli 1978:280).31 Het duo overbrugt daannee
de tegenstelling die in de dagen van wederopbouw in stedebouwkundig Nederland bestaat
tussen de architecten van de Delftse school en van de Nieuwe Zakelijkheid.

Het traditionalisme van de Delftse school had in de jaren dertig aan populariteit
gewonnen. Dat deels als een reactie op het functionalisme van de Nieuwe Zakelijkheid,
deels als gevolg van de economische crisis, het daannee verbonden cultuurpessimisme
en de hang naar een nieuwe zekerheid: een nieuwe onvergankelijke, ware, boven de
geschiedenis staande schoonheid (Klassieke Oudheid, Gouden Eeuw, Platteland; Fanelli
1978: 172). Ook vlak na de oorlog bleef het traditionalisme populair; het sloot immers
heel goed aan bij de restauratieve cultuur van die dagen (Van der Cammen & De Klerk
1986:107). In 1947 wordt een kaart in omloop gebracht waarop staat aangegeven waar
in Nederland 'traditionalisten' en waar 'modernisten' werkzaam zijn aan opdrachten in
verband met de wederopbouw. Er is sprake van een 'dictatuur van de Delftse school'
(Fanelli 1978: 175). Maar in dejaren zestig zal in de context van demode van de 'integrale
planning', de econornische wederopbouw en de opkomende populariteit van de post-
industriele stad, het modernisme wederom terre in winnen en gaat de stedelijke her-
structurering van steden als Rotterdam, Eindhoven en Utrecht gelden als toonaangevend.
De ultieme schoonheid wordt niet langer gezocht in de geschiedenis ofin de lokale natuur
van de landschappelijke lijnen en vormen, maar in de functionaliteit en de universele
natuur van de wetenschap.

In 1947 komen Van der Laan en Komter met een eerste 'plan-in-hoofdzaak', een herziening
van een al eerder in 1939 gemaakt plan. De Tilburgse stedelijke herstructurering heeft
in een aantal opzichten veel weg van de Rotterdamse en de Eindhovense, de plaatsen
waar respectievelijk Komter en Vander Laan terzelfdertijd werkzaam zijn. Drie elementen
domineren het plan: de constructie van het hoogspoor, de reorganisatie van de binnenstad
en de grootschalige stadsuitbreiding ten westen en noorden van de stad. Gedrieen leiden
ze tot een radicale herstructurering van de Tilburgse ruimte. De ringbaan wordt omgevormd
tot een vierbaans 'urban motorway', die naar het westen en noorden wordt open gebroken
en uitgebreid om de daar geplande grootschalige uitbreidingswijken te kunnen doen aansluiten
bij de stad.

In de ban van de grote werken en het beeld van Tilburg als moderne industriestad,
ontstaat in de loop van 1947-1958 in de samenwerking tussen gemeentebestuur en architecten,
een verdergaande drang naar totaal-ingrepen (Wijffels 1987:53). In de daarop volgende

37 In het manifest van 'De 8' uit 1927 valt te lezen: 'De 8 zegt: het is niet uitgesloten schoon te bouwen,
maar het ware voorhands beter lee\ijk te bouwen en doelmatig, dan parade architectuur op te trekken voor
slechte platte gronden' en: 'De 8 wil geen weelde architectuur ontsproten aan de vonnen wellust van getaJenteerde
individuen', maar 'werkt meet voor een bouw-WETENSCHAP dan voor een bouw-KUNST'. De beweging
presenteert zich a1s a-esthetisch, a-romantisch, a-dramatisch en a-kubistisch (Zie Fanelli 1978:133).
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jaren volgen de plannen voor steeds radical ere ingrepen elkaar razendsnel op, gesteund
door een in bestuurlijke en politieke kring gegroeide hang naar professionaliteit en
dadendrang, gestimuleerd door en gelegitimeerd aan de hand van ontwikkelingen op de
Tilburgse arbeids- en woningmarkt.

In 1952 verschijnt een nieuw uitbreidingsplan-in-hoofdzaak, gebaseerd op nieuwe
bevolkingsprognoses. De idee is dat Tilburg in hetjaar 2000 omstreeks 225.000 inwoners
zal tellen (Vintgens 1963:901).38 Daarnaast presenteert Komter zijn eerste schetsen voor
de wijziging van de binnenstad, schetsen die nog datzelfde jaar weer worden bijgesteld.

In 1954 publiceren B&W een Nota inzake het gevoerde en nog te voeren be/eid op
het gebied van de volkshuisvesting. In de nota wordt een dringende behoefte geconstateerd
aan nieuwe woningen in Tilburg. Tijdens de oorlog heeft de woningbouw stilgestaan en
door materiaalschaarste en de prioriteit van het herstel van de oorlogsschade is er
aanvankelijk van nieuwbouw in Tilburg nauwelijks sprake geweest." De woningnood
wordt verklaard tot volksvijand nummer een, vooral vanwege de geestelijke, zedelijke
en lichamelijke nadelen (in die volgorde!) die ermee verbonden zijn. Het college geeft
de voorkeur aan de bouw van 3 kamerwoningen, omdat die woningen de uitgroei van
het gezin in het katholieke Tilburg niet in de weg staan. Daarnaast is er dringend behoefte
aan middenstandwoningen om zo de verbreding van de beroepenstructuur te bevorderen.
Er wordt gepleit voor hoogbouw om zo de stad 'stedelijke allure' te geven.

In de loop van de jaren vijftig wordt ook steeds meer duidelijk dat er problemen gaan
ontstaan op het vlak van de werkgelegenheid in Tilburg, danwel dat Tilburg uit de pas
dreigt te gaan lopen met omliggende regio's (Huygens 1966:28). In 1955 brengt het
Economisch- Technologisch Instituut Noord-Brabant (ETIN) een rapport uit lnzake de
werkgelegenheid in de gemeente Tilburg. Hieruit blijkt dat de textielnijverheid in Tilburg
vlak na de oorlog een ongekende bloei doormaakte. Het aantal arbeidsplaatsen steeg tot
ca. 13.000 (ETIN 1955 in Dagevos & Theunissen 1987:44). In 1951 echter daalt dat aantal
sterk onder invloed van de Korea crisis. Daama herstelt het cijfer zich weliswaar weer
enigszins, maar het niveau van 1950 wordt niet meer gehaald. Het ETIN baalt een rapport
aan van de OEEe uit 1953 waarin wordt gewezen op het achterblijven van het produktievolu-
me van de West-Europese Textielindustrie als zodanig. Ze is het gevolg van het verlies
van marktaandeel op mondiale schaal door een verscherpte concurrentie uit landen met
lage lonen en een hogere produktiviteit (ibid. 49). Ook in de overige industriele bedrijvigheid
in Tilburg, op dat moment in termen van het gezamenlijke aantal arbeidsplaatsen ongeveer
even groot als de textielnijverheid, treedt een relatieve stagnatie op. TerwijJ in de gehele
provincie Noord Brabant in de periode 1950-1960 het aantal industriele arbeidspJaatsen
toeneemt met 34,6%, blijft dat getal in Tilburg steken op 2,4% (Huygens 1966:28). Het
ETIN-rapport waarschuwt voor de sterk eenzijdig samengestelde en daardoor kwetsbare

38 In een persoonlijk gesprek (d.d. 24.1.'86) stelthet toenmaIige hoofd van de stedebouwkundige afdeling
van Publieke Werken, een afdeling speciaal opgezet om de stedebouwkundige herstructurering van Tilburg
te ontwikkelen, dat Becht ooit de idee geopperd heeft dat Tilburg zich zou ontwikkelen tot een stad van ca.
375.000 inwoners. Vintgens zelf kwarn in die dagen, zo stelt hij, met Komter niet verder dan 175.000: 'we
zijn uitgelachen, maar we hebben gelijk gekregen'. Meer aIgemeen werd toen in Nederland gedacht dat de
toekomstige bevolking snel zou toenemen. Nederland zou in de jaren negentig 21 miljoen inwoners tellen:
'Ha, die sufferds, die statistici hadden twee dingen vergeten: ten eerste de pi! was uitgevonden, toen in die
tijd en ten tweede: aile omringende landen van Nederland hadden niet zo'n bevolkingsgroei, nooit gehad, in
de laatste dertig, veertig jaar niet. Frankrijk ging achteruit, Duitsland ging ook niet vooruit, Belgie zeker niet'.
39 In de raad verdedigt wethouder Jansen zich tegen de kritiek dat er te traag gebouwd wordt met het argument
dat er sprake is van materiaalschaarste. De levertijd van lipssloten is ca. acht maanden, netzo goed als de levertijd
van dakpannen.
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Tilburgse arbeidsmarkt. En dat tegen de achtergrond van een geboortecijfer dat tot het
hoogste van aiJe Nederlandse steden behoort (Van de Weijer 1955: 179) en de idee van
een doorlopend sterk stijgend inwonertal en dus een doorlopend in omvang stijgende
beroepsbevolking.

In 1956 wordt door het gemeentebestuur een zware verkeerscommissie gemstalleerd,
Ze staat onder voorzitterschap van de directeur Publieke Werken. Daarin heeft, naast
een aantal nationale deskundigen op verkeerstechnisch, planologisch en demografisch
terrein, ook de stedebouwkundig adviseur van Tilburg Komter zitting. De hoop is dat
de commissie door haar hoge graad aan technische deskundigheid de politi eke aarzeling
die hier en daar bestaat tegen de doorbraakplannen kan keren (Wijffels 1987:60).

In 1957 wordt Burgemeester Van Voorst tot Voorst opgevolgd door Becht. De eerste,
direct na de oorlog in functie gekomen, staat in Tilburg niet bekend om zijn dadendrang,
de tweede daarentegen zal in de toekomst de bijnaam 'Kees de Sloper' krijgen, en dat
niet omdat bij de ontwikkelingen rustig van achter zijn bureau afwacht, De loco-burgemeester
verwacht voor Becht de volgende taken: 'De groei naar een stedelijke mentaliteit, geleidelijke
bewustwording van eigenwaarde, bevordering van industrialisatie en het probleem van
de woningnood'. Becht antwoordt in zijn welkomsrede met de woorden:

'We leven in een snel evoluerende tijd, waarin de techniek uitgroeit tot bijna beangsti-
gende vonnen, die dwingen tot snelle aanpassing, ook sociaal, tot scherp inzicht, tot
weten, wit de mens niet overheerst worden door de machine, wil de mens niet onder-
gaan in de vonneloze massa of collectiviteit' (Werkgroep Becht 1975:3).

Het is deze cultuur van de wetenschappelijk gelnformeerde zekerheid en onvermijdelijkheid
die in die dagen in Tilburg de toon aangeeft.

In datzelfde jaar, drie jaar na het Mandement van de bisschoppen bedoeld om de
dreigende afkalving van de katholieke zuil te keren, neemt een al sedert 1954 voortslepende
wethouderscrisis in het Tilburgse gemeentebestuur een belangwekkende wending. De
crisis vormt een teken van de veranderende tijd. De PvdA krijgt voor het eerst een
wethouderszetel.

De directe aanleiding is een financiele crisis rondom de nieuwbouw van het politiebureau.
Maar op de achtergrond speelt de groeiende onzekerheid een rol over de deskundigheid
en dadendrang van het Tilburgse gemeentebestuur, gedomineerd door een generatie wier
aanpak drijft op de routine van een gevestigde katholieke hegemonie. Het grootste deel
der wethouders is al vanaf 1945 of nog eerder aan het bewind. Enkele wethouders oefenen
hun ambt in part-time uit, naast een omvangrijke particuliere functie (Tops 1986:48).
De kritiek komt met aileen van PvdA-zijde. Ook de nieuwe voorzitter van de KVP afdeling
van Tilburg is eind 1956 van mening dat de Tilburgse gemeenteraad te weinig deskundigen
telt (Tops & Dittrich 1986: 104). De KVP-zetel wordt voorlopig ingenomen door de PvdA-er
Kruger, een Wagenings ingenieur die is opgeklommen tot de cultuur-technische dienst
van de provincie Noord-Brabant: een katholieke socialist met kennis van zaken! Binnen
de KVP culmineert een en ander rond de gemeenteraadsverkiezingen van 1958 tot een
politieke crisis, eerst om de samenstelling van de kieslijst voor de gemeenteraad (die in
de Tilburgse verhoudingen in belangrijke mate bepalend zal zijn voor de samenstelling
van het toekomstige gemeentebestuur), daama rondom de verkiezing van de nieuwe wethou-
ders. De conservatieven lijken in eerste instantie aan de winnende hand. Het aantal
wethouderszetels wordt uitgebreid van vijf naar zes met als gedachte dat zo naast de oude,
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inmiddels toch herkozen wethouders ook plaats komt voor een representant van de
vernieuwing. Uiteindelijk zullen er vier leden van de oude garde terugkeren in een
wethouderszetel, aangevuld met een vemieuwer en met de katholieke socialist KrUger.
In de loop van de zitting van dit college zullen een aantal oud KVP-wethouders, zoals
eerder is afgesproken bij de collegevorming, plaats maken voor leden van een jongere
generatie. Binnen de PvdA maakt Kruger plaats voor Baggerman, de persoon die de komende
jaren met kracht de onteigeningsprocedures zal gaan aanvoeren voor de uitbreidingsplannen,
Bechts evenknie aan de zijde van de PvdA.40 In de kring van politiek en bestuur heeft
een nieuwe professioneel georienteerde middenklasse het roer overgenomen.

Later zal blijken dat 1958 ook het keerpunt markeert in het aantal stemmen uitgebracht
aan de KVP bij gemeenteraadsverkiezingen (ca. 70%). Datzelfde geldt voor 1959 wat
betreft de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In 1962 respectievelijk 1963 zal de KVP
zich enigszins handhaven, maar daama zet de daling van het aantal stemmen razendsnel
in (zie Verbeet 1986:29).

In 1958 komt de verkeerscommissie met haar rapport en dan volgen ook de uiteindelijke
plannen voor de 'city-vorming'. Definitief wordt gebroken met de elude lintstructuur en
haar herdgangen en met RUckerts respect voor de lokale context en de naar binnen gekeerde
stad. Voor het gebied in en rondom het centrum van de stad worden aanzienlijke
doorbraakplannen gemaakt. Niet aIleen moet in het centrum plaats worden gecreeerd voor
zakelijke hoogbouw en voor mobiliteit, daamaast moet de 'inner-city' vorm krijgen door
de aanleg van een nieuwe 'cityring'. Voor de aanleg van de ring en de verbindingen tussen
de ring en de 'urban motorway' zijn ettelijke doorbraken noodzakelijk (Cusveller 1986: 1961).

Het plan van 72 miljoen

Inoktober 1958 presenteert het gemeentebestuur de raad een bijzondere 'Nota van aanbieding
van de gemeentebegroting en van de begroting der diensten en bedrijven voor 1959'.
De begroting zallater, vanwege de omvang ervan, de geschiedenis ingaan als 'Het plan
van 72 miljoen', danwel als het 'Achtjarenplan'. Het bevat de samenvatting van tien jaar
planning. Onder de kopjes 'wonen', 'werken' en 'leven', kopjes die verwijzen naar de
dan gangbare functionele indeling van de ruimtelijke orde, wordt in de nota een totaalanaIyse
gegeven van de toenmalige Tilburgse situatie.

Het centrale doel is duidelijk. Om niet achter te blijven in de vaart der volkeren moet
de werkgelegenheid in Tilburg worden verbeterd c.q. gediversificeerd. Er moet een
infrastructuurkomen die geschikt is voor denieuwe industriele bedrijvigheid en de nieuwe
zakelijke dienstverlening, om daarmee ondememers aan te trekken. En daamaast is het
gewenst om zowel de centrum- als de onderwijsfimctie van Tilburg te versterken. Het
nieuwe Tilburg dient gestalte te krijgen via drie ontwikkelingen: de aanleg van een open,
modeme en grootschalig opgezette 'city'; de ontwikkeling van aantrekkelijke voorzieningen
op het vlak van onderwijs, medische zorg, recreatie en cultuur en een grootschalige
uitbreiding van het woningbestand. Ten behoeve van de city moet een 35 meter brede
ring om de binnenstad heen worden aangelegd, bestemd voor het autoverkeer en omzoomd

40 In december 1961 zal de fractievoorzitter van de KVP bij ge1egenheid van de a1gemene beschouwingen
met tevredenheid constateren dat de kritiek op de geringe dadendrang van de kant van de gemeente heeft p1aats
gemaakt voor waardering voor het ve1e werk dat wordt verzet (fops 1986:52/53/54).
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met grootschalige randbebouwing en parkeerruimten. Daamaast zal de Koningswei worden
afgebroken en moet er een nieuw stadhuis worden gebouwd. Tenslotte is het gewenst
dat het spoor wordt verhoogd en dienen er een vijftal verkeersviaducten te worden aangelegd,
samen met een 45 meter brede oost-west boulevard, parallel aan het spoor, die het nieuw
te bouwen postkantoor verbindt met het nieuw te bouwen station en de nieuw te bouwen
Hogeschool.

Becht komt met zijn aanpak en plannen in aanvaring met de textielfabrikanten. De
fabrikanten zijn om begrijpelijke redenen niet blij met het plan. Vintgens, het toenmalige
hoofd van de stedebouwkundige afdeling van Publieke Werken zegt daar later over:

'Hij (Becht:HM) heeft in zekere mate bezwaar gemaakt tegen de textielbaronnen om-
dat die iedere andere industrie hebben tegengehouden. Vanwege de lonen. Textiellonen
zijn laag, lager dan metaallonen'."

De textielfabrikanten vrezen een verdere aantasting van hun hegemoniale positie door
het aantrekken van nieuwe ondememers, onder meer als gevolgvan een toenemende schaarste
aan arbeidskrachten (Tops & Klink 1986:296). Maar zij hebben niet langer de positie
die het hun mogelijk maakt de plannen te blokkeren.

De raad zelf reageert in een veelheid van bespreking die in 1958/' 59 aan de begroting
wordt gewijd in meerderheid instemmend, zij het met de nodige terughoudendheid. Hier
en daar worden kanttekeningen geplaatst bij de financiele onderbouwing van het plan
en de gevolgen voor de gemeentelijke belastingen. Iemand vraagt ook aandacht voor de
boeren die door dit 'beleid met betrekking tot de verheffing van Tilburg tot volwaardige
stad' en de daarmee gepaard gaande onteigeningsprocedures, naar de rand van de gemeente
worden teruggedrongen. En daarnaast vraagt een raadslid zich af of het College en de
Raad zich niet blind staren op de grootsteedse allure, waardoor er te weinig aandacht
bestaat voor de couleur locale: er moet voldoende rekening worden gehouden met het
typische buurtkarakter van de Tilburgse samenleving en liefst moeten de straatnarnen
verwijzen naar de Tilburgse geschiedenis. Tenslotte pleit een raadslid voor de aanleg
van volkstuinen ter bevordering van de vrijetijdsbesteding van dadelijk in de flats
woonachtige arbeiders:

'Hij kan duiven gaan houden, maar dat is meestaJ niet mogelijk in een flat; hij kan
naar voetballen gaan kijken en naar de bioscoop gaan, maar die dingen kan hij niet
aile dagen doen. Wat is dan nuttiger en prettiger dan het werken in een eigen tuintje,
in dit geval in een volkstuintie?'?

Maar uiteindelijk stemt men in. Er bestaat vooraI bezorgdheid over de onrust die de plannen
in Tilburg teweeg zullen brengen. Toegegeven: 'Men kan en mag niet meer klein denken,
wit men de buitensporige gang van deze tijd bijhouden?", maar:

41 Gesprek Vintgens d.d. 24.1.'86.
42 Voorgaande uitspraken uit GemeentearchiefTilburg doss. nr.: 2.07.352.11, 'Notulen derde begrotingsverga-
dering gemeenteraad d.d. 3 februari 1959'.
43 Ibidem. 'Verslag eerste begrotingsvergadering Gemeenteraad d.d. 2 februari 1959; Algemene Beschouwingen'.
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'Verdient het geen aanbeveling voor de uitvoering van de voorgenomen grote werken
bij de burgerij propaganda te maken, zodat bij de bevolking hiervoor een zeker en-
thousiasme wordt gewekt?'."

In zijn antwoord verwijst burgemeester Becht naar de door hem noodzakelijk geachte
cultuurverandering in Tilburg. De plannen worden spectaculair genoemd, maar elders
vindt men ze heel gewoon. Het is de taak van het gemeentebestuur het klimaat te scheppen
waarin ook de Tilburgse bevolking de plannen op de juiste waarde gaat schatten. 'De
bevolking zal in dit opzicht zeker ruimer gaan denken'. Noodzakelijk is een gezonde
en nuchtere zakelijkheid. De publiciteit rondom het plan moet gericht zijn op het wekken
van vertrouwen. Ondeskundige publiciteit kan weerstanden oproepen. Ze moet gericht
zijn op:

'(de) openheid van de bevolking ten aanzien van de komende nieuwe industriaIisatie,
de influx van vreemde elementen. De bevolking zal voorts dienen te worden voorbe-
reid op de kritiek, die ook wei eens zaI kunnen worden geuit op bestaande maatschap-
pelijke verhoudingen en toestanden. Vooral is noodzakelijk de voorbereiding van de
bevolking op de zelfkritiek, die ook zal komen'.

Rotterdam geeft in een en ander het goede voorbeeld; daar heeft de bevolking zelfvertrou-
wen." De wethouder Pontzen vult aan dat het nodig is de achterstand in Tilburg op
het landelijke ontwikkelingspeil in te halen. Tilburg heeft in het verI eden een relatief
zeer kleine intellectuele middengroep gekend. Die moet worden uitgebreid en versterkt."
Daarnaast verwacht hij dat de snelle ontwikkelingen weliswaar spanningen zullen oproepen,
die ook gevolgen zullen hebben voor het gezin en het maatschappelijk verkeer, maar dat
aspect heeft de aandacht van het college: 'de geestelijke gezondheidszorg moet deze
spanningen opvangen en in goede banen leiden'." Wethouder Jansen pareert kritische
opmerkingen met het argument dat het college niet aan elk protest tegemoet kan komen:

'De stad van de toekomst mag niet door onwil worden bedorven. De binnenring mag
niet met aile mogelijke uitbouwsehjes blijven staan, de binnenweg moet groots wor-
den, moet grootsteedse allure krijgen. Dan kan men niet met oude hoekjes blijven
zitten'."

Het Nieuwsblad van het Zuiden meldt dat de raad zich teveel bezig houdt met detailkritiek
en haar instemming met het algemene beleid te weinig tot uitdrukking heeft gebracht:
'C ... ) dan had men de weg bereid tot begrip van de burgerij voor de offers die gebracht

44 Ibidem. 'Verslag bespreking begroting 1959, Eerste Afdeling van de Raad, d.d. 8 december 1958'.
45 Ibidem. 'Verslag derde begrotingsvergadering Gemeenteraad, d.d. 4 februari 1959.'
46 Het voormalig hoofd van de stedebouwkundige afdeling hierover: 'Kijk, Tilburg was toen samengesteld
uit eigeolijk twee hoofdbevolkingsgroepen, waarvan de ene heel klein was, dat waren de fabrikanten, eo de
ander heel groot, en dat waren de arbeiders. En middenstand, dat was aileen maar wat winkeliers, en dat waren
geeneens grote. Een intellectuele middenstand was er nauwelijks, we hadden wat doktoren. Maar toen met
de hogeschool begon dat, die is in mijn tijd gebouwd' (Gesprek Vintgens, d.d. 24.1.'86).
47 GemeentearchiefTilburg doss. nr.: 2.07.352.11, 'Verslag derde begrotingsvergadering Gemeenteraad, d.d.
4 februari 1959'.
48 Ibidem.
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zullen moeten worden, welke dan ook, hoe dan OOk,.49In de Harmonie draait Die
Halbstarken: toegang 18 jaar.

In de daarop volgende jaren verandert de bebouwde omgeving van Tilburg drastisch.
De stadsschouwburg, het postkantoor, het oude station, fabrieksgebouwen, winkel- en
bedrijfspanden, huizen en wijken komen onder de slopershamer om ruimte te scheppen
voorde 'city', een 'plastischechirurgische behandeling' noemt Becht (I963:898) het later.
De Koningswei maakt in haar geheel plaats voor een nieuwe markt, ten zuiden van de
city. De markt wordt verbonden met het centrum van de stad door een flatwand die als
het ware, middels een verspringende hoogtelijn over de bionenring heen springt en uitmondt
in het winkelgebied van de oude stad (in de volksmond als snel de 'katterug' genaamd).
Het zomerpaleisje van Willem II, eertijds nog in gebruik als HBS, wordt een dee Ivan
het nieuwe stadhuis, maar dan wei geflankeerd door een rechthoekig functionalistisch
flatgebouw dat, zonder relatie met de omgeving, ver boven het paleisje uitsteekt en ruimte
moet bieden aan het groeiende administratieve apparaat van de gemeentelijke secretarie.
Het gesloten groene gebied om het paleisje heen wordt open gebroken om plaats te bieden
aan de binnenring en een pleinachtige ruimte. Voor het station komt de 45 meter brede
oost-west boulevard te liggen, waarvoor onder meer een deel van de fabrieksgebouwen
van de NV Wollenstoffenfabriek Frans Mutsaerts en Zonen moeten worden afgebroken.
Tilburg wordt bezaaid met een veelheid van nieuwe, in een modernistische stijl opgetrokken
openbare gebouwen zoals een schouwburg, kantongerecht, postkantoor, stadhuis, ziekenhuis
en kerken en onderwijsgebouwen (zie Vintgens 1963:905ev).In het westen wordt de stad
uitgebreid met een drietal wijken: Het Zand (ca. 20.000 inwoners), De Reit (ca. 10.000
inwoners) en Het Wandelbos (ca. 15.000 inwoners) (ibid. 902). De nieuwe wijken zijn
ruim, rechthoekig en symmetrisch opgezet, met veel groen, veel parkeerruimte, brede
reehte doorgaande straten, met in het centrum van de wijk een winkel centrum en wijkvoorzie-
ningen en in de kern en naar de randen toe hoogbouw, feitelijk toch iets van een meer
grootschalige modemistische variant op de oude intern georienteerde wijkuitleg van RUckert.
Vanaf 1962 neemt de toch al niet geringe woningbouwproduktie elk jaar stelselmatig
toe, totdat in 1969 de voorlopige piek wordt gehaald van ca. 2000 woningen (Van Deyck
1986:211).

Het is de tijd van het grenzeloze vertrouwen in de toekomst. Het voonnalig hoofd
van de stedebouwkundige afdeling schetst later het tijdsbeeld:

'De stad moest groter, er zouden industrieen komen, de bomen groeiden tot in de
hernel. Het was voor de energiecrisis, ver voor de energiecrisis. Alles ging in een auto
rijden, iedereen zou een Mercedes hebben ... Ja, dat kent u niet, men dacht bijna dat
men niet meer dood zou gaan, zulk een optimisme was er. ( ...) We waren nog in de
tijd dat je nog alles kon regelen. Dat mag nou niet meer. En dat kon toen nog want er
was nog geen inspraak. (...) Men trok de uitbreidingsplannen gewoon uit onze vingers:
een plan voor 1500 woningen daar, of een 2000 woningen daar, en dan kwamen de
aannemers en dat ging dan achter mekaar door. (...) Het hout, dat kwam zo uit Zwe-
den, dat werd zo gebracht. De baksteen kwam zo uit de ovens, zo hup, warm en al,
dampend en weI moesten we ze eerst afspoelen om ze koud te maken. Bouwen, bou-

49 Nieuwsblad van het Zuiden; 3 februari 1959, p. 4.
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wen, bouwen, bouwen, dat was de enige wet. (...) Snelheid! Snelheid! Geld en snel-
heidI Een hele belangrijke zaak toen'."

Ret einde van de nieuwe zekerheid

In de jaren '60 en '70 volgen de ontwikkelingen eLkaarsnel op. De katholieke orthodoxie
verliest snel haar hegemoniale positie, zowel in kerkelijk, politiek also ok sociaal opzicht.
De ontkerkelijking neemt toe, de politieke steun voor de KVP neemt af en ook op het
gebied van onderwijs en sociaal-culturele zorg verliest de geestelijkheid haar vanzelfspre-
kende positie, om plaats te maken voor een nieuwe generatie van (katholieke!) professio-
nals?' De modernistische openlegging van de stad heeft daar, zoals verderop nog zal
blijken, niet aileen in ruimtelijke, maar ook in sociale zin het nodige toe bijgedragen.

De textieInijverheid ondervindt een snelle neergang. In 1970 zal het aantal arbeidsplaatsen
in de textiel zijn gedaald van 11.000 in 1965 tot ca. 6.000. In 1977 bedraagt het aantal
arbeidsplaatsen ca. 2.000, in 1984 1.000. (Dagevos & Theunissen 1987:45). Tussen mei
1965 en januari 1968 sluiten maar liefst 32 textielbedrijven hun poorten en worden zo'n
5.000 arbeidsplaatsen opgeheven (Swinkels 1986:263). De Tilburgse textielnijverheid
blijkt niet langer in staat om de snelle aanpassingen, nodig om overeind te blijven in een
verhevigde internationale concurrent ie, het hoofd te bieden. In het begin is die verhevigde
concurrentie in directe zin het gevolg van de vorming van de EEG en het daardoor wegvallen
van tariefbarrieres. Later, in de jaren zeventig, speelt ook de energiecrisis, de neergang
in de internationale conjunctuur en de herstructurering van de economie op wereldschaal
een rol."

De centrale overheid investeert vele miljoenen in de textielnijverheid, maar zonder
noemenswaardig resultaat (Happel et al. 1980:90 ev; Van Gorp 1987: 195 ev; Dagevos
& Theunissen 1987:50). De bedrijfstak waarmee generaties van Tilburgenaren sedert
mensenheugenis zijn opgegroeid en die een welhaast vanzelfsprekend onderdeel was gaan
vormen van hun leven, valt in korte tijd vrijwel in zijn geheel weg. Opvallend is de relatieve
gelatenheid waarmee de Tilburgse bevoLking de sluitingen ondergaat. Er is dan ook de
nodige compenserende werkgelegenheid aanwezig in deze periode van hoog conjunctuur.
Pas in de jaren zeventig ontstaat enige vorrn van verzet (Swinkels 1986:263/4). Maar
dan waait er inmiddels alweer een andere economische en culturele wind door Tilburg.

De compenserende werkgelegenheid is voor een deel afkomstig uit de dienstverlening.
Het aantal arbeidsplaatsen daarin stijgt vall ca. 16.000 in 1947 tot ca. 28.000 in 1970
en ca. 37.000 in 1980 (Dagevos & Theunissen 1987:991101). In de bebouwde kom van
Tilburg gaan de modemistische gebouwen van het verzekeringswezen, de maatschappelijke

50 Gesprek d.d. 24.1.'86.
51 Zo vindt er in 1964 in de gemeenteraad een debat plaats over de wenselijkheid om in de nieuwbouwwijken
Het Zand en Het Wandelbos een openbare kleuterschool te plannen, nadat daar reeds drie RK Kleuterscholen
gevestigd zijn. Het pleidooi van de zijde van de fractievoorzitter van de PvdA wordt ondersteund met de opmerking
dat de tijd waarin de pastoors het hier uitmaalcten ongeveer voorbij is. En: 'wil men welvaart-dienende objecten
aantrekken, industrie en andere, dan zaJ de leiding van de instituten er zeker van moeten kunnen zijn, dat zijzelf
en ook hun personeel, terecht kunnen daar waar zij graag willen, dat zij terecht kunnen in een open gemeenschap'.
(Costongs & Dijkstra 1987:315).
52 In een studie van het IVO wordt dit ondermeer geweten aan het feit dat de textielbedrijven in Tilburg
in farnilie-eigendom zijn gebleven, hetgeen, samen met de gunstige periode van 1948-1958, een zekere inertie
in de hand heeft gewerkt. Daamaast breekt het tijdperk van de katoen aan (Happel et aJ. 1980).
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dienstverlening en het onderwijs de oude textielindustrie verdringen. Maar ook de uitgaande
pen del neemt drastisch toe, evenals later het aantaI arbeidsongeschikten en werklozen
(Swinkels 1986).

In zeker zin, zo zou kunnen worden gesteld, waren deze ontwikkelingen voorzien. De
herstructurering van Tilburg, zoals neergelegd in het plan van 72 miljoen, anticipeerde
er al op en heeft de ontwikkelingen in zeker opzicht zelfs bespoedigd. De modemistische
zekerheid van de jaren vijftig en zestig overschatte echter haar eigen sturingscapaciteit.
Ze ging nog te zeer uit van een gesloten wereldbeeld. Met de lokale politieke en culturele
transformaties van eindjaren '60 en de economische crisis van dejaren '70 zou een aantal
belangrijke peilers wegvallen onder het modemistische zelfvertrouwen van de jaren vijftig
en zestig. Een daarvan betrof de volgzaamheid en leidzaamheid van de lokale bevolking.
De tragiek is duidelijk. Op het moment dat een klasse van professionele bestuurders,
intellectuelen en stedebouwkundigen het roer overneemt en een modernistische ruimtelijke,
sociale en beleidsmatige politiek gaat voeren om de oude vormen en structuren op
wetenschappelijke gronden (welhaast letterlijk) open te breken, ontketentze een dynamiek
die ze niet meer in de hand weet te houden en die haar eigen positie en politiek wederom
ter discussie doet stellen. Er wordt zand gestrooid in de machine van de ruimtelijke
herstructurering, met name door een nieuwe, aankomende generatie van intellectuelen.

Een aantal 'affaires' markeert de overgang. In 1969 speelt de kwestie van de zogenaamde
'Diamantkruising' , oftewel de zaak Groeseind, de aanleg van een tweede verbindingsweg
van Tilburg Noord naar de binnenring. Nodig daarvoor is de sloop van zo'n tweehonderd
woningen. Voor het eerst is er grootschalig verzet en Tilburg kent zijn eerste krakersacties.
De sloop gaat uiteindelijk toch door, maar het georganiseerde verzet is er (Tops & Klink
1986:300). In april van dat jaar was ook de Katholieke Hogeschool Tilburg bezet en
uitgeroepen tot de Karl Marx Universiteit, een gebeurtenis die op zichzelf de politieke
onrust in Tilburg aanwakkerde en onder een generatie van studenten enjonge wetenschappers
het verzet aanmoedigde tegen de gevestigde deskundigheidsideologie met haar ontpolitiseerde
wetenschappelijkheid en functionalistische orientatie.

Naar aanleiding van de affaire Groeseind formeert zich een 'Werkgroep Kritiese
Planologen' die in december 1971 een rapport uitbrengt. De groep pleit voor de ontwikkeling
van een integraal structuurplan voor de stad (dat nog wei), aan de hand waarvan een
'werkelijke inhoudsvolle diskussie' met de raad en de burgers van Tilburg gevoerd kan
worden over de toekomstige ontwikkelingen. Zo'n structuurplan bestaat niet: 'WeI zijn
er adviezen van deskundigen beschikbaar met name over de verkeersstructuur van de
stad. Een advies van een groep deskundigen is echter nog lang geen beleid (...)'. De
doorbraken in het verleden gepleegd waren weliswaar nodig maar: 'Nu is evenwel de
tijd aangebroken dat de vanzelfsprekendheid waarmee doorbraken en nieuwe wegen
aangelegd worden, niet meer geldt'. Tilburg kan niet langer 'argeloos doorborduren op
het oude stramien van doorbraken en vierbaanswegen' (Rapport van de Werkgroep Kritiese
Planologen 1971: 1).

In 1972 voigt de affaire rond 'De Oude Waranda'. De Hogeschool van Tilburg, waarmee
het gemeentebestuur nauwe contacten onderhoudt, wil uitbreiden en heeft daartoe het
oog laten vallen op een gebied achter de bestaande gebouwen. Men verwacht een enorme
toename van het aantal studenten, tegen 1992 oplopend totrond de 16.000 Ii 19.000 (Ruys
1986: 169). Achter de KHT ligt de 'Oude Waranda', een al in de 16e eeuw aangelegde
siertuin, niet zonder cultuurhistorische waarde en bekend en geliefd onder de Tilburgse
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bevoLking, onder meer vanwege de daar aanwezige dierentuin. Er voigt een massaal protest
tegen de verdergaande negatie van natuur, traditie en bevolking, met inbegrip van
actiecomites en demonstraties. De PvdA wethouder Baggennan, samen met Becht de
verpersoonlijking van de dadendrang van het Tilburgse gemeentebestuur, komt tijdens
een raadsvergadering in 1973 (de kwestie sleept zich voort) lijnrecht tegenover zijn eigen
fractie te staan. Het aannemen van een motie over de bestemming van terreinen die geen
gemeentelijk eigendom zijn zou de gemeente kunnen komen te staan op een planschadever-
goeding van minimaal drie miljoen gulden, zo dreigt hij (ibid.). Het protest beperkt zich
dit keer niet louter tot 'links', maar breidt zich uit tot andere partijen, incJusief de KVP.
De burgemeester stelt zijn persoonlijke integriteit in het geding. 'Slechts met het in stelling
brengen van het zwaarste geschut en het doen van belangrijke concessies, weten Becht
en Baggennan hetplan door de gemeenteraad te slepen' aldus Tops & Klink (1986:301).
UiteindeIijk zuIlen bezwaarschriften, ondermeer van leden van de wetenschappelijke staf
van de KHT, het plan blokkeren.

In 1974/'75 tens lotte voigt de kwestie Pieter van Oooren, een affaire die defmitief
een omslag markeert in de politieke cultuur en daarmee het einde van de zekerheden van
de periode vanaf 1955.53 Van belang is te weten dat de affaire speelt op een politiek
cruciaal moment. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1974 verliezen de katholieken,
inmiddels opgenomen in het COA, voor het eerst in een lange geschiedenis de absolute
meerderheid in de gemeenteraad (Korsten 1986:61). Oaarnaast neemt in september 1974
Baggennan afscheid van gemeentebestuur en raad, met name naar aanleiding van de affaire
rondom de 'Oude Waranda' (Tops & Klink 1986:301). Injanuari 1975 vertrektbovendien
Becht aJs burgemeester. De kwestie Pieter van Oooren begint in april 1974 en sleept zich
VOOrttot het einde van 1975.

De affaire betreft de sloop van de zoveelste textielfabriek in Tilburg. Op zichzelf is
dit geen verrassend nieuwe of schokkende gebeurtenis. Oitmaal echter gaat er iets mis.
In de toch aI problematische verhouding tussen het zittende gemeentebestuur en een zichzelf
emanciperende gemeenteraad wordt de kwestie van de historische waarde van het dan
oudste textielcomplex van Tilburg tot inzet in de uitdaging van niet aIleen de macht van
het zittende gemeentebestuur, maar meer aIgemeen, de gevestigde politieke of stedebouwkun-
dige cultuur. In april 1974 komt de aankoop van het complex in de raad. Gewezen wordt
op de cultuurhistorische waarde van het complex en op de mogeIijkbeid er een textielmuseum
te vestigen. Baggerman en Becht hebben het daar niet op. Baggerman benadrukt dat het
de bedoeling is het complex te slopen en Becht stelt dat wanneer de raad er een museum
in wi! hebben, het coIlege van de koop wi! afzien. De raad gaat, in afwachting van betere
politi eke tijden, akkoord met de aankoop. Op 12 maart 1975 komt de kwestie in het college
(Baggerman en Becht hebben het college verlaten, de gemeenteraadsverkiezingen zijn
achter de rug). Met een meerderheid van een stem, die van loco-burgemeester Van Zon,
wordt besloten tot sloop. Een rapport van 4 maart van Publieke Werken met altematieven
voor een gedeeltelijk behoud van het complex vormt geen onderdeel van de beraadslaging.

53 Voor een uitvoerige reconstructie zie van Vugt (1987:79 ev), De auteur kent de gebeurtenis een minder
cruciale betekenis toe: 'Mijn conclusie is dat de affaire-Pieter van Dooren, a1s indicatie voor de zwakke positie
van de raad, nochtans niet heeft geleid tot een sterkere gemeenteraad' (ibid. 87). Deze conclusie klopt, maar
is tegelijkertijd te formeel. Ze doet geen recht aan de betekenis die de affaire heeft gehad in de lange-termijnontwik-
keling van de politieke cultuur, a1smede aan het feit dat gedurende de periode van het conflict vier voor het
beleid verantwoordelijke KVP-bestuurderen het veld ruimen.
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De dag volgend op het besluit, 13 maart 1975, wordt direct met de sloop begonnen."
Van de zijde van een CDA-dissident wordt in de raadsvergadering van 17 maart een motie
ingediend om zo snel mogelijk met de sloop te stoppen. Het college maakt omtrekkende
bewegingen, waarbij essentiele informatie wordt achterhouden over de nog steeds bestaande
mogelijkheid om een deel van het complex te behouden. Maar ook nadat die infonnatie
door een niet direct voor de zaak verantwoordelijke PvdA wethouder is gegeven wordt
de motie met zeventien tegen veertien stemmen verworpen. Vervolgens grijpt het CDA-afde-
lingsbestuur in en stelt vragen bij het vreemde manoeuvreren van de CDA-wethouders
in deze, waarna de afspraak wordt gemaakt dat er een commissie van onderzoek naar
de gang van zaken wordt ingesteld. De commissie vergadert vijftien keer en komt tot
de conclusie dat er sprake is geweest van een slechte coordinatie, onverenigbare
dubbelfuncties, onvoldoende kennis van zaken, een onvoldoende raadpleging van de raad
en het achterhouden van wezenlijke informatie (Van Vugt 1986:83). Twee verantwoordelijke
CDA-wethouders ruimen het veld, het slotdebat over de zaak zelf, op 3 november 1975,
loopt met een sisser af. Maar vanaf dat moment is sloop in Tilburg een extreem beladen
thema en is weer een stap gezet in de verdergaande 'ont-traditionalisering', ditmaal van
de Tilburgse ruimtelijke politiek.

De ruimtelijke consequenties van het vroegtijdige smoren van de modemistische bestuurlijke
en dus stedebouwkundige aspiraties in wat sommigen zouden beschouwen als het drijfzand
van de democratisering en de inspraakprocedures, zijn in Tilburg goed merkbaar. Zo loopt
de binnenring, in het zuiden gerealiseerd, ten noorden van het spoor dood in de traditionele
lintstructuur en komt in het noord-westen van de stad de buitenring op een eigenaardige
manier tot stilstand tegen de bosrand. Daarnaast krijgen ook de nog te realiseren uitbreidingen
('De Blaak', 'Reeshof') een kleinschaliger en meer compacte aanblik. Tenslotte verschuift
de aandacht al vroeg in de jaren zeventig wederom terug van de 'city-vonning' en de
stadsuitbreiding, naar de oude wijken rondom het stadscentrum, met hun dichte vroeg
20e eeuwse bebouwing. Ditmaal niet met de intentie om deze te 'amoveren' maar om
ze te 'renoveren'.

Na een moeizaam traject te hebben afgelegd, compleet met 'praatpapier', 'pro-
cesplanning', 'opbouwwerk' en 'inspraakverordening' (Tilburg heeft de eerste in Nederland!)
ziet in 1976 het Structuurplan Oude Stadhet licht. Gekozen is voor 'een nieuwe aanpak,
gebaseerd op herstel, behoud, verbetering en kleinschalige vemieuwing' (Tops & Klink
1986:305). De heerdgangen en de daar tussen liggende linten moeten hun gemengde functie
behouden. De rooilijnbesluiten, eerder genomen ter verbreding van de doorgaande wegen,
worden verlaten. Waar ruimte in de binnenstad vrij komt moet die worden gereserveerd
voor de verruiming van de woonruimte, straten moeten worden verbeterd en veranderd
in 'woonerven'. Er wordt een ambitieus stadsvemieuwingsprogramma opgesteld voor
particuliere woningverbetering in het gebied rondom het centrum.

54 Van Vugt suggereert dat de snelJe beslissing tot sloop gebaseerd is op een breder in Tilburg gedeelde
sentimentenstructuur waarin de neiging overheerst om zo snel als mogelijk is het tijdstip van de textielindustrie
afte sluiten. Hij citeert de historicus Van Puyenbroek die over deze, volgens Van Vugt in zijn ogen onnodige
en zeerte betreuren sloop heeft gezegd: 'De hele textiel is voor Tilburg een trauma geworden. Ve\e Tilburgers
herinneren zich hun werk in deze bedrijfstak als de ellendigste periode van hun leven, en voor de fabrikanten
die niet in staat bleken het bedrijf naar behoren te leiden, is een complex a\s dat van Pieter van Dooren waarschijn-
lijk een monument van hun falen' (gecit. in Van Vugt 1986:81).
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Inde jaren tachtig verschuift de aandacht wederom terug van de oude stadswijken rondom
het centrum, naar het centrum zel f. Weer staat de aantrekkingskracht van het stadscentrum
centraal. Tegen de achtergrond van de economische crisis en een meer algemeen gedeelde,
herlevende belangstelling voor het stedelijke centrum, gaat men zich ook in Tilburg wederom
bezinnen op het 'imago' van de stad, de zoveelste keer binnen een lange geschiedenis
van 'imago-bezinningen', die terug gaat tot de tweede helft van de vorige eeuw.

De hemieuwde aandacht vindt zijn neerslag in een nieuwe nota: Tilburg, compact
in beeld: een keuze (1985). In de aanhef wordt de nota uitdrukkelijk verankerd in nationaal,
provinciaal en regionaal beleid, onder meer in de in 1984 gepubliceerde Structuurschets
Stedelijke Gebieden, een nota die de overgang markeert van het tijdperk van de 'uitbreiding'
naar het tijdperk van de 'inbreiding', het zoeken van bouwlokaties 'van binnen het stedelijke
gebied uit naar buiten' en niet andersom. Geconstateerd wordt dat er van het Tilburgse
centrum 'onvoldoende wervende en inspirerende kracht' uitgaat. Het uitgangspunt uit
de jaren zeventig dat het centrum zich wei op eigen kracht zou kunnen ontwikkeIen, duidelijk
een reactie op de periode van de jaren vijftig en zestig, blijkt foutief te zijn geweest.
Markante punten in het centrum (o.a. Nieuwlandstraat en de Heuvel) zijn toe aan een
meer wervende herinrichting, opengevallen ruimten dienen een bestemming te krijgen
als bouwlokatie om zo ook de woonfunctie van het centrum te versterken, met name ook
voor bewoners atkomstig van buiten Tilburg. Het centrum moet wederom een symbiose
van functies herbergen. Het idee van de functieontmenging is verlaten.

De taal van de nota weerspiegelt de problematische ervaring van zowel de jaren vijftig
en zestig als de jaren zeventig. Tops & Klink (1986:306) typeren de nota aldus: 'er is
weer plaats voor het allesomvattende concept, zij het dat dit in vergelijking met de jaren
zestig genuanceerder en kwalitatiever van aard zal zijn. Bovendien is het bescheidener,
gegeven de veel minder hoge groeiverwachting'. Daaraan kan worden toegevoegd dat
weliswaar de stedebouwkunde weer uitspraken mag doen over de stad, maar die uitspraken
zijn veel minder stelJig en eenzijdig gefundeerd in een universeel wetenschappelijk idioom,
en veel meer in een pragmatisch, contextgebonden en naar de toekomst toe open perspectief.
De nota draagt dan ook niet voor niets de subtitel ...een keuze. Burgemeester Van Voorst
tot Voorst heeft inmiddels zijn eigen weg, Burgemeester Becht nog niet.

Conclusie

In dit hoofdstuk is beschreven hoe in Tilburg de ruimtelijke vormgeving geleidelijk is
opgenomen in de bovenlokaal bepaalde dynamiek van de modemiteit. De vraag is hoe
we deze lange-termijnontwikkeling in de vormgeving van de 'gecreeerde omgeving' kunnen
typeren en samenvatten. Is hier sprake van een al dan niet noodzakelijk proces van
voortgaande 'modemisering', 'verwetenschappelijking' of 'vooruitgang', uitmondend
in het ideaalbeeld van de universele, rationeel geplande, gemdividualiseerde stad?

De generatie die in 1950-1960 aan het roer stond zag het als zodanig. Zij zag zichzelf
staan op het cruciale schamierpunt tussen twee tijdperken, tussen het tijdperk van traditie,
provinciaiisme, kleinschaiigheid, serviliteit, politieke verlamming, geslotenheid en cuJtuur
en het tijdperk van modernisme, grootsteedsheid, functionaliteit, beleidsmatige dadendrang,
openheid en wetenschappelijke planmatigheid. Wanneer de bevolking adequaat zou worden
geYnformeerd, zo was de verwachting, zou zij de noodzaak van de ontwikkeJingen inzien
en er in meegaan.
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De hele presentatie van de plannen en ontwikkelingen was doordrenkt van noties van
traditie en moderniteit, een classificerings- en waarderingsschema, dat behoorde en behoort
tot de gangbare sentimentenstructuur in het Tilburgse. De nieuwe bestuurders namen het
schema over, maar draaiden het vervolgens honderdtachtig graden om en presenteerden
zichz.elf als de bemiddelaars tot een nieuwe tijd. Wie niet wilde meegaan in de modernisering
diskwalificeerde zichzelf tot een romantisch, irrationeel conservatief.

In zekere zin waren de moderniserend-rationaJistische sentimenten waarop dit zelfbeeld
berustte niet nieuw. Ruckert had in feite ook al geprobeerd om ze in Tilburg ingang te
doen vinden. Weliswaar was zijn modemisme meer culturalistisch of contextgebonden,
maar niettemin stond ook bij hem de rationeel-wetenschappelijke aanpak van de ruimte
voorop. Hij was daarin niet geslaagd om de eenvoudige reden dat in zijn tijd daartoe
minder de economisch-conjuncturele noodzaak bestond. Er was toen ook geen sprake,
zoals in de jaren vijftig en zestig, van een massaal gedeelde wederopbouwcultuur of van
een natie-brede en door de staat actief ondersteunde opbloei van de stedebouwkunde.
Hij miste bovendien de lokale macht. Ruckert had geen gemeentebestuur aan zijn zijde
dat zijn opvattingen krachtdadig steunde, integendeel. De op de hegemonie van de
textielfabrikanten en de katholieke geestelijkheid gebaseerde overherigheidsmoraal was
nog te sterk en domineerde nog teveel het lokale politieke strijdperk.

Maar ook al pasten de ontwikkelingen van de jaren vijftig en zestig in het beeld van
een noodzakelijkerwijs lange-termijnproces van 'modemisering' dat uiteindelijk zou
culmineren in de triomf van de rationele stad, opgebouwd uit functioneel uitwisselbare
grootheden en in te zetten als een bestuurbaar apparaat, dan nog was dat niet meer (maar
ook niet minder) dan een generatiegebonden zelfbeeld. Niet aIleen vergat de betrokken
generatie erbij te vertellen dat het proces verre van 'noodzakelijk' was, maar gebaseerd
op de eigen machtspositie in een tijdelijke periode van (Fordistische) economische welvaart
en (Keynesiaanse) staatsexpansie, daarnaast zouden de economische en culturele ontwikke-
lingen van de jaren zeventig dat zelfbeeld op een hardhandige manier corrigeren en zijn
historische plaats wijzen. Het wereldbeeld van de modemisten bleek wederom te gesloten
te zijn, te zeer gebaseerd op de idee van de totaal-planning, met haar universele rationaliteit,
seriele planmatigheid en 'pure' esthetiek.

Wat er is gebeurd in die jaren zeventig en tachtig kan niet louter worden gemterpreteerd
als een tijdelijke traditionele of romantische 'terugval' in een lange-termijnproces van
modemisering, een soort 'cultural lag' of een culturele aanpassingscrisis in het noodza-
kelijkerwijs voortgaande proces van technologische innovatie, een tijdelijke hang terug
naar 'oude' normen en waarden, naar de geborgenheid van het platteland en de dorpskroeg.
Oat is de geschiedenis negeren danwel representeren als iets dat zich afspeelt op de punt
van een naald (hetgeen op hetzelfde neerkomt). De tijd-ruimtelijke context is een totaal
andere. De politisering van de bestuurlijke verhoudingen en de 're-contextualisering' van
de ruimte doen zich voor in een bij uitstek modeme institutionele context. Een eenduidige
terugval naar de traditie is daarbinnen onmogelijk, aIleen al vanwege het besef van het
bestaan van andere opties. Er is dan ook geen sprake van een hang terug naar de
overherigheid en serviliteit van de oude economische verhoudingen of naar een verzuilde,
ontpolitiseerde politiek danwel naar de ongecoordineerde, 'natuurlijk' verIopen de uitleg
van de ruimte, of naar het 'natuurlijke volkskarakter' van de Brabander. En ook is er
op een aantal terreinen geen sprake van een radicale breuk met het modernisme van de
jaren vijftig en zestig. De idee van een planmatige uitleg van de ruimte blijft overeind,
net zo goed als het besef dat enige kennis van de ontwikkelingen daarbij redelijk behulpzaam
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kan zijn. De 'Kritiese Planologen' vragen zelfs nog om een integraal structuurplan, zodat
eindelijk eens een stuk bestaat waarover politiek en burgers zich kunnen uitspreken. En
ook in de jaren tachtig is er behoefte aan een 'visie'. Het besef blijft overeind dat een
actieve en planmatige arbeidsmarktpolitiek noodzakelijk blijft, net zo goed aIs een actief
ingrijpende lokale overheid (ondanks alle retoriek van de 'deregulering').

De hemieuwde hang naar geborgenheid en vertrouwdheid zoals die tot uiting komt
in het nieuwe bouwen van de jaren zeventig en tachtig met zijn gebogen Iijnen, nieuwe
decoratieve vormen en compacte 'geze\ligheid' is eerder het produkt van een radicaIisering
van de modemiteit dan van een breuk daarmee. Nieuw is het feit dat de 're-contextuaIisering'
van de ruimte plaats vindt op grond van een 're-contextualisering' van de rationaliteit
zelf. In die zin kan er worden gesproken van zowel continurteit als verandering. Continu
is de verdergaande uitbreiding van de schaal van de reflexiviteit, ditmaal echter - en daarin
openbaart zich de breuk - tot aan de rationele fundering van de kennis en de daarmee
verbonden deskundigenmacht toe.

Anders dan de aanhangers van het modernisme ooit gedacht hebben heeft de verdergaande
retlexiviteit niet geleid tot een toegenomen zekerheid en planmatigheid, integendeel. Ze
leidt tot een permanente toename van de onrust en onvoorspelbaarheid. De veranderingen
volgen elkaar steeds sneller op. De nota Tilburg compact in beeld: een keuze betreft een
planperiode van niet meer dan vijf jaar. Tegen het einde van de jaren tachtig zaI de gemeente
Tilburg bovendien voorop gaan lopen in de introductie van een nieuwe, meer op de
toegenomen tlexibiliteit en veranderingsdynamiek toegespitste vorm van gemeentelijk
beleid: het contractgebonden management. Al snel wordt ook het stedelijke imago weer
aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van de 'moderne industrie'. Na
de economie van stoom, kolen en staal en de economie van de dienstverlening is het nu
de beurt aan de 'post-Fordistische', getlexibiliseerde en transnationaal georganiseerde
economie van de high-tech industrie. Op basis van een onderzoek van het EIT kiest het
bestuur voor het imago van Tilburg, Moderne Industriestad. Innota's en reclamecampagnes
wordt Tilburg voorgesteld als een 'knooppuntstad', gesitueerd in een mondiaal netwerk
van bedrijven: 'een stad met een grote mate van ruimtelijke, sociaal-culturele en economische
tlexibiliteit en dynamiek. Een stad vol tegenstellingen' .55 De schaal van de retlexiviteit
is mondiaal geworden, de planning een voortdurend proces van (herjordening-in-de-tijd.

De integratie van de Tilburgse ruimtelijke ordening in de bovenlokale dynamiek van de
modemiteit verliep allerminst onproblematisch. Juist het feit dat lokale bestuurders zich
lange tijd hebben verzet tegen de 'modemisering' van de lokale ruimtelijke vormgeving
en tegen de inpassing daarvan in het nationale beleid heeft ertoe bijgedragen dat op het
moment dat de integratie in de bovenlokaIe moderniteit een feit werd, deze dub bel zo
hard ingreep in de lokaIe bestuurlijke en ruimtelijke verhoudingen en plaatsvond met
de nodige 'overkill' aan retoriek en dadendrang. Ook de extreme readies in de jaren zeventig
tegen de bestuurlijke filosofie en cultuur van de jaren vijftig en zestig moeten in dat Iicht
worden beschouwd.

55 Tilburg Moderne Industriestad, Tilburg januari 1933, p, 11.
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De reorganisatie van het sociale

Het werk van Michel Foucault beeft bet denken over bet karakter en de dynamiek van
bet 'modeme' blijvend beinvloed, Dat is vooral een gevolg geweest van het feit dat Foucault
zich niet heeft beperkt tot een ethisch gefundeerde kritiek op bet stahlharte Gehause van
de rationaliteit, maar nauwgezet de opkomst en ontwikkeling heeft bestudeerd van de
mechanismen aan de band waarvan, uit naam van het humanisme, de rationaliteit en de
wetenschap, macht werd uitgeoefend. De interne pacificering van de opkomende natie-staten
blijkt niet louter het resultaat te zijn geweest van verIichte opvoeding en zedelijke verbeffing,
van de 'blinde' verlenging en verdichting van afhankelijkheidsketens, danwel van abstracte
aanpassingsmechanismen, maar was mede gebaseerd op de planmatige ontwikkeling van
nieuwe vormen van machtsuitoefening. Die nieuwe vormen onderscheidden zicb doordat
ze: (a) waren verbonden met reguliere, administratief georganiseerde vormen van onderzoek
en observatie; (b) waren gebaseerd op 'disciplinerende', 'verfijnde' en 'verborgen' vormen
van dwang, (c) werkten middels het mechanisme van de afzondering en (d) ingrepen op
het innerlijke lichaam (bet biologische en psycbische mechanism e), in plaats van op het
uiterlijke. De historische oorsprong ervan gaat terug tot de 17e eeuwse arrnenzorg. Bekend
is het vroege voorbeeld van het Amsterdamse rasphuis, geopend in 1596 (Foucault 1977).
Maar in de loop van de 18e en 1ge eeuw groeit de nieuwe 'disciplinaire' macht uit tot
een meer algemeen maatscbappelijk organisatieprincipe (zie o.a. Van den Eerenbeemt
1977 en De Swaan 1989). Het model wordt niet aIleen toegepast bij de beheersing van
het probleem van de paupers of criminelen, maar ook bij meer aIledaagse vormen van
bevolkings- en gedragsregulering, zoals in de sfeer van de arbeid, het onderwijs, het leger,
de ziekenzorg of de pubJieke orde. In kennistheoretisch opzicht zijn de nieuwe vormen
van machtsuitoefening verbonden met de opkomst van de humanistisch georienteerde
positieve menswetenschappen. Die leveren als het ware de kennis aan de hand waarvan
nieuwe domeinen van administratieve macht in kaart worden gebracht en bezet met
maatregelen.

Giddens (1985: 181ev) verbindt de verspreiding van de nieuwe disciplinaire orde in
een meer algemene zin met de opkomst van de burgerlijke staat en het industriele
kapitalisme. Enerzijds sluit de nieuwe sanctie van de opsluiting naadloos aan bij het belang
dat wordt gehecht aan de vrije democratische of de burgerrechten. Anderzijds groeit de
disciplinerende machtsuitoefening uit tot de prototypische vorm van dwang in een context
waarin de staat zich het monopolie heeft toegeeigend op de uitoefening van geweld.
Prototypisch is niet zozeer de supervisie zoaIs die wordt uitgeoefend binnen 'totale' instituties
als gevangenissen, inrichtingen ofhet leger. Prototypisch is vooral de supervisie die wordt
toegepast binnen de meer ingeperkte settings van de arbeidsplaats of de school, en de
meer algemene en indirecte supervisie uitgeoefend middels de organisatie en beheersing
van informatie. Op het gebied van de handel en de produktie, de ruimtelijke ordening
en de woningbouw, de bevolkingspolitiek, het transport, de belastingen, de pub Iieke orde,
de sociale verzekering en de lichamelijke en geestelijke zorg, overal ontstaan administratief
en reflexief georganiseerde vorrnen van disciplinerende macht, van surveillance.
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In deze paragraaf staat datgene centraal wat door de Franse socioloog Jacques Donzelot
(1979) met een noodzakelijkerwijs rijkelijk vage term is aangeduid als 'het sociale' .56

Het domein van het sociale komt tot stand op het kruispunt van een veelheid van meer
concrete maatschappelijke domeinen, zoals het juridische, economische, administratieve
en private. Het omvat het geheel van 'sociale problemen' zoals gedefinieerd binnen de
praktijken van de filantropie, de charitas en de geestelijke- en sociale zorg, problemen
die om uiteenlopende redenen niet middels juridische of louter administratieve maatregelen
oplosbaar zijn, maar die toch serieus genoeg worden gevonden om aan te pakken. Het
betreft in een meer algemene zin het probleem van de organisatie van de sociale ruimte.
Ben van de kenmerken van de sociale sector is dan ook het zwevende, zachte, nauwelijks
in strikte regels en eenduidige kaders vast te leggen karakter ervan, ceo van de achtergronden
van haar in potentie totaliserende en chronisch ambivalente status.

Inhet volgende zal een beeld worden geschetst van een cruciale peri ode in de Tilburgse
ontwikkeling van het sociale. In de loop van die ontwikkeling is het beheer over de sociale
ruimte verder losgeweekt uit de traditionele lokale figuratie van parochie- en gemeenschaps-
controle, van overherige patronage en charitas, om te worden opgenomen in de bovenlokale
dynamiek van de modeme sociale zorg. Schamierpunt vormt in eerste instantie de na-
oorlogse zorg om het a-sociale gezin, ingegeven door de noodzaak tot een verdergaande
industrialisering van de Brabantse regio en door de noodzaak tot een meer planmatige
beheer van de mobiliteit op de stede\ijke woningmarkt. Maar al snel zal het onmaatschappe-
lijkheidsbeleid alweer worden overvleugeld door een meer open sociaal en cultureel beleid,
beter afgestemd op de toegenomen openheid en pluriformiteit. In beide gevallen worden
de ontwikkelingen naar Tilburg toe bemiddeld door sociale experts, actief op regionaal
danwel landelijk niveau, in onderwijs en bestuur.

Onmaatschappelijkheid

Op 2 oktober 1947 vragen B& W van de gemeente Tilburg aan de Gemeentelijke Dienst
voor Sociale Zorg (de gemeentelijke 'opvolger' van het vroegere burgerlijke annenbestuur)
een advies over de huisvesting van wat wordt aangeduid als 'a-sociale gezinnen'. Dit
in verband met de woningbouw en het daarmee verbonden probleem van de woningdistri-
butie. De gemeente raakt opgezadeid met gezinnen die vanwege hun morele status niet
goed inpasbaar zijn in het nieuwe woningbestand. De centralisering van het woningbeheer
met haar hang naar overzichtelijkheid maakt meer en meer zichtbaar wat voordien bleef
ondergedompeld in het conglomeraat van relatief autonome buurtschappen. De overkoepelen-
de vraag is in hoeverre deze gezinnen moeten worden ondergebracht in complexen danwel
moeten worden verspreid over verschillende wijken en hoe ze te 'verheffen' .51

Het duurt iets minder dan een jaar voordat de dienst het college antwoordt met een
uitgebreid rapport. 58 Op de eerste plaats pleit de dienst voor een begripsverandering.

56 Zie voor een toelichting op 'het hybride dome in van het sociale' de inleiding die Gilles Deleuze heeft
geschreven in Donzelot (1979).
57 GemeentearchiefTllburg, doss. nr.: 1.778.545, 'Huisvestingsbeleid ten bate van zwakke en a-sociale gezinnen
1947-1976'.

58 Gemeentearchief Tilburg, doss. nr.: 1.778.545, Rapport Gemeentelijke Dienst voor Socia/e Zorg; Huisvesting
van A-Socia/en.
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Liever had men dat werd gesproken over' sociaal minder aangepaste gezinnen' . Daaronder
diende een gezin te worden verstaan dat:

'door de invloed van een of meer gezinsleden, die zich a-sociaal gedragen, in de sa-
menleving op ongunstige wijze afsteekt. Zulk een gezin benadeelt het geestelijke en
economische welzijn van de gemeenschap, terwijl andere personen en gezinnen voort-
durend aan zijn besmetting bloot staan'.

Volgens de dienst nam het verschijnsel in Tilburg toe. Ze ziet echter niets in zowel
concentratie (dan ontstaan 'broeinesten van onmaatschappelijkheid') als in spreiding (dan
'woekert' het kwaad voort en wordt het werk van de opheffing bemoeilijkt). De
tussenoplossing is 'groepsgewijze samenwoning'. Daartoe is wei noodzak.elijk dat de overheid
haar greep op de migratie binnen de gemeente vergroot. Er bestaat immers een neiging
bij diverse categorieen van de bevolking om 'bij elkaar te groeperen'. Maar:

'ook al is wegens het grote maatschappelijke verlies, ook in economisch opzicht, dat
door de steeds toenemende zedelijke- en geestelijke verwildering, o.a. als gevolg van
de ontwrichting van het gezinsleven wordt geleden, het vraagstuk van de sociaal min-
der aangepasten van algemeen belang, toch ligt het niet op de weg van de overheid
zich de oplossing daarvan tot taak te stellen. Trouwens er bestaan diverse particuliere-
en andere organen en instellingen met wie de overheid reeds jaren moreel en ook
financieel samenwerkt, die weI eerder hiertoe geroepen zijn en op dit stuk ook voor-
treffelijke diensten zouden kunnen bewijzen'.

De dienst denkt in dat verband aan de vertrouwde instellingen op het gebied van de charitas
zoals de conferenties van St. Vincentius van Paulo, de st. Elisabeth Verenigingen en de
Diaconieen, maar ook aan het parochiele maatschappelijke werk en aan meer bijzondere
instellingen als de R.K. Vereniging voor de Kinderbescherming, de Stichting Katholieke
Gezinszorg en de R.K. Huisvestingscommissie, aan de gerichte initiatieven van het Jeugdwerk
Don Bosco en het R.K. Wijkwerk 'Koningswei' alsmede aan de nazorg rondom het BLO-
onderwijs, de Mgr Zwijsen Stichting, activiteiten van studenten van de Tilburgse Katholieke
Hogeschool en uiteraard de bezigheden van artsen, psychiaters en gezinsvoogden. De
gemeente moet deze krachten 'mobiel maken, ordenen, leiden' .59

Naar aanleiding van het rapport betaalt de gemeente de salarissen van een aantal
maatschappelijk werksters van de Stichting R.K. Wijkwerk, op initiatief van de lokale
geestelijkheid opgericht om de onkerkelijkheid en het sociale verval in de stiefmoederlijk
behandelde wijk van Thulder, de 'Koningswei' het hoofd te bieden (vgl. Van den Heuvel
1992: 164). Bovendien beslist het college tot een meer diepgaand onderzoek naar het
verschijnsel.

In 1949 gaat er een schrijven uit naar zowel de Vereniging Nederlandse Gemeenten als
de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk. Het college verzoekt om een
advies inzake de huisvesting van wat nu wordt aangeduid als 'onmaatschappelijke gezinnen'.
De briefwordt gerechtvaardigd met het argument dat de tot nu toe in Tilburg toegepaste
systemen niet zo succesvol zijn geweest. Wat te doen?

S9 Ibidem.
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In februari 1950 krijgen B&W van Tilburg antwoord van de VNG. De zaak: is aan de
orde gesteld in de Commissie voor Sociale Aangelegenheid. De commissie onderscheidt
twee groepen, namelijk de 'a-socialen' en de 'zwak-socialen'. Voor wat betreft de eerste
groep is tijdelijke verwijdering uit het maatschappelijke leven de enige oplossing. Een
commissie van het Ministerie van Justitie is doende om iller inhet kader van de preventie
van de criminaliteit een wettelijk kader voor te ontwerpen." Moeilijker ligt het met
de zwak-socialen, de maatschappelijk niet aangepasten. Er zijn in diverse gemeenten
experimenten gaande, zowel centrale als decentrale, en het wachten is op de resultaten.
Belangrijk is in ieder geval dat het gezin onder toezicht wordt gesteld van een met bijzondere
gezinszorg belaste afdeling van de Dienst voor Sociale Zaken."

De brief van de VNG wordt in Tilburg doorgegeven aan de secretaris van een inmiddels
in vervolg op het eerdere rapport van de Dienst Sociale Zorg in 1949 ingestelde 'Commissie
ter Bestudering van het Vraagstuk der Onmaatschappelijkheid'. De commissie omvat
een omvangrijke bestuurlijke en professionele expertise: zowat alles wat in Tilburg op
dat moment verantwoorde1ijk is voor het sociale beheer is aanwezig, aangevuld met terzake
deskundigen. Naast de voorzitter, de wethouder voor Sociale Zaken, en een secretaris,
de hoofdcommies van het Bureau voor de Statistiek, hebben zitting in de commissie:
de kapelaan van het Goirke, de directeur van de lokale Stichting Wijkwerk, de wethouder
Publieke Werken en Huisvestingsaangelegenheden, de directeur van de GG en GD, de
directeur en een sociaal hoofdambtenaar van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zorg,
een woninginspectrice van de Stichting Woningbeheer, een inspectrice van de kinderpolitie,
alsmede als exteme deskundigen prof. dr W.R. Heere, als sociograaf verbonden aan de
Katholieke Economische Hogeschool, en drs A. Verdijk, de toenmalige adjunct-directeur
van het Provinciaal Opbouworgaan Noord Brabant (PaN). De taak van deze nogal zware
commissie was om een nader onderzoek in te stell en naar de omvang van het verschijnsel
van de onmaatschappelijkheid in Tilburg en advies uit te brengen over de bestrijding
ervan. De commissie moet het probleem overzichtelijk maken, om het aldus object te
kunnen maken van centrale beheersing.

Het onmaatschappelijkheidsrapport

De commissie is zowel inhoudelijk als methodisch grondig te werk gegaan en een rapport
van een 55-tal pagina's is het resultaat. Het rapport omvat niets meer en niets minder
dan een systematische doorlichting van de Tilburgse samenleving op de aard, de omvang
en de achtergrond van de in die samenleving bestaande 'onmaatschappelijkheid'.

Allereerst is er de omschrijving van het probleem. Volgens een begeleidend schrijven
van de commissie gaat het bij onmaatschappelijke of a-sociale gezinnen om 'lieden die
de samenleving op tal van wijzen tot last strekken'. Dat kan zijn doordat ze weinigwerken,
een veelvuldig beroep doen op de weldadigheid van overheid en particulieren of zich
bij herhaling schuldig maken aan overtredingen en misdrijven. Ze leven in omstandigheden
'welke de immoraliteit in hoge mate bevorderen en een gelukkig en ordelijk leven zeer

60 Het betreft de Cornrnissie-Eyssen waarin onder andere nationale 'deskundigen' zitting hebben als Diemers,
Ariens, Querido, Van Eizinga en Van Rooy (Dercksen en Verplanke 1987:102).
61 Briefd.d. 20.2.'50, GemeentearchiefTilburg, doss. nr. 1.778.545, 'Huisvestingsbeleid tenbatevanzwakke
en a-sociale gezinnen 1947-1976'.
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moeilijk zo niet orunogelijk maken'. Het 'euvel' is volgens de commissie de laatste decennia
toegenomen. Oorzaken daarvan zijn de slechte sociale omstandigheden gedurende de opkomst
van de modeme industrie en de langdurige werkloosheid van de jaren dertig, alsmede
de sociale ontwrichting gedurende de jaren van bezetting en bevrijding. Daamaast is er
het verschijnsel van de verstedelijking. De samenleving in de stad stelt hogere eisen 'van
verstandelijke aard, waardoor degenen die verstandelijk minder bedeeld zijn, groter gevaar
lopen om op een in elk opzicht lager levenspeil te geraken en zij hebben betrekking op
het wilsleven, waardoor de minder wilskrachtigen steeds maar achterop raken'. Het probleern
is niet slechts van materiele aard. Er bestaan in de gezinnen bepaalde afwijkingen. Daardoor
hebben de betrokkenen ook een ander soort hulp nodig dan de ondersteuning in geld of
natura, 'teneinde tot een betere levenswijze te komen en als goede en ordelijke burgers
in onze samenleving te verkeren'. Het ingrijpen is vooral nodig ten bate van de verhoging
van het levensgeluk van de betrokkenen zelf. Het venneerdert de zin voor orde en regelmaat
en brengt een beter zedelijk besef en een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Maar het
is ook nodig ten bate van de samenleving: 'welke niet voldoende kan bloeien, wanneer
een aantal van haar leden in nood verkeren en haar op tal van wijzen tot last zijn'.

De commissie stelt vast dat het begrip onmaatschappelijk een normatieve inhoud heeft
en niet ontdaan kan worden van een 'subjectieve' beoordeling. Het betreft gezinnen die
zich niet houden aan de algemeen maatschappelijk als goed aanvaarde regels: 'waarvan
de naleving voor de instandhouding en de bloei van de sarnenleving noodzakelijk wordt
geacht'. Die regels omvatten in Tilburg in ieder geval de Christelijke levensregels en
de nonnen aangaande de orde en regelmaat in het maatschappelijke leven. Meer concreet
wordt in de beschrijvingen van situaties van onmaatschappelijkheid een he Ie waslijst van
kwalificaties gebruikt als: werkschuwheid, wispelturigheid, onberekenbaarheid, gebrek
aan verantwoordelijkheidszin, ongebondenheid, zorgeloosheid, weinig of geen geestelijke
belangstelling vertonen, een sterk materialistische instelling hebben, geen eigen overtuiging
hebben, geen kritisch onderscheidingsvermogen, gebrek aan zeltkennis, gemis aan gevoel
voor orde en regelmaat. Nog concreter gaat het om zaken als een onvoldoende verzorging
van de kinderen, het onregelmatig wassen van kleding, verwaarloosde inboedels, het ont-
breken van een sfeer van 'echte huiselijkheid en geze\ligheid', verwaarloosd beddegoed,
ongeregeld werk (sjouwers, grondwerkers, vodden en tweedehandsgoederen handelaren,
beroepssmokkelaars), 'vroegrijpe' kinderen, een gemis aan respect voor het goed van
anderen, gebrek aan zindelijkheid in de slaapgelegenheden en een slechte besteding van
het huishoudgeld. Het is vooral het gebrek aan orde en discipline die steekt: 'een vaste
dagindeling, een juiste besteding van de tijd en een gezarnenlijk overleg kennen ze niet
en zorgeloos leven ze van de ene dag in de andere. Ze maken alles op wat ze hebben
en ze zoeken in alles de weg van de minste weerstand met het gevolg dat het bij hen
steeds arrnoe troef is'. Daar tegenover staat de gecompliceerdheid van de maatschappij:
'die gebaseerd is op een ver doorgevoerde arbeidsdeling die juist orde en regelmaat in
zeer hoge mate van haar leden vraagt'.

De commissie constateert dat in heel Nederland na 1945 de belangstelling voor het
'vraagstuk van de onmaatschappelijkheid' is toegenomen en refereert aan conferenties
gehouden in Markelo in 1945 en in Hoogeveen in 1946, alsmede aan de (al oudere)
woningprojecten in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. In Tilburg zo memoreert men,
is sedert 1948 in de 'Koningswei' de Stichting R.K. Wijkwerk Tilburg actief in de zorg
voor 'sociaal niet gave en a-sociale gezinnen'.
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Voor de inventarisatie van de onmaatschappelijkheid zijn van 1050 gezinnen de gegevens
verzameld. De namen van de gezinnen zijn door gegeven door de pastoors. Verdere gegevens
zijn verkregen van sleutelpersonen 'die zeer goed in hun buurt bekend waren': actieve
Vincentianen, leden van de St. Elisabeth verenigingen, maatschappelijk werksters en andere
actief op professioneel/charitatief gebied. De 'sociologische kring van studenten van de
Katholieke Economische Hogeschool' is ingeschakeld om de gegevens te verzamelen
en verwerken. Zo mogelijk zijn per gezin 3 informanten gehoord. In het totaal gaven
92 informanten inlichtingen aan 34 enqueteurs, dat afgezien van de informatie van de
Dienst Sociale Zorg en de kinderpolitie. De gegevens zijn vervolgens geanalyseerd,
beoordeeld en gecIassicifeerd door' sociale autoriteiten' . Het resultaat is een verbluffende
staaltje van geobjectiveerde, gekwantificeerde en gerubriceerde onmaatschappelijkheid.
Het enige wat nog ontbreekt is een kaart waarop de gegevens hadden kunnen worden
ingetekend om een indruk te krijgen van de ruimtelijke verspreiding van het 'euvel'.

Enkele van de vele resultaten ter illustratie van de mate van gedetailleerdheid en precisie
van het onderzoek: het blijkt dat 31% van de 762 mannen uit de onderzochte gezinnen
niet werkte. Eenennegentig mannen deden dat vanwege ziekte, maar in 131 gevallen moest
'luiheid' als oorzaak worden aangemerkt. Dominant is het ongeschoolde werk. Er is sprake
van 180 textielarbeiders, waarvan 33 een 'hoog ambacht' (weven) beoefenen. Exact 464
mannen drinken nooit, 184 zelden, 145 dikwijls en 36 'habitueel'. Van de huisvrouwen
besteedt ca. 2/3 haar geld 'stellig op een hoogst onverstandige manier', zoals aan luxe
sportfietsen voor de kinderen, patates frites, ijssalons, een via een 'handige colporteur'
gekochte stofzuiger, 'op atbetaling natuurlijk', terwijl men nog Diet eens een mat op de
vloer heeft! Hier zou een cursus huishoudkunde gewenst zijn. Twintig procent van de
vrouwen is in hoge mate uithuizig: ze blijven bovendien soms ' s nachts weg. Er zijn 24
gevallen bekend van slechte zeden, waaronder prostitutie, In 25% van de gezinnen is
sprake van een verwildering van de jeugd. In 114 gezinnen hebben de kinderen zich reeds
schuldig gemaakt aan delicten op sexueel gebied: 'zulks werpt een duidelijk licht op het
zedelijk peil van een deel onzer jeugd'. Bij de oorzaken hiervan wordt ook het veelvuldig
bioscoopbezoek genoemd: 'Het is bekend, dat juist de kinderen van deze lieden behoren
tot de regelmatige bioscoopbezoekers. Van 65 gezinnen werd opgegeven, dat de bioscoop
een zeer sterke plaats inneemt in het doen en laten van de kinderen'. Vijftig procent van
de huwelijken 'werden niet onder de meest ideale verhoudingen gesloten', er is sprake
van gedwongen huwelijken en van 'voorkinderen'. Precies 61% van de mannen, 54%
van de vrouwen en 44% van de kinderen onderhoudt een slechte band met de kerk.

Het blijkt dat 44% van de onmaatschappelijke mannen en vrouwen is geboren in Tilburg.
Voor de gehele bevolking is dat percentage 70%. De 'sociaal niet gave gezinnen' komen
dus voor een belangrijk deeIvan buiten 'onze stad': het grootste deel (570 gezinshoofden)
uit een streek binnen een straal van 25 kilometer rond Tilburg. De concIusie is duidelijk:
'Het vraagstuk der onmaatschappelijken houdt inhoge mate verband met een ander vraagstuk,
dat de modeme samenleving kenmerkt, namelijk dat van de trek der plattelandsbevolking
naar de grote stad', met name van de 'sociaal zwakke, niet-agrarische bevolking', die
bij aankomst in Tilburg direct 'om onderstand kwamen vragen ingevolge de Armenwet
bij het toen bestaande Armenbestuur'. Typerend voor deze gezinnen 'wordt ook gezien
het feit, dat zij gaame verhuizen'.
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De concIusie is dat in het totaal 881 gezinnen kunnen worden aangemerkt ais 'sociaal
niet gaaf', dat is 3,8% van de bevolking. Dat cijfer komt volgens de commissie redelijk
overeen met de landelijke gegevens.

De commissie heeft een groot aantal suggesties voor mogelijke maatregelen: re pleit voor
een actief huisvestingsbeleid waarbij de mobiliteit van de gezinnen wordt afgeremd en
deze worden ondergebracht in een vijftal bestaande agglomeraties van 'a-socialen'; de
Koningswei, Vogelbuurt e.o., Curacaostraat e.o., de Ringbaan Noord e.o. en het gedeelte
van de Groeseind in de volksmond aangeduid ais 'De Kwade Hoek'. De 'normale, ordelijke'
gezinnen moeten uit die buurten worden weggehaald. Een en ander moet geschieden langs
de weg der geleidelijkheid. Men is geen voorstander van massale verhuizingen op grond
van wettelijke voorschriften. Daarnaast is het nodig om in Tilburg meer systematisch
over te gaan tot krotopruiming, met name in de binnenstad. Aldus geconcentreerd kan
de 'opheffende arbeid' krachtdadig ter hand worden genomen. Huisvesting en sanering
aIleen zijn immers niet voldoende; een slechte bewoning is eerder een gevolg van
onmaatschappelijkheid, dan een oorzaak daarvan.

Men onderscheidt gezinszorg (door maatschappelijk werk en gezinszorg e.a.) en
groepszorg (verenigingsleven, ontwikkelings- en ontspanningsavonden, jeugdclubs,
speeltuinwerk, vak- en huishoudopleidingen ook naar het voorbeeld van de elders bestaande
Mater Amabilisscholen met een leerprogramma gericht op 'de psychologie van het werkende
meisje', beroepskeuzevoorlichting, zorg voor geestelijk onvolwassenen). De buurten moeten
een wijkhuis krijgen en er moeten beroepskrachten worden aangesteld als maatschappelijk
werksters, assistent gezinshulpen,jeugdleidsters enjeugdleiders die vanuit de wijkhuizen
de opheffende arbeid gaan organiseren.

De Stichting Wijkwerk, al sinds 1947 actiefin de opheffende arbeid, en de Stichting
Jeugdzorg en Gezinswerk Don Bosco, sinds 1944 in Tilburg actief in het verlenen van
bescherming aan onder toezicht gestelde jeugd, zouden moeten worden samengevoegd
tot een overkoepelend lichaam voor de 'Sociale Jeugdzorg'. Aan die stichting moet een
College van Advies worden verbonden, samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse
op het gebied van de maatschappelijke zorg actieve instellingen.

Kenmerk van de opheffende arbeid is dat zij 'geschiedt vanuit een bepaalde levensbe-
schouwing, een strikt persoonlijk karakter heeft en door de sociaal zwakkere geheel vrijwillig
aanvaard moet worden'. Dit is geen overheidstaak: 'een neutrale overheid is niet in staat
om voldoende, beter nog, om de juiste aandacht te schenken aan de geestelijke zijde van
de opheffende arbeid'. Het gaat om 'strikt persoonlijke elementen' die moeten worden
toevertrouwd aan particulieren. De overheid komt de taak toe de zelfwerkzaamheid van
particuliere organisaties mogelijk te maken.

Het doel van dit alles is duidelijk: 'het gemeenschapsleven in de wijken moet zich
niet langer afspelen in de kroeg en langs de straten der achterbuurten, maar in het wijkhuis
en op de speelplaats'. Van belang zijn naai- en kooklessen, een instuif, huisvlijt en voor
de rijpere jeugd sportverenigingen, toneelclubs, een bibliotheek.

De 'ont-traditionalisering' van de socia Ie ruimte

In eerste instantie lijkt de opkomst in het naoorlogse Tilburg van het onmaatschappe-
lijkenbeleid wellicht te interpreteren als een onderdeel van de meeromvattende morele
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paniek en het cultuurpessimisme van die tijd, een restauratieve reactie op de dreigende
maatschappelijke ontwrichting, zedelijke verwording en ontzuiling (vgl. De Liagre Bohl
& Meershoek 1989). Voor die interpretatie valt veel te zeggen. De opkomst van het
onmaatschappelijkenbeleid in Tilburg vindt immers plaats onder de cultureel-ideologische
vlag van de strijd tegen toenernend verval, verwildering en verwording, onder verwijzing
naar de ontwrichtende werking van de oorlog en de bevrijding en de dreigende verstedelij-
king. Het in onze ogen ronkende, boven elke twijfel verheven moralisme dat uit de
beschrijvingen en typeringen spreekt Iijkt ook in die richting te wijzen.

Toch klopt een dergelijke interpretatie niet. Ze lijkt teveel het produkt van een latere
tijd van waaruit alles wat gebeurde in de jaren vijftig gelijk wordt geschakeld onder de
noemer van het moralistisch conservatisme. Vanuit een dergelijke interpretatie bestaat
te weinig aandacht voor de nieuwe elementen in het beleid. Met de ontwikkeling van
het onmaatschappelijkenbeleid haalde men irnmers ook een nieuw beroepsveld, nieuwe
interventiedoelen en -methoden, nieuwe bovenlokale organisatievormen en -lijnen en een
nieuwe professionele cultuur en dynamiek binnen, een modemiserend kader dat al snel
zal blijken een koekoeksjong te zijn.

Voor een adequaat beeld van de betekenis van het onmaatschappelijkenbeleid kunnen
we allereerst de achtergrond schetsen van de beide exteme deskundigen die voor de com-
missie van 1950 zijn aangetrokken. Prof. dr W.R. Heere, een oud-leerling van Steinmetz,
is zoals gezegd als sociograaf verbonden aan de Katholieke Economische Hogeschool
en als zodanig 66k betrokken bij de gedachtenvorming over de wederopbouw van Noord-
Brabant. In 1950 toont hij zich in een dies-rede aan de Katholieke Economische Hogeschool
over Sociografie en Stadsuitbreiding een fervent aanhanger van een wetenschappelijk
gefundeerde ruirntelijke ordening, gebaseerd op de sociologie, de sociografie, de sociale
geografie en de economische statistiek, maar dan weI aangepast aan 'de leefgewoonten,
de streekmentaliteit, aan levens- en wereldbeschouwing'. Verstedelijking leidt niet
automatisch tot toenemende individualisering, zo is zijn betoog. Dat is een kwestie van
planning:

'wie vrees in zich draagt voor de massificatie en proJetarisering van de velen, die de
industriaJisering naar de steden trekt, hij vraagt zich af hoe daar de mens nog mens
kan blijven, hoe de persoonlijkheid daar nog gered kan worden. Hij bezint zich op de
kleinere eenheden, die nog te overzien zijn, op buurt en wijk, op parochie vooral'
(Heere 1950:19).

Heere is in die tijd dan ook gevraagd om in Tilburg een onderzoek te doen naar de
wenselijke omvang van de parochies in een zich modemiserende stad."

Drie jaar later vinden we Heere terug als een van de twee sprekers op het door het
sterk behoudende Brabantia Nostra in 1953 in Den Bosch gehouden congres over
Industrialiserings-problemen in Noord-Brabant alwaar hij, onderbouwd met cijfers, de
noodzaak onder woorden brengt van een versnelde industrialisering van Brabant om zodoende
de te verwachten extreern hoge bevolkingsgroei te kunnen opvangen. Natuurlijk zijn er

62 Zie verslag mondeling overleg van het college van B&W van Tilburg met Mgr. Mutsaerts en de deken
van Helvoirt volgend op een brief d.d. 1.8.'50 van B&W aan de bisschop van 's-Hertogenbosch aangaande
de sarnenstelling van een cornmissie voor een nieuwe parochieindeling. GerneentearchiefTilburg, doss. nr.:
1.857.3.
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gevaren verbonden aan de daarmee gepaard gaande urbanisatie, maar daar moet Brabant
zich dan maar op voorbereiden:

'Coo.) hoe willen wij dan de kwade gevolgen van de urbanisatie bestrijden? Er wordt
toch steeds geschennd met massificatie, ontwaarding der persoonlijkheid, mechanisatie
van de mens, ontwrichting van het gezin, verkeerde tijdsbesteding en wat al niet meer.
Zit hier een kern van waarheid in, hoe kunnen we dan deze gevaren ontgaan? Want
zonder industrialisering kunnen we niet'.

De jeugd zal in intellectueel, technisch, esthetisch, sociaal, moreel en religieus opzicht
moeten worden opgevoed, 'opdat hij gaafkan blijven en zich aanpassen aan de fabriekssfeer,
de stadssfeer, zonder schade te lijden' (vgl. Beckers 1983:248).63

Drs A. Verdijk, de andere externe deskundige, is als adjunct-directeur verbonden aan
het in Tilburg gevestigde Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant (PON) en uit dien
hoofde ook betrokken geweest bij de opstelling in 1947/8 van een welvaartsplan voor
de provincie als geheel. In zijn bijdrage aan de Prae-adviezen ter concretisering van een
Welvaartsplan voor de provincie Noord-Brabant getiteld 'De sociale voorbereiding op
de gedecentraliseerde industrialisatievan Noord-Brabant' schetsthij uitvoerig de gevolgen
die de industrialisering en verstedelijking noodzakelijkerwijs zullen gaan hebben voor
de traditionele sociale morfologie van de provincie:

'De door de traditie bepaalde levenshannonie gaat dissonanten vertonen. De onderlinge
controle wordt moeilijker. De kans, dat de levensovertuiging - waar deze onbewust
door de traditie bepaald werd - gaat wankelen, wordt groter. Coo) De eis van het kunst-
matig tempo en de zakelijkheid doet zijn intrede in het leven van de plattelander'.

De veranderingen blijven niet beperkt tot het individuele niveau; ze zullen ook de sociale
orde aantasten en het ethisch-religieuze beeld van de sarnenleving. Kuypers, van wie ik
deze gegevens overneem, later zelf directeur van het PON, constateert dat Verdijk afwijkt
van de meer behoudende katholieke intellectuelen van Brabantia Nostra. Hij accepteert
het nieuwe en neemt in die zin afscheid van het traditionele Brabant, dat wil zeggen van
Brabant als zodanig (Kuypers z.j., 47).

Maar er zijn nog andere lijnen. De Tilburgse onmaatschappelijkheidscommissie waar
Heere en Verdijk deel van uitrnaakten heeft zich laten inspireren door een notitie die
in 1948 was uitgegeven door de studiecommissie Maatschappelijke Zorg t.b.v. Maatschappe-
lijk Niet-Aangepasten. Die studiecommissie was sarnengesteld door het Provinciaal
Opbouworgaan 'Brabants Volksherstel' (Van Dongen 1968:145). De voorzitter van de
studiecommissie was niemand minder dan rnr F.J.M. van Thiel. Van Thiel zal van 1952
tot 1956 de eerste Minister zijn van het nieuwe Ministerie van Maatschappelijk Werk,
een Ministerie dat zich actief gaat inlaten met de problematiek van 'het onmaatschappelijke
gezin' om zich aldus te bewijzen. Het zal het onmaatschappelijkenbeleid voorzien van
de nodige cognitieve en financiele hulpbronnen en het nodige publieke prestige. Daarv66r
is Van Thiel nadrukkelijk betrokken geweest bij de wederopbouw van Noord-Brabant,

63 Industrtalisatie-problemen in Noord-Brabant. Voordrachten op het industrialisatie-congresvan 'Brabantia
Nostra+te 's Hertogenbosch op 5 Juni 1953. Zu, ReuseVfilburg 1953. p. 19.
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onder meer binnen de kring van katholieke werkgevers en in het Brabantse HARK (Hulp
Actie Roode Kruis), een naoorlogse (ook landelijke) organisatie ingesteld om vooral materiele
hulp te verlenen aan oorlogsslachtoffers. Van Thiel was bovendien vanaf 1945 voorzitter
van de voorloper van het PON, de Stichting Brabants Volksherstel, in oorsprong een
katholiek-Brabantse afdeling (of liever 'variant') van het neutraal-landelijke Nederlands
Volksherstel, het instituut dat zich in de na-oorlogse jaren bezig hield met de sociaal-
maatschappelijke wederopbouw. Brabants Volksherstel richtte zich, evenals Nederlands
Volksherstel, niet louter op uitvoerende hulpverlening, maar was bovenal actief op het
vlak van de bundeling, centrale coordinatie en stimulering van de particuliere maatschappelij-
ke zorg (Neij & Hueting 1988).

Een van de speerpunten van beleid in die dagen van zowel Nederlands Volksberstel als
haar Brabantse zuilvariant vormde het berstel van het 'gezonde gezinsleven'. 'Gezinsherstel
brengt Volksherstel' zo luidde het motto van de in september 1946 door Brabants
Volksherstel in samenwerking met Limburgs Volksherstel georganiseerde Gezinsdag te
's Hertogenbosch, voorgezeten door Van Thiel: 'Geneest het gezin en gij zult een der
voornaamste, zoo niet het voornaamste lidmaat van het lichaam onzer samenleving, en
dus ook dit geheele lichaam zijn gezondheid teruggegeven hebben', aldus zijn boodschap
in de inleiding tot het congres."

Het probleem van het a-sociale gezin neemt bij het congres een centrale plaats in.
De toenmalige Minister-President Beel spreekt in een slotwoord over de noodzaak tot
'samenbundeling van aIle geestelijke en zedelijke krachten van ons volk'. Het congres
mondt uit in een resolutie waarin de 'vrije maatscbappelijke organisaties' worden opgeroepen
zicb 'onverwijld' te bezinnen op maatregelen, 'welke kunnen leiden tot gezinsberstel en
streven naar de verwezenlijking daarvan'. De overheid wordt opgeroepen tot ondersteunen
van de doorvoering van 'algehele gezinszorg', maar ook tot de instelling van een
'Gezinsraad' van waaruit het georganiseerde particulier initiatief de overheid van advies
kan dienen."

SpeciaaI voor de studiecommissie onder leiding van Van Thiel was in 1947 een voorbereiden-
de nota geschreven. De auteur daarvan is drs P. van Loon. Van Loon is vanaf de start
de directeur van 'Brabants Volksherstel' en als zodanig, evenals Van Thiel en Verdijk,
nauw betrokken bij de coordinatie en reorganisatie van de particuliere maatschappelijke
zorg in de provincie. Zo levert ook hij een bijdrage aan de opstelling van de Prae-adviezen
ter concretisering van een Welvaartsplan voor de provincie van Noord-Brabant in 1947
getiteld: 'De sociale aspecten van de industrialisatie van Noord-Brabant'. Daarin schrijft
hij, evenals Verdijk, over de noodzakelijke teloorgang van de traditionele sociale morfologie
van Brabant, weg van het patroon van de dorpse gemeenschap naar het getndividualiseerde
patroon van de stad. iller dreigt het gevaar van culturele verwording. Het is daarom
noodzakelijk de verandering te begeleiden door een reorganisatie van bet sociale bebeer
in de richting van grotere regionale sociale verbanden, een soort 'verlengde lokale structuur'
zo concludeert Kuypers terecht (z.j.:51).

64 Zie: Gezinsherstel brengt Volksherstel, Verslagboek van de Gezinsdag gehouden te 's Hertogenbosch op
Woensdag 4 September 1946, Bergmans, Tilburg, 1946, p. 7.
65 Ibidem. p. 85.
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De nota die Van Loon heeft geschreven voor de studiecommissie Van Thiel is het waard
om in 1948 aIs brochure uitgegeven te worden door de R.K. Charitatieve Vereniging
voor Geestelijke Volksgezondbeid. En ook dat is veelbetekenend. De R.K. Charitatieve
is in 1930 opgericht en vormt de landelijke denk-tank van katholieke intellectuelen actief
op het terrein van de psycho-hygiene, de psychiatrie, de sociale pedagogiek en het
maatschappelijke werk. Initiatiefnemer was in 1927 dr C.T. Kortenhorst, psychiater te
Vught, vol gens Abma (1982:170) 'een katholiek die overtuigd was van de waarde van
sociaIe psychiatrie en geestelijke gezondsheidszorg, ook voor het katholieke volksdeel',
maar die tegelijkertijd wist dat de verspreiding van het gedachtengoed geen kans zou
maken als dit niet gebeurde onder katholieke vlag. Ook de term 'charitatieve' moest er
ten dele toe dienen de expertise gemakkelijker ingang te doen vinden in katholieke kring.
Inhet initiatiefcommite hadden naast Ruys de Beerenbrouck onder meer de criminoloog
Pompe en de pedagoog Hoogveld zitting.

Na de oorlog vindt in de context van de Charitatieve een verdere uitbreiding plaats
van het werkdomein van de geestelijke zorg. Zorgintellectuelen als Buytendijk, Trimbos
en Fortmann gaan zich nadrukkelijker verzetten tegen de katholieke moraalleer en de
daaraan verbonden legalistische opvoedingspraktijk. In de modeme pluriforme tijd leidt
een opvoeding waarin de nadruk ligt op de gehoorzaamheid aan voor eens en altijd
vastgestelde normen tot hulpeloze en weerloze individuen, aldus Buytendijk in 1954. De
pedagogiek moet veranderen van een legalistische naar een personalistische optiek (Abma
1982).

De brochure van Van Loon (1948) getiteld Zorg voor het a-sociale gezin is te lezen als
een uitgebreid pleidooi voor een andere aanpak van het probleem van 'maatschappelijk
niet-aangepasten' en 'sociaaI zwakken'. Van Loon constateert een algehele 'degeneratie
van het gezinsmilieu'. Dit vooral als gevolg van de oorlog, de heersende woningnood
en de snelle industrialisering van Brabant. V66r alles moet het beleid erop gericht zijn
het gezinsmilieu wederom te versterken. Ook de charitas heeft hierin een belangrijke taak.
Maar om doeltreffend te zijn is een reorganisatie daarvan dringend gewenst. De diverse
instanties zoals de zielzorg, de psychiatrie, de kinderbescherming, de jeugdzorg, de
drankbestrijding en de charitas werken te veel vanuit een eigen, te beperkt gezichtspunt.
Zorg voor het gezinsmilieu als totaliteit bestaat vrijwel niet:

'Particulier initiatief en Overheid in Noord-Brabant hebben tot taak zich te beraden
over de toepassing van een werkelijk systeem, waardoor de a-socialiteit doeltreffend
kan worden bestreden of uitbreiding van het verschijnsel zoveel moge\ijk kan worden
voorkomen' (Van Loon 1948:10).

Ais het particulier initiatief weigert dan moet de overheid zelf de zaken maar ter hand
nemen! De spil in het nieuwe sociale beheer moet worden gevormd door het gezins- en
wijkgerichtemaatschappelijk werk. Detraditionele charitas behoort daaraan ondergeschikt
te worden gemaakt!

Ais een voorbeeld van hoe dit in de praktijk eruit kan zien zit in de brochure een
uitvoerige beschrijving opgenomen van het sociale gezinswerk, op instigatie van Mgr
Frencken vanaf 1937 georganiseerd in de volkswijk het 'Westeinde' te Breda (het latere
wijkwerk Pius X). Maar daamaast wordt ook verwezen naar de goede ervaringen met
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het sociale gezinswerk in de 'Vogelwijk' in 's-Hertogenbosch, de wijk waarin in 1946
het eerste onrnaatschappelijkheidsonderzoek van na de oorlog heeft plaatsgevonden.

De stichting R.K. Wijkwerk Koningswei in Tilburg wordt niet vermeld. Maar die
stichting was dan ook pas in het jaar waarin de brochure wordt samengesteld actief geworden.
Het lijkt ondertussen aannemelijk dat de Tilburgse Stichting haar werkzaamheden heeft
vorm gegeven op basis van het model zoals dat al in Breda en Den Bosch gehanteerd
werd. In ieder geval komen de werkvormen overeen: gezinszorg en gezinsgericht
maatschappelijk werk, gecoordineerd vanuit een wijkhuis met daarin ook op moeders,
meisjes, jongens en mannen gerichte vormende en ontspannende groepsactiviteiten met
bovendien als karakteristiek element een ook elders in de katholieke wijkzorg aan te treffen
kapel, verbonden aan het wijkhuis en gebouwd met de hulp van wijkbewoners, waar speciaal
voor de a-sociale gezinnen de kerkdiensten plaatsvinden (vgl. Van den Heuve11992: 166).

De brochure van Van Loon wijkt op een essentieel puntafvan een ook in 1948 uitgebracht
rapport over de reorganisatie van het 'sociaal-charitatieve werk', atkomstig van een
Bisschoppelijke Adviescommissie. Men onderschrijft daarin de noodzaak tot een meer
systematische opzet. En ook in het bisschoppelijke rapport wordt gepleit voor meer
wijkgebonden maatschappelijk werk. Maar weI dient de charitas het centrale punt te blijven
van de lokale zorg voor de probleemgezinnen (Vanden Heuvel 1992: 161).

Het bisschoppelijke rapport zal nauwelijks effect hebben. De beleids-, fmancierings-
en onderzoeksstromen die in de jaren vijftig op gang komen, ondermeer vanuit de Provinciale
Opbouworganen, vanuit het Ministerie van Maatschappelijk Werk en het Ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen maar ook vanuit de diverse onderzoeksinstituten,
richten zich in eerste instantie op het professionele bijzondere maatschappelijke werk
en Diet op de parochieel georganiseerde vrijwillige charitas of zelfs het grotendeels parochieel
georganiseerde algemene maatschappelijk werk. Er ontstaat een netwerk van sociaal beheer,
dat weliswaar is georganiseerd onder katholieke vIag, maar dat anderzijds op Iokaal niveau
de traditionele c1ericale organisatie- en zorgstructuur doorbreekt.

De totstandkoming van het Tilburgse onrnaatschappelijkenbeleid moet, zo blijkt, Diet louter
in verband worden gebracht met een conservatief soort restauratiebehoefte, met een hang
terug naar oude tijden en verhoudingen, maar juist met een provinciebrede beweging actief
in de vormgeving van een nieuw soort sociaal beheer, een nieuwe overzichtelijkheid,
aangepast aan een noodzakelijkerwijs te dynamiseren sociale ruimte, maar weI ingebed
in de katholieke zuil. In eerste instantie gaat het om het herstel van de sociale en zedelijke
gevolgen van de oorIog, om 'volksherstel', maar al sne! gaat het bovenal om de sociaal-maat-
schappelijke en culture!e begeleiding van de vooruitgang, van de noodzakelijke industrialise-
ring en verstedelijking van Brabant. De traditionele ten dele op de moreel-religieuze code
van de charitatieve patronage werkende 'vrijwiIlige' gemeenschapscontrole voldoet niet
Ianger in de context van een toenemende sociale- en ruimtelijke mobiliteit, van toegenomen
pluriformiteit en 'individualisering'. Het beheermoet systematischer worden vorm geven,
met behulp van deskundige beroepskrachten, gericht op het gezinsmilieu in wijkverband
(van oudsher het domein van de c1erus), werkend via vormen van afzondering, begeleid
door wetenschappelijk onderzoek en ondersteund door een actief en consequent ingrijpende
lokale en Iandelijke overheid en door boveniokaaI georganiseerde beroepsorganisaties.
De activiteiten worden gedragen en gepropageerd door een nieuwe generatie van profes-
sioneel actieven, een nieuwe culturele middenklasse.
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De 'ont-traditionalisering' van het sociale beheer en de 'ont-traditionalisering' van de
ruirntelijke orde gaan ondertussen, ook in Tilburg, hand in hand. In de vonngeving van
het onmaatschappelijkenbeleid zal rond 1958-1960 een aanzienlijke versnelling optreden.
Toevallig is dat ook de periode waarin in Tilburg sprake is van een definitief keerpunt
in de stadsontwikkeling. Het ETIN-rapport over de eenzijdig samengestelde industriele
structuur van Tilburg is uitgebracht, de cijfers over de te verwachten bevolkingsaanwas
zijn geproduceerd, burgemeester Becht is zojuist aangesteld, de vemieuwing van de KVP
is achter de rug en het 'plan van 72 miljoen' is door de gemeenteraad aangenomen. Het
werk aan de stadsuitleg en de city-vorming kan beginnen (zie hiervoor).

Uitbouw

In de loop van de jaren vijftig bereikt de aandacht voor het onmaatschappelijke gezin
op landelijk niveau een hoogtepunt (zie Van Wei 1988: 106ev). Er ontstaat een zelfstandig
werkterrein, met zijn eigen wetenschappelijke vertoog, eigen beleids- en adviescommissies,
eigen conferenties, brochures en expertise-centra, eigen beroepsorganisaties en methodieken
en eigen fmancieringsstromen. Zo is er ondermeer het grote congres in 1953 van de
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werk met tegen de duizend bezoekers en,
op een iets kleinere schaal, het congres van het Wijkwerk Pius X in Breda het jaar daarop.
Bij beide geeft de Minister Van Thiel acte de presence om zo uiting te geven aan zijn
steun voor het werk. Die steun blijkt ook anderszins.

Op ministerieel vlak zijn er in die jaren diverse adviescommissies actief en wordt
een groot aantal subsidieregelingen ingevoerd, zoals op het vlak van het gespecialiseerde
gezins- en wijkwerk in gezinsconcentraties; van het maatschappelijk gezinswerk verricht
door jeudgzorginstellingen; het maatschappelijk opbouwwerk (ten behoeve van de
fmanciering van het buurtwerk, de sociale voorlichting, de sociale wijkopbouw, de dorps-
en wijkcentra, regionale welzijnsstichtingen, provinciale opbouworganen) en het bijzondere
jeugd en volksontwikkelingswerk (het club- en buurthuiswerk in achterstandssituaties).
De subsidieregelingen ontstaan voor een belangrijk deel in de context van een competitie
tussen het Ministerie van MaatschappeJijk Werk en het Ministerie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen rondom de maatschappelijke zorg (Van Wei 1988:121).

Het aantal scholen voor maatschappelijk werk stijgt van vier rond 1940 tot vijftien
dagscholen en een groot aantal deeJtijd opleidingen in 1958, met hier en daar zelfs speciale
opleidingen voor de zorg voor het onmaatschappelijke gezin (Dercksen en Verplanke
1987:202).

Op methodisch vlak doen in de loop der tijd het Amerikaanse social casework, social
groupwork, community organization en comprehensive approach ingang. Van Rooy, een
van de landelijke experts op het vlak van de onmaatschappelijkheidsbestrijding, benadrukt
al in 1953 met name het democratische karakter van het case-work. Het onmaatschappelijke
gezin dient met respect te worden behandeld en op voet van gelijkheid (Van Rooy 1954:27).
Ook elders in katholieke intellectuele zorgkring dringt de roep door tot een meer
'ontmoraliseerde', persoonsgerichtezowel maatschappelijke- als zielzorg. Diemeer open,
persoonsgerichte benadering past beter in een meer dynamische en pluriforme tijd (vgl.
Van de Weijer 1955 en Jeugd in Ti/hurg 1958).

Tenslotte wordt ook meer en meer de sociale wetenschap, met name de sociografie
en de sociologie, ingezet in de opsporing van het onmaatschappelijke gezin. Het onderzoek
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wordt gedomineerd door een niet nader geexpliciteerde functionalistische benadering van
waaruit allerlei niet nader gefundeerde typeringen ('operationalisaties') de ronde doen
van uiteenlopende graden van onmaatschappelijkheid. Er doen uiteenlopende objectivistische
uitspraken de ronde over het gevaar dat er uit gaat van de afwijkende gezinnen (opgevat
als opvoeding-, onderhouds- en verzorgingskader) voor het voortbestaan van 'de
maatschappij' als zodanig. Het onmaatschappelijke gezin wordt doorgaans gepresenteerd
als het slachtoffer van de maatschappelijke dynamiek en ontworteling, achterblijvers in
een voortgaande vooruitgang, produkten van een 'cultural lag' .66

Ook in Tilburg staan de ontwikkelingen niet stil. De Stichting Wijkwerk breidt in de
loop van de jaren vijftig uit van de Koningswei naar andere agglomeraties van on-
maatschappelijken zoals naar Broekhoven, naar de Ruisvoomstraat en de Vogelbuurt.
Inde Koningswei worden 190 gezinnen bereikt, in de Ruisvoornstraat 54 en in de Vogelbuurt
114 (Van den HeuveI1992:165). De Stichting Jeugdzorg en Gezinswerk was zich in de
loop van de jaren vijftig meer nadrukkelijk op gezinswerk gaan richten en onderhield
contacten met verspreid wonende onmaatschappelijke gezinnen (ibid. 167).

In 1957 wordt van gemeentewegen de Commissie voor Bijzonder Maatschappelijk
Werk opgericht. Zij dient ter coordinatie en regulering van de bestrijding van de
onmaatschappelijkheid in de gemeente Tilburg. Ze moet niet aIleen de initiatieven van
het particuliere initiatief coordineren, maar bovenal de samenwerking organiseren tussen
het particuliere initiatief en de diverse gemeentelijke diensten."

In 1958 publiceert de Commissie een nieuwe nota onmaatschappelijkheid. De
overkoepelende teneur ligt in het verlengde van het groeiende zelfbewustzijn van de sector.
Er wordt gepleit voor een meer systematische, stedelijk gecoordineerde aanpak en meer
samenwerking tussen het uitvoerende maatschappelijke werk en de activiteiten van de
diverse gemeentelijke diensten, een en ander begeleid door onderzoek. Dat zou niet aIleen
de aanpak van het probleem van de onmaatschappelijkheid bevorderen, maar ook beter
aansluiten bij de inmiddels op gang gekomen subsidieregelingen."

Met name het gemeentelijke huisvestingsbeleid moet het ontgelden. Dat moet immers
de voorwaarden leveren voor een beheersing van de mobiliteit van de gezinnen, voor
een zekere ruimtelijke overzichtelijkheid van de problematiek en daarmee voor een zekere
concentratie en continuiteit van de zorg als zodanig. De Commissie schrijft in april van
1958 B&W een aparte brief met het voorstel voor een meer strikte regulering van de
woningtoewijzing aan onmaatschappelijken. Alle in Tilburg als onmaatschappelijk bekend
staande gezinnen dienen geregistreerd te worden. Als die gezinnen aankondigen te willen
verhuizen moet advies worden gevraagd aan de instellingen voor bijzonder maatschappelijk
werk. Dat advies dient te worden opgevolgd. De gezinnen dienen vervolgens gehuisvest
te worden binnen het werkterrein van een instelling voor bijzonder maatschappelijk werk.

66 In 1955 ontspint zich in de Sociologische Gids het debat tussen Haverdaen Litjens over het absolute danwel
relatieve, contextgebonden karakter van criteria van onmaatschappelijkheid. Waarom moet 'onkerkelijkheid'
worden gezien als een teken van onmaatschappelijkheid, zo vraagt Haverda (1955) zich afl Litjens blijft, onder
verwijzing naar de Amerikaanse Iiteratuur, vasthouden aan de idee van het bestaan van essentieel-menselijke
gedragingen, 'universals', eigen aan hetdooreen maatschappij gedeeldcultuurpatroon (Litjens 1956). In essentie
heeft het debat niet veel effect. De aanpassingsgedachte blijft voorlopig overeind.
67 Zie brief'Kommissie voor Bijzonder Maatschappelijk Werk' aan B.& W. d.d. 29.5.'73. Gemeentearchief
Tilburg, doss. nr. 1.778.545: Huisvestingsbeleid t.b.v. zwakke en a-sociale gezinnen.
68 Nota betreffende het beleid ten aanzien van de onmaatschappelijkheidsbestrijding in de stad Tilburg, Tilburg
1958.
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Deze instellingen moeten, ter wille van een efficiente hulpverlening, van de verhuizingen
op de hoogte worden gesteld."

Het onmaatschappelijkenbeleid komt dan in een stroomversnelling, een soort tweede
start. Rond die tijd verschijnt een groot aantal onderzoeksrapporten van het PON om het
nieuwe werkveld wederom in kaart te brengen. In 1960 verschijnt het verslag van een
inventariserend onderzoek in de Ruisvoomstraat en een rapport over de Koningswei, in
1961 gevolgd door een onderzoeksnota over de Textielbuurt en de Curacaobuurt. Tenslotte
verschijnen in 1963 en in 1965 nog twee rapporten over respectievelijk de Trouwlaan
en (wederom) de Curacaostraat, Opdrachtgever is telkens de Commissie voor Bijzonder
Maatschappelijk Werk. Het merendeel van de rapporten is geschreven door drs J.C.C.
van de Lest, de eerste bij het PON werkzame socioloog (Kuypers z.j .:53). Inalle rapporten
overheerst een objectivistisch-descriptieve optiek, waarbij uiteenlopende criteria worden
gehanteerd voor de bepaling van de onmaatschappelijkheid. WeI klinkt hier en daar in
de onderzoeksrapporten het besef door van het contextuele karakter van afwijkend gedrag.
De onmaatschappelijke gezinnen zitten als het ware gevangen tussen de 'normaIe Tilburgse
samenleving' en de eigen relatief afgezonderde, achtergeb1even gemeenschap:

'Het feit, dat men niet, althans niet regelmatig zijn Zondagsplichten waarneemt, is niet
slechts als een - in Tilburg - afwijkend sociaal gedrag te registreren. Het is ook te
plaatsen tegen de achtergrond van de betrekkelijke ontoegankelijkheid der maat-
schappij, waar de kerk in hun visie een deel van uitrnaakt' (Lest & Engering 1960:11).

Het uiteindelijk doel van het bijzondere maatschappelijke werk moet evenwel zijn om
de eigenstandige gesloten buurtgemeenschappen open te breken en de gemdividualiseerde
gezinnen te integreren in de normaIe parochiele samenleving."

Inhet begin van 1961 biedt de Commissie Bijzonder Maatschappelijk Werk wederom
een nota aan B& W aan met betrekking tot de ontwikkeling van het werkterrein van de
onmaatschappelijkheidsbestrijding. Naast een verzoek om onderzoek bevat de brief een
verzoek tot het aanwijzen van concentratiegebieden. De huisvesting van onmaatschappelijken
in het Noorden van de stad zou op de Textie1buurt en de Curacaostraat gericht dienen
te zijn. Daamaast verdient het aanbeveling de Koningswei en de Ruisvoomstraat als
concentratiegebied aan te wijzen. Ook de Veestraat kan een kleine concentratie omvatten.
Eventueel kan hier later een 'woonschool' worden gevestigd. Het beleid in het zuiden
dient zich te concentreren rondom de Ruisvoornstraat, de Vogelenbuurt en de Uitvindersbuurt.
B& W gaan in principe akkoord." Het Bureau Huisvesting wordt van het besluit in kennis
gesteld. Er worden uiteindelijk zeven concentratiebuurten aangewezen: de Vogelenbuurt,
de Vissenbuurt, de Uitvindersbuurt, de Zeeheldenbuurt, de Veestraat e.o., de Curacastraat
e.o. en de Textielstraat e.o. In elk van de buurten is een wijkhuis gepland danwel reeds
aanwezig. De Koningswei staat inmiddels op de lijst om afgebroken te worden."

69 Brief d.d. 18.4.'58 in GemeentearchiefTilburg, doss. nr. 1.778.545, 'Huisvestingsbeleid tb.v. zwakke
en a-sociale gezinnen 1947-1976'.
70 Zie voor overzicht en samenvatting van de inhoud van aile rapporten Van Dongen (1968:144 e.v.).
71 Brief d.d. 30.1.61 in GemeentearchiefTilburg, doss. nr. 1.778.545, 'Huisvestingsbeleid ten behoeve van
zwakke en a-sociale gezinnen 1947-1976'.
72 De aanpak is in lijn met het dat jaar door de Adviescommissie Bestrijding Onmaatschappelijkheid van
het Ministerie van Maatschappel.ijk Werk uitgegeven rapport Sociale inJegratie probleemgezinnen. In het uitvoerige
rapport wordt immers gepleit voor een aanpak van de moeilijk opvoedbare gezinnen in concentraties, liefst
niet gevestigd in de binnenstad maar in de buitenwijken van de bebouwde kom (Dercksen & Verplanke 1987:208).
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Het beheer van de wijkhuizen en de organisatie van het bijzonder maatschappelijk werk
komt in handen van de Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg, in 1960 ontstaan
uit een fusie van de Stichting Wijkwerk en Don Bosco. Tilburg kent nu naast het Stedelijke
Sociaal Charitatief Centrum, verantwoordelijk voor de coordinatie van het algemene
maatschappelijk werk, ook een overkoepelende organisatie voor het bijzondere maatschappe-
lijk werk, een lokale weerspiegeling van het naast elkaar bestaan van het Landelijk Sociaal
Charitatief Centrum en de Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk
en Jeugdzorg. In 1965 beheert de Tilburgse Stichting zes wijkhuizen en twee clubhuizen.
Vanuit de wijkhuizen vindt de meer buurtgerichte comprehensive approach plaats, vanuit
de clubhuizen het groepswerk. Ze worden voor 95% gesubsidieerd in het kader van de
diverse regeling op het vlak van het bijzondere gezins- en wijkwerk (vgl. Van den Heuvel
1992:173).

Herijkte moderniteit

Maar ook hier is de geschiedenis weer niet zonder ironie. Juist op het moment dat de
onmaatschappelijkheidszorg min of meer op haar hoogtepunt is (rond 1963/' 65), breekt
de twijfel door en leiden maatschappelijke ontwikkelingen tot een hemieuwde herstructering
van het sociale beheer. Het onmaatschappelijkheidswerk blijkt feitelijk gebaseerd op een
alweer verouderde conceptie van de sociale ruimte; de toenemende economische welvaart
onder een Fordistisch-Keynesiaanse politieke economie, de daarmee verbonden toename
in zowel de lokale als bovenlokale culturele en geografische dynamiek, de verdergaande
ruimtelijke herstructurering van de stedelijke omgeving, dit alles maakt dat de maatschappelij-
ke en wetenschappelijke peilers waarop de vanzelfsprekendheid van het onmaatschappelijk-
heidswerk berustte wederom worden aangetast. Het beleid is nog gebaseerd op een te
statisch, te eendimensionaal en te gesloten beeld van de maatschappelijke verhoudingen,
met name gebaseerd op de gedachte van het gemeenschappelijke buurtleven. De schaal
van het sociale beheer loopt in de ogen van een nieuwe generatie van sociale deskundigen
weer achter bij de schaal van de ruimtelijke en culturele dynamiek.

Binnen het domein van het onderzoek formuleerde Milikowski al in 1961 zijn fundamentele
kritiek op het onmaatschappelijkheidsdenken. Centraal mikpunt is het statische, rerficerende
en homogeniserende karakter van het functionalisme van waaruit de onaangepastheid
van een wetenschappelijk fundament wordt voorzien:

'( ..) het statische "cultuurpatroon" van Litjens, zijn "universals", z'n "algemeen gelden-
de cultuurelementen" zijn een fictie, die met de maatschappelijke werkelijkheid, die in
een ononderbroken beweging is, niet veel uitstaande hebben' (Milikowski 1973:159).

Het 'algemene cultuurpatroon' vormt een veralgemeniseerde projectie van de eigen katholiek-
burgerlijke opvattingen van de auteur en de zijnen, die vervolgens krampachtig worden
voorzien van een algemeen geldend en wetenschappelijk verantwoord cachet. Haverda's
pleidooi voor een meer relatief standpunt lost niet veel op. Er bestaan noch 'algemeen
maatschappelijke' noch 'algemeen plaatselijke' maatstaven. Ook Haverda heeft geen aandacht
voor de relativiteit van zijn maatstaven in de tijd: 'Aanvaarden van absolute geldigheid
van een gedrag in een betoog blijft in strijd met de sociale realiteit' (ibid 179). Van Tienens
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roltheoretische benadering is van hetzelfde laken en pak, Ook bij presenteert de maatschappe-
lijke verhoudingen als een absoluut gegeven en heeft geen oog voor de plaats en betekenis
van het sociale conflict.

Milikowski's kritiek is te vroeg. Het zal tot 1969 duren voordat zijn studie een
indrukwekkende reeks herdrukken krijgt. Zijn visie staat aan het begin van de jaren zestig
nog zo haaks op de gegroeide praktijk en de daarmee verbonden vanzelfsprekendheden
en belangen dat niemand daar nog goed mee uit de voeten kan. Litjens (1961), Zuithof
(1963) en Stalpers (1964), allemaal onderzoekers die hun gezaghebbende positie grotendeels
danken aan het bijzondere maatschappelijke werk, leggen de aanpassingsthese nog eens
in verschillende publikaties uit. Natuurlijk komt onaangepastheid in meerdere kringen
en vormen voor, maar daarmee zijn nog niet aIle vormen even storend. Anderzijds hoeft
'afwijkend' niet synoniem te zijn voor 'slechter'; de samenleving bestaat inderdaad uit
een diversiteit van subculturen. De aanpassingsgedachte heeft niet zozeer betrekking op
moreel afwijkend gedrag, maar op een meer aIgemeen sociaal-psychologische disfunctioneren,
bijvoorbeeld het produkt van incoherenties of discontinuIteiten in de culturele ontwikkelingen.

Het resultaat van een en ander is niettemin dat er een verschuiving plaats vindt in
het denken over onmaatschappelijkheid. Het perspectief verschuift geleidelijk van het
afwijkende gedrag van een specifieke bevolkingsgroep, afgemeten aan een als coherent
en onveranderlijk gedachte, boven tijd en ruimte verheven dominante cultuur, naar meer
algemene en tegelijkertijd contextgebonden problemen van subculturele verhoudingen,
discontinue ontwikkelingen, economische en culturele deprivatie en maatschappelijke
vervreemding (vgl. Van Dongen 1968).

Op beleidsmatig en uitvoerend vlak vindt deze veralgemenisering van de problematiek
zijn pendant in de ontwikkeling waarbij het bijzondere gezins- en wijkwerk geleidelijk
wordt uitgebouwd naar, overschaduwd door, danwel opgenomen in het meer algemene
kadervan hetmaatschappelijke opbouwwerk. Men probeertopnieuw inzowel conceptueel
als beleidsmatig opzicht greep te krijgen op een zich verder dynamiserende samenleving.

Binnen het Ministerie van CRM wordt gepleit voor meer algemene voorzieningen
op het viak van het cultureel en maatschappelijk welzijn. In de modeme mobiele
maatschappij dreigt het gevaar van vereenzaming, individualisering en vervreemding.
Er zijn groepen die in onevenredige mate zijn buitengesloten van financiele, recreatieve
en culturele voorzieningen. Het is zaak kaders te ontwikkelen voor de gemeenschapsvorming
en de maatschappelijke participatie. Dat niet aIleen voor woonwijken met een 'achterstands-
problematiek', maar ook voor de groeiende hoeveelheid nieuwbouwwijken zonder sociaal
verband. De aandacht verschuift van probleemgezinnen en hun leefwijze naar het hogere
schaalniveau van de woon- en leefomgeving en van de doelstelling van de 'opheffmg'
en de 'culturele integratie' naar het meer pluriforme 'maatschappelijke participatie'. In
1971 zal het Bijzondere Gezins en Wijkwerk uiteindelijk worden opgenomen in het
Opbouwwerk Bijzondere Situaties (OBS), een onderafdeling van het bredere werkveld
van de Buurt- en Wijkopbouw. Doelstelling is niet langer de aanpassing van problematische
gezinnen, maar de actieve participatie van mensen in de opbouw van hun buurtsamenleving
(vgl. Van Wei 1988:134ev en Dercksen & Verplanke 1987:234ev).

Ook in Tilburg verschuift in de loop van de jaren zestig het accent van het bijzondere
maatschappelijke werk naar het maatschappelijke opbouwwerk in brede zin. En ook daar
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gebeurt dat in de context van een meer algemene verruiming van de schaal van de
reflexiviteit op het terrein van het beheer en de vormgeving van de ruimtelijke orde.

Een eerste aanzet is er in 1960 met de publikatie door het Stedelijk Sociaal Charitatief
Centrum (het particuliere samenwerkingsorgaan van het algemene maatschappelijk en
charitatieve werk) van een Strukiuurplan voor het Maatschappelijk Werk. Aanleiding is
een overleg tussen diverse gemeentelijke partijen betrokken bij de gemeentelijke sociale
zorg en vertegenwoordigers van het Ministerie van Maatschappelijk Werk. Het Ministerie
geeft Tilburg een dikke onvoldoende voor de voortgang van de sociale planning. Men
constateert een onvoldoende samenhang, gebrek aan visie en een onevenredige groei van
het bijzondere in vergelijking met het algemene maatschappelijk werk. De gemeente schuift
de kritiek vervolgens door naar het particuliere initiatief, c.q. het Stedelijke Sociaal
Charitatief Centrum. Dat onderschrijft de kritiek. De ontwikkeling van de sociale zorg
in Tilburg is ongepland en ongecoordineerd verlopen. Daarnaast bewegen zowel het algemene
als het bijzondere maatschappelijk werk zich in de richting van het maatschappelijk op-
bouwwerk en komen zo in elkaars vaarwater. Coordinatie is dringend gewenst. Dat ook
al in verband met de planning van het toekomstige maatschappelijk werk in de diverse
nieuwbouwwijken.

De nota adviseert tot het instellen van een overkoepelend 'gemeentelijk koordinatieorgaan'
waarin ook de Commissie voor Bijzonder Maatschappelijk Werk zou moeten opgaan.
Ze pleit er daarnaast voor om bij de organisatie van het toekomstige maatschappelijke
werk niet teveel vast te houden aan de bestaande parochiele indelingen:

'Ook om financiele redenen zal dit meestal niet wenselijk zijn. Op het beperkte stra-
mien van een parochie zullen moeilijk optimale voorzieningen getroffen kunnen wor-
den, terwijl in vele gevallen bovendien het nodige kader zal ontbreken om dit werk
voldoende fond te kunnen geven' (ibid. 12).

Het zal er niet van komen. Het voorgestelde coerdinatieorgaan wordt weliswaar wei ingesteld,
maar komt niet tot onrwikkeling."

Een sociaal en cultureel plan

Een tweede poging wordt in 1963 ondernomen, nu van de kant van de gemeente zelf.
In de begroting voor dat jaar spreekt het gemeentebestuur de wens uit om, in lijn met
het 'plan van 72 miljoen', te komen tot een sociaal en cultureel plan voor Tilburg. Ten
behoeve van de ontwikkeling van het plan is een uitgebreid inventariserend onderzoek
gewenst. Er wordt contact gezocht met het IVA, het onderzoeksbureau van de Katholieke
Hogeschool, en met het PON. In een bespreking met de hoogleraar R.A. de Moor
beargumenteren B& Whet onderzoek als voigt:

73 Volgens het college van B& W ging het hierom een particulier orgaan waarvoor derhalve van gemeentezijde
geen ondersteunend apparaat ter beschilddng hoefde te worden gesteld (Krosse 1986:246). Maar welIicht heeft
mee gespeeld datde gemeente haar invloed op het bijzondere maatschappelijke werk niet heeft willen prijsgeven,
danwe1 dat men eenvoudigweg geen idee had over hoe cen en ander aan te palcken. Het Stedelijk Sociaal OIaritatief
Centrum veranderde ondertussen veel betekenend haarnaam in Katholiek Instituut voor Maatschappelijk Week.
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'Dit onderzoek is vooral van belang gegeven het overgangsstadium waarin Tilburg
verkeert, in de overgang van oud naar nieuw, waarbij in het bijzonder de problemen
onder het oog moeten worden gezien die annex zijn met de ontwikkeling naar een
verdergaande urbanisatie en waarbij de vraag zich tevens opdringt welke elementen
van het traditionele leef- en cultuurpatroon ook nog voor de toekornst belangrijk
zijn'."

De Moor accepteert de opdracht en schrijft een Nota ten behoeve van een Sociaa/- en
Cultureel Onderzoek in Tilburg, die in juli van dat jaar verschijnt. Overduidelijk is de
veranderde toonzetting van het rapport. De kerk representeert in De Moors visie niet langer
een overkoepelend waarden en nonnenpatroon, maar wordt gelijk geschakeld aan het
bedrijf, de vrije-tijdsbesteding en het gezin als een evenzo gesitueerd levensdomein 'met
een eigen geheel van gedragsnonnen en waarden'. De ruimtelijke en sociale mobiliteit
heeft geleid tot een vennindering van de vanzelfsprekendheid van de traditie en het gezin
is getndividualiseerd. Huwelijk en gezin worden minder bepaald door vaststaande sociale
nonnen, alswel door de kwaliteit van de sexuele en affectieve relaties. Voor De Moor
vonnen dit geen 'bedreigingen' voor het gezin, eerder is er sprake van noodzakelijke
aanpassingen:

'Indien er sprake is van een gezinsproblematiek, dan bestaat die dus naar onze opvat-
ting niet hierin, dat traditionele structuren en waarden hun gelding verliezen, maar veel
meer hierin, dat de nieuwe gezinsstructuur en -cultuur, die beter past in onze huidige
samenleving, nog niet overa! gerealiseerd zijn' (ibid. 13).

Het naar de familie en de buurt gesloten, gemdividualiseerde gezin, moet tegelijkertijd
naar de maatschappij en haar instituties open zijn. Van belang is de participatie aan organi-
saties die in de modeme maatschappij een aantal functies van gezin en buurt hebben
overgenomen. Het maatschappelijk werk moet de eventuele klooftot de nieuwe organisaties
overbruggen. Daarnaast moet er in het onderwijs aandacht worden besteed aan de opvoeding
voor de vrijetijd. Die zal dadeJijk immers, in plaats van het werk, de dominante factor
worden. Het streven naar zowel een hechte wijk- ofbuurtgemeenschap als naar een hechte
parochiegemeenschap is ondertussen tot mislukken gedoemd. De wijk resteert hoogstens
als de kleinste organisatie-eenheid in de functioneel gemodulariseerde stad. Belangrijker
in het groepsvormingsproces blijkt de sociale gelaagdheid te zijn. Die sociale gelaagdheid
drukt zich ook uit in het bestaan van te onderscheiden subculturen die zich niets gelegen
laten liggen aan wijk-, buurt- of parochiegrenzen.

De Moor staat als het ware nog met beide benen aan weerszijden van een paradigmatische
breuk. Enerzijds erkent hij het gesitueerde karakter van ook de burgerlijke cultuur en
sluit hij aan bij de belangstelling van de Nederlandse sociologie in die dagen voor het
thema van de 'sociale gelaagdheid' en de 'gezinsindividualisering'. Anderzijds blijft hij
als socioloog vasthouden aan de idee als zouden er onmaatschappelijke gezinnen bestaan
die, vanwege het feit dat ze de snelheid van de maatschappelijke veranderingen niet hebben
kunnen bijbenen, 'leven aan de periferie van of buiten de tolerantielimieten van de
maatschappelijke nonnen' (ibid. 25). Er is daarbij sprake van een gebrekkige socialisatie,
van een verkeerde invloed van de buurt, van psychische gestoordheid en van een overheersen

74 GemeentearchiefTilburg, doss. nr. 1.854.,'Verslag gesprek B&W met prof dr RA. de Moor', d.d. 31.1.'63.
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'van het primaire drifimatige patroon'. Maar tegelijkertijd wordt de problematiek van
het zwak-sociale gezin ingebed in een breder geheel van sociale problemen die ditmaal
ook de bejaardenzorg, de zorg om het 'gedesintegreerde' en 'zwaar belaste' gezin, de
stadssanering en de cultuuroverdracht en de cultuurparticipatie omvatten.

Het rapport eindigt met het voorstel om een reeks van onderzoeksrapporten samen
te stellen met betrekking tot uiteenlopende aspecten van de Tilburgse samenleving. Die
rapporten moeten in een volgend stadium de basis vormen voor meer concrete onder-
zoeksplannen. Het geheel moet, helemaal in Jijn met het dominante plan-denken uit die
dagen, leiden tot een overkoepelend en getntegreerd sociaal en cultureel plan voor Tilburg.
Het college gaat in grote lijnen akkoord met het plan, waarop in de loop van 1963/'64
de deelrapporten van het onderzoek na elkaar verschijnen, in een innige samenwerking
tussen het PON en het IVA geproduceerd. Het IV A produceert onder meer rapporten
over de vrijetijdsbesteding, het PON over het onderwijs en de lichamelijke opvoeding,
de onmaatschappelijkheid, het 'bejaardenvraagstuk' en het culturele beleid.

In juli 1964 vergadert het college van B&W over het project in aanwezigheid van De
Moor. Het college constateert dat het geheel niet heeft geleid tot concrete vragen voor
onderzoek. De Moor verduidelijkt dat dat ook niet kan voordat de gemeente zelf op grond
van het nu aangeleverde basismateriaal een eigen plan in hoofdlijnen ontwikkelt. Met
dat standpunt brengt hij de gemeente in grote problemen. Men had verwacht dat de
deskundigen van het IVA en het PON hun een weg zouden wijzen uit het mijnenveld
van de sociale en de culturele zorg; nu wordt het probleem weer teruggeschoven. De
vertraging die vervolgens optreedt is veelbetekenend.

AI in maart van datjaar had wethouder Van Zon in een nota getiteld: Sociaal beleid van
de gemeente en het noodzakelijke gemeentelijke apparaat laten weten dat het wenselijk
zou zijn bij de gemeente een sociologisch geschoolde ambtenaar aan te stellen. Dit ondermeer
omdat de gemeente niet beschikte over deskundige 'tegenspelers' in de contacten met
de onderzoeksinstellingen. Daarnaast moest in het kader van de Bijstandswet een
afzonderlijke afdeling 'sociale dienstverlening' bij de Sociale Dienst worden gecreeerd.
De socioloog zou daar, samen met een tweetal maatschappelijk werkers, gestationeerd
kunnen worden.

Per 1 februari 1965 wordt de socioloog Folkers bij de gemeente aangesteld. In een
Nota m.h.t. de praktische opzet voor de ontwikkeling van een sociaal-kultureel plan in
de Gemeente Tilhurg meldt hij dat er diverse aanvragen zijn ingediend voor projecten
op zowel het vlak van de open bejaardenzorg als op het vlak van de sociale wijkopbouw
en het buurtwerk. In aanvulling op het gezinsmaatschappelijk werk en het sociale groepswerk
is in bepaalde wijken een meer buurtgerichte bemvloeding gewenst. Er ligt onder meer
een aanvrage voor een project van de hand van Pastoor van Oort O.F.M., bouwpastoor
van de nieuwbouwwijk 'Het Wandelbos': 'teneinde de groeiende maatschappelijke problemen
in deze buurt het hoofd te kunnen bieden' (ibid. II). De achtergrond van deze en andere
aanvragen is gelegen in 'de grote ongerustheid ten aanzien van de sociale integratie en
het sociale welbevinden van de bevolking in de onderscheidende stadsgedeelten'.

In augustus van dat jaar circuleert er alweer een Nota naar aanleiding van de sociaal-
culturele rapporten, waarschijnlijk ook van de hand van Folkers. Hierin wordt de noodzaak
van een reorganisatie van het sociale en culturele beleid meer nadrukkelijk verbonden
met de noodzaak tot een modemisering van waarden en normen, niet aileen zoals
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aangehangen door individuele burgers, maar ook zoals neergelegd in wetten en voorschriften
door kerkelijke en wereldlijke overheden. Door de toegenomen communicatie worden
mensen meer en meer geconfronteerd met afwijkende opvattingen, gewoonten en nonnen:

'Uit deze situatie ontstaan dan vele vragen, welke door een persoonlijk oordeel moeten
worden beantwoord en dan strijdig zijn met de bestaande wetten en opvattingen. (..)
Gebrek aan persoonlijk inzicht en de dwang van conservatieve gezagsopvattingen zijn
daarom oorzaak van overspanningen, conflicten en ontsporingen. (..) Zelfs de meeste
geval\en van a-socialiteit vinden hierin hun oorzaak. (..) Oude waardenormen zijn twij-
felachtig geworden, nieuwe normen moeten gezocht en getoetst worden' (ibid. 3/4).

De nota mondt uit in een pleidooi voor de oprichting van een Raad voor de Sociaal-Culturele
Vonning van de Jeugd.

AI gauw duikt in de gemeentelijke discussie de idee op tot de vorming van een stedelijke
Raad van Overleg, of een Stedelijke Sociale en Culturele Adviesraad, bestaande uit
deskundigen, aangevuld met commissies en eventueel te verbinden aan een op te richten
Gemeentelijk Planbureau (een idee van de gemeentesecretaris). In de toekomst immers
zaI de planning permanent moeten zijn en totaai, gebaseerd op 'kennis, registratie, informatie,
gegevens, suggesties'. Het 'plan van 72 miIjoen' vraagt nog steeds om een sociaal en
cultureel vervolg om aldus de planning totaal te kunnen maken.

Halverwege j anuari 1966 ontvangt de Raad ten lange leste de Nota bevattende een globaal
plan voor het sociaal en kultureel beleid in de stad Tilburg. De centrale vraag luidt: 'Hoe
kan de basis worden gelegd voor een dynarnisch en gemtegreerd sociaal-cultureel beleid
van onze stad als totaliteit' (p. 2). Het plan kan gelezen worden als een schets voor een
nieuwe organisatie van de sociale ruimte.

In grote Iijnen wordt in de nota de visie van De Moor overgenomen met betrekking
tot de meer open, dynarnische sarnenleving waarin gedetailleerde gedragsvoorschriften
hun functie hebben veri oren en het gezin is geYndividualiseerd. In de nieuwe sociale ruimte
is de wijk veranderd van een sociale gemeenschap naar een territoriale plan- en organisatie-
eenheid. Het gemdividualiseerde en mobiele gezin, vrij van de als knellend ervaren banden
van farnilie en buurt, moet in geval van nood kunnen terugvallen op onder handbereik
aanwezige voorzieningen. Maatschappelijk werk, bejaardenzorg, consultatiebureaus,
jeugdclubs, 'kulturele service instellingen' e.d. moeten zoveel als mogelijk wijkgebonden
worden georganiseerd. Het bindmiddel in deze nieuwe sociale ruimte moet worden gevormd
door wat heet de 'participatie' en de 'zelfwerkzaamheid' van de bevolking, georganiseerd
en beheerd door daartoe in het leven te roepen opbouworganisaties. De noodzaak tot
participatie en zelfwerkzaamheid vloeit volgens de nota voort uit: (a) de eisen tot een
verdergaande democratisering van het leven; (b) de noodzaak tot een adequate afstemming
van voorzieningen op de behoeften van de bevolking; (c) de bevordering van een betere
vereenzelviging van de bevolking met de voorzieningen en (d) de wens tot een verbreding
van het maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel. De Wandelbosbuurt, een
nieuwbouwbuurt in opbouw, wordt defmitief aangewezen als de plek waarin met deze
nieuwe vonn van sociaal beheer geexperimenteerd zaI gaan worden: 'de realisatie van
een wijkgebouw in de Wandelbosbuurt zal dan ook ten spoedigste bevorderd worden'
(ibid. 16).

Ook op het gebied van de cultuurparticipatie wordt gekozen voor de wijk als
organisatie-eenheid. Aileen al de vergrote afstand tussen wijk en centrum maakt
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decentralisatie van culture le voorzieningen wenselijk. Een en ander kan daar worden
ondergebracht bij de sociale wijkopbouw. De cultuurvorming moet gericht zijn op de
ontwikkeling van:

'( ...) een zodanige kreativiteit bij de jeugd en de volwassenen, dat zij beter in staat
zullen zijn uit zichzelf met de gegeven tijd en materiele middelen tot vrijetijdsbezighe-
den te komen, die zij zelf als zinvol kunnen ervaren, hun intellektueel en gevoelsmatig
zullen verrijken en hun reele ontspanning zullen verschaffen' (ibid. 19).

Er wordt gestreefd naar een pluriform aanbod. Jongeren moeten leren zelf hun weg te
vinden. Dat is temeer noodzakelijk:

'( ..) naarmate de verstedelijkende invloeden zich in onze sanienleving steeds meer
zullen doen gelden, de jeugdigen zich steeds moeilijker kunnen binden aan op autori-
taire wijze overgedragen spelregels en programma's en door ouderen nauw om-
schreven religieuze en maatschappelijke doelen' (ibid.).

De nota eindigt met de wens tot de oprichting van een stedelijk advies en overleginstelling.
Oat moet werken via de weg van het onderlinge overleg. De instelling mag geen
beleidsbeslissende bevoegdheden hebben. Over de kerk wordt niet meer gesproken.

De redactie van Het Nieuwsblad van het Zuiden is enthousiast. In ettelijke nummers van
de krant wordt uitgebreid aandacht besteed aan de nota. Er wordt gesproken over 'een
frisse aanpak van eigentijdse problemen' en van 'verdere democratisering en een ruimere
spreiding van een cultuurbeleving'. 'Hier wordt met voortreffelijke werkelijkheidszin
en een open waardering de cultuur veel breder gezien dan wat maar een betrekkelijk kleine
groep van de bevolking als zodanig bedrijft of geniet. (..) de nota aanvaardt weer met
open werkelijkheidszin het feit dat een groeiend deel van de jeugd op eigen houtje en
in eigen verband zoekt naar manieren van vrijetijdsbesteding die haar ligt' .75 De krant
verbindt er zelfs een tirade aan tegen het ondemocratische en passieve karakter van de
Tilburgse politiek, gedomineerd door de Kvp.76 En ook een cultuurbeschouwing:

'Het was dan ook zo dat aIleen de deftige stand een levensstijl had, het gewone yolk
leefde zo maar aan, dat kon je geen stijl noemen. (..) Maar toch is het niet helemaal
eerlijk bij het voetbaIminnende publiek, dat dus gaat kijken naar de prestaties van
anderen, en daarvan geniet, zo de nadruk te leggen op het passieve karakter van hun
sportiviteit, terwijl dat niet zo gebeurt bij de concertbezoekers, want die vormen een
cultureel publiek. (..) Een van de eerste redenen om blij te zijn met de sociaal-culture-
Ie nota achten we dan ook de stellingname, dat het beleid gericht moet zijn op de
ontwikkeling van eigen persoonlijke mogeJijkheden, en dit in verband ook met het
eigen milieu' (ibid.).

De krant constateert dat ten lange leste het door het Hoogveld Instituut in de jaren vijftig
gehouden onderzoek onder de Tilburgse jeugd effect heeft gehad. Daarin werd immers
gepleit voor een minder restrictieve en beschermende opvoeding van de Tilburgse jeugd,

75 Nieuwsblad van het Zuiden, d.d. 22.1.'66.
76 Nieuwsblad van het Zuiden, d.d. 12.2.'66.
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wilde die jeugd voldoende zijn toegerust voor het leven in een samenleving waarin men
niet langer kan terugvallen op het verband van de familie en de buurt (vgl. Van den Heuvel
& Mommaas 1990).

Ook het Ministerie van CRM is vol lof. In april ontvangt het gemeentebestuur een
brief met die strekking:

'Het komt mij voor dat U de maatschappelijk-stedelijke problematiek op de juiste
wijze benadert en in de goede richting aan een gemtegreerde oplossing werkt, (..) Met
meer dan normale interesse volg ik de verdere ontwikkeling'."

In augustus 1966 mag de raad zich in formele zin buigen over de nota en het voorstel
tot oprichting van het advies- en overlegorgaan. In een eerste ronde wordt de plaats van
het geloof en de kerk in het geheel aan de orde gesteld. Waarom zijn bij de opsomming
van de socialiserende instellingen voor de jeugd de kerkgenootschappen en het geloof
niet genoemd? Heel veel gezinnen, zo is de verwachting, zullen zich niet onder de leiding
willen stellen van een maatschappelijk werker (lees: zoals ueerder weI de autoriteit van
de geestelijkheid hebben aanvaard). Men wil dat het particulier initiatief een grotere plaats
krijgt toebedacht in het bestuur van het overlegorgaan. De nota is inhoudelijk te weinig
principieel, te weinig levensbescbouwelijk ingesteld: 'dit is toch een christelijk land en
een grotendeels katholieke gemeente' zo stelt raadslid Janssens. Een aantal raadsleden
vreest voor de positie van de vrijwilligers in het geheel en voor de status van de kleinere
charitatieve en culturele verenigingen. Kan het sociale en culturele werk niet beter gescheiden
blijven: het eerste gaat over sociale nood, het tweede over culturele vorming?

Inhun antwoord schetsen de beide verantwoordelijke wethouders nogmaals de 'tijdgeest' ,
benadrukken de dynamisering en vernieuwing van maatschappelijke verbanden en de
noodzaak mensen te helpen hun weg daarin te vinden en wijzen erop dat de integratie
van het sociale en culturele werk en de vormgeving van het adviesorgaan in grote lijnen
in overeenstemming is met de gedachten van. het Ministerie van CRM dienaangaande.
Nadat op grond van het debat een aantal wijzigingen zijn aangebracht in de conceptstatuten
van een toekomstige Raad van Overleg en Advies en er wat heen en weer is gediscussieerd
over de vraag of de raad danwel het college het bestuur van de als zodanig op te richten
Stichting Sociaal en Cultureel Opbouw Ti!burg (SCOT) moet gaan benoemen, gaat de
raad met de plannen akkoord.

Op 2 maart 1967 wordt het bestuur van het SCOT onder grote belangstelling in de studiozaal
van de Stadsschouwburg van Ti!burg gemstalleerd. Het bestuur kent een groot aantal
gerenommeerde sociale experts. Een vertegenwoordiging van katholieke zijde ontbreekt
echter. WeI heeft er een dominee zitting in het bestuur."

77 Brief d.d. 19.4.'66, GemeentearchiefTilburg, doss. nr. 1.854, 'Voorbereiding werkzaamheden sociaal-cultureel
onderzoek, 1963-1966'.
78 Voorzitter van het bestuur is mr P. Kuypers, toen directeur van het PON. De gemeentelijk socioloog Folkers
voert het secretariaat. Afgezien van wethouder Van Zon hebben verder zitting in het bestuur de architect ir
van der Bolt, de directeur van het Provinciaal Overleg Maatschappelijke Ontwikkeling dr Joosten, de predikant
ds. Polvliet, a1smede drs van Bijsterveldt, prof. dr van Dijck, prof. dr Stalpers en prof. dr Stouthard, allen van
de KHT. Ten tijde van de goedkeuring in de raad van de subsidieregeling voor het SCOT is er kritiek te horen
geweest op wat door het toenmalige raadslid mej. Van Puijenbroek wordt aangeduid a1seen intellectuele kliek:
kornen de echte ve1dwerkers niet te weinig aan bod?
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De toenrnalige directeur-generaal MaatscbappeJijke Ontwikkeling van bet Ministerie van
CRM, dr G. Hendriks boudt een inleiding. Tilburg is de eerste gemeente in Noord-Brabant,
zo schrijft bet buisorgaan van bet Ministerie van CRM, dat nu een dergelijk overlegorgaan
beeft. In 's Hertogensbocb is er een in voorbereiding.

De grote uitbouw van bet seculiere sociale en culturele beleid kan beginnen. Telt Tilburg
in 1968 nog 25 professionele welzijnswerkers, in 1979 zullen bet er 200 zijn. De stijging
treedt zowel op in het maatscbappelijk werk als in het opbouwwerk (Krosse 1986:254).

Ongelijktijdige moderniteit

Op 15 oktober 1971 ontvangt het college van B& W van Tilburg een brief van de bewoners
van de Veestraat e.o. Zij klagen over het slechte leefklimaat in de buurt. Zo'n 75% van
de bewoners wil graag weg, maar het blijkt moeilijk om uit de buurt weg te komen. Men
verdenkt de gemeente van 'sabotage' bij pogingen tot verhuizen. Men eist openheid van
zaken, met name over de rol van het maatschappelijk werk in deze."

Uit een advies van de Gemeentelijke Woningdienst aan het college blijkt dat het gaat
om een complex gemeentewoningen dat in 1965 is gebouwd ten behoeve van de opvang
van grote maatscbappelijk onaangepaste gezinnen uit te saneren gebieden. Op de verhuisstop
is door de Commissie Bijzonder MaatschappeJijk Werk bij Bureau Huisvesting aangedrongen
met als argument om de gezinnen afkomstig uit verscbillen wijken in Tilburg de tijd te
geven aan elkaar te wennen."

Injanuari 1972 komt de zaak in de raad. In haar pre-advies aan de raad spreken B& W
niet meer over onaangepaste gezinnen, maar over 'gezinnen voor wie maatschappelijke
begeleiding, in meer of mind ere mate, belangrijk werd geacht'. Voor zover ze een beroep
deden op de gemeente voor het vinden van een andere woning is de medewerking
aanvankelijk inderdaad beperkt om de gezinnen aan elkaar te laten wennen en lichtvaardige
verhuizingen te voorkomen. Raadslid Luchtmann vraagt de wethouder vervolgens of er
nog andere woonconcentraties in Tilburg in zwang zijn en ofhet college ook van mening
is dat dit beleid in feite mislukt is en voor de toekomst principieel moet worden afgewezen.
Wethouder Krens kan bevestigen dat er nog andere concentraties zijn maar moet na herhaalde
vragen de narnen daarvan schuldig blijven. Verder is hij de mening toegedaan dat in het
algemeen concentratie niet bevorderd zou moeten worden, maar het blijkt dat groepen
mensen tach altijd liever bij elkaar willen wonen. 'Dat is een ervaringsfeit'. De burgerneester
probeert een dreigende binnenbrand te blussen: 'Men kan natuurlijk heel ver op deze
zaken ingaan, maar ik geloofniet dat wij daarrnee de betrokkenen een plezier doen'. Hij
stelt voor om de zaak in commissieverband 'nog eens openhartig te bespreken'. De
toenmalige besluiten, genomen bij gelegenheid van de ontruiming van de Koningswei,
moeten nog maar eens worden bekeken. Het college, duidelijk verlegen met de situatie,
stuurt de buurtbewoners een brief met als centrale conclusie dat de klachten niet gemotiveerd
zijn en de vrees voor gettovorrning ongegrond."

79 GemeentearchiefTilburg, doss. nr. 1.778.545, 'Huisvestingsbeleid ten behoeve van zwakke en a-sociale
gezinnen 1947-1976'; brief d.d. 15.10.'71.
80 Ibidem. brief d.d. 8.12.'71.
81 Ibidem. brief d.d. 7.1.'72.
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De affaire krijgt hetjaar daarop een vervolg. Dan ontvangen B&W een fonneel verzoek
van de Commissie voor Bijzonder Maatschappelijk Werk tot opheffing. De laatste jaren
zijn de inzichten gewijzigd. Er is een toenemende behoefte aan inspraak, medezeggenschap
en de opvatting heerst dat afzondering een discriminatie en stigmatisering oproept die
aanhoudend afwijkend gedrag tot gevolg kan hebben. Men stelt voor het fonneel nog
geldende systeem van gerichte huisvesting van probleemgezinnen los te laten en de betrokken
bewoners hiervan in kennis te stell en. De afdeling Huisvesting adviseert B&W om dit
in ieder geval voorzichtig te doen omdat er anders een golf van verhuisaanvragen uit
de zogenaamde OBS-buurten zal komen die niet te verwerken zal zijn."

In augustus 1973 vindt er, in aanwezigheid van de pers, een bijeenkomst plaats tussen
een vertegenwoordiging van de gemeente, beroepskrachten uit de wijkhuizen van de
Alverstraat en de Veestraat en een aantal bewoners uit de betreffende buurten. Blijkens
een onderzoek onder de buurtbewoners wi! een groot deel verhuizen danwel dat delen
van de buurt worden afgebroken. Wethouder Krens doet verslag van de gewijzigde inzichten
ten aanzien van het 'geleide huisvestingsbeleid' en meldt dat de selectiecommissie van
de Commissie voor Bijzonder Maatschappelijk Werk al 1,5 jaar niet meer functioneert.
Het door de Alverstraat voorgelegde probleem moet worden bezien in het geheel van
de opheffing van het concentratiebeleid.

De maand daarop besluiten B& W om de Commissie Bijzonder Maatschappelijk Werk
op te heffen. De brief aan de Commissie Bijzonder Maatschappelijk Werk gaat op 19
november de deur uit. 83 De periode van het onmaatschappelijkenbeleid is fonneel afgesioten.
De moraal valt niet langer wetenschappelijk te ijken.

Tot slot

De overgang van de charitatieve zorg, via het onmaatschappelijkenbeleid naar het sociale
en culturele opbouwwerk markeert wederom niet de overgang van de ene stabiele periode
naar een andere. De ontwikkelingen houden niet op met de oprichting van het SCOT.
In de jaren zeventig raakt het SCOT verstrikt in de politisering van het opbouwwerk.
De deskundigenmacht moet aan banden worden gelegd: de schaal van de reflexiviteit
breidt zich uit tot aan de rationele wortels van de sociale zorg zelf. Welzijnsplarming
en bewonersparticipatie zijn niet langer verenigbaar onder de quasi-neutrale noemer van
het wetenschappelijke sociale beheer. Het SCOT beweegt zich in de richting van het
opbouwwerk, maar komt daarmee in aanvaring met andere professionele instellingen in
Tilburg werkzaam op dat terrein. Er ontstaat een vacuum op het vlak van de welzijnsplanning
en het gevolg is dat er in de jaren zeventig een nieuwe aan de tijd aangepaste planningsronde
begint, met een zo mogelijk nog grotere vloed van nota's, discussiebijeenkomsten, ambtelijke
werkgroepen en adviescommissies, uitmondend in de in 1976 uitgebrachte Nota Samenle-
vingszaken (Krosse 1986).

De nieuwe planperiode wordt echter wederom doorkruist door de publicatie in 1974
van de Knelpuntennota Welzijnsbeleid. Die nota kan gelezen worden aIs een zoveelste
poging om het welzijnsbeleid van een nieuwe, aan de groeiende complexiteit en

82 Ibidem. brief Derde Afdeling d.d. 10.9.'73.
83 Ibidem. vergademotitie B&W d.d. 26.9.'73.
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onsamenhangendheid aangepaste grondslag te voorzien, dit keer in de vorm van een
decentralisatie van het beleid. Centrale planning, eertijds een logisch verlengstuk van
de idee van de gedeelde behoeften van de universele burger, wordt nu gezien als een
storende factor in de vormgeving van een sociaal beheer dat is aangepast aan de lokaal
variabele omstandigheden. Inde taal van de tijd heet het dat er in het welzijnsbeleid sprake
is van 'overorganisatie', 'overspecialisatie', 'overprofessionalisering' (zie o.a. Jolles &
StaIpers 1978: 19). In het verlengde van de Knelpuntennota begint op lokaal niveau een
nieuwe planningsronde, dit keer ro mogeJijk nog omvattender dan de voorgaande, maar
slechts bedoeld voor een planperiode van drie jaar (Krosse 1986:255). De planningsprocedure
blijkt in geen verhouding te staan tot de planperiode en moet vereenvoudigd worden.
In de loop van de jaren tachtig, wanneer ook in Tilburg de economische crisis in aIle
hevigheid toeslaat en de gemeenteJijke overheid drastisch moet gaan bezuinigen, doet
in het welzijnswerk uiteindelijk het contractmanagement zijn intrede. De flexibilisering
wordt bevorderd door niet langer de instelling, maar de activiteit of prestatie te subsidieren:
output gestuurde fmanciering heet dat in het markt-georienteerde jargon van de tijd (ibid.
258). Het verstatelijkte Keynesiaanse modemiseringsproject, eens de opvolger van de
vroeg-industriele lokaal-katholiekegezagsmoraal, maakt plaats voor een geflexibiIiseerde
vorm van sociaal beheer die niet langer is gestoeld op het een of andere overkoepelende
morele programma. De combinatie van verlicht humanisme en verwetenschappeJijkte
technocratie, opvolger van een christelijk geYnspireerde charitas, maakt plaats voor een
meer pragrnatische, contextgebonden prograrnmering (vgl. Stuurman 1985:105). Pogingen
in de jaren tachtig om de nieuwe onoverzichtelijkheid en veelvormigheid te binden aan
een nieuwe overkoepelende moraal blijven (noodzakeJijkerwijs? vooralsnog?) steken op
het niveau van de discussiebijdragen. Denk in dit verband aan het in 1980 door de toenrnalige
Commissie- Vonhoff uitgebrachte rapport Kiezels ofTegels, met het daarin gefonnuleerde
plan om de toegenomen 'vrije tijd' (lees: werkloosheid), de etnische veelvorrnigheid en
de 'fragmentering' van het gezin, te binden aan een opgerekte arbeidsidentiteit (Flesseman
1982:6gev). Of denk aan de toenmalige discussie over de 'zorgzarne samenleving', een
discussie waarin al evenzeer de idee van de vrijwillige dienstplicht de ronde deed als
het nieuwe bindmiddel in een getndividualiseerde tijd.

Samenvattend laat de geschiedenis van de sociale zorg een geschiedenis zien van een
permanente aanpassing van het sociale beheer aan een telkenmale verhoogde maatschappelijke
dynamiek en complexiteit. Steeds weer proberen sociale experts greep te krijgen op de
nieuwe maatschappelijke omstandigheden, maar telkens blijkt dat op het moment waarop
re menen die greep te hebben, de maatschappelijke omstandigheden alweer in een volgende
fase van herstructurering zijn aanbeland. In eerste instantie wordt nog op die verhoogde
complexiteit gereageerd door het sociaIe beheer te organiseren op een hoger schaaIniveau.
Maar bij een verdergaande dynamisering gaat dat verhoogde schaalniveau juist weer
verstarrend werken en moet er gedecentraliseerd worden. In de loop van de geschiedenis
gaat de toegenomen openheid en culturele pluriforrniteit ook gepaard met een toenemende
'ont-moralisering' van de zorg. Uiteindelijk staat de opbouwwerker in dejaren zeventig
in moreeI opzicht met lege handen; het enige wat resteert is de vrij neutrale notie van
de maatschappelijke participatie en zelfwerkzaamheid.



5 Gelijktijdige ongelijktijdigheid

Modemiteit en marginalisering

Het is donderdag, 6 maart 1986. Anders dan normaal heb ik die dag lijn 2 genomen vanaf
het centraal station in Tilburg naar het Wandelbos. Daardoor kom ik dit keer de wijk
niet binnen via de Baden Powellaan, maar via de Lage Witsie Baan en de Hoflaan. Het
is de eerste voorjaarsdag na een lange vorstperiode in februari. De temperatuur schommelt
rond de zeven, acht graden en de koude noordenwind is gaan liggen. Het is die combinatie,
de Hoflaan en het weer, die maakt dat de eerste indruk van het Wandelbos dit keer een
plezierige is. Wat tot voor een paar dagen kaal, winderig, grijs, grauw en dus saai leek,
komt nu ruim, kleurig, schoon en warm over.

De Hoflaan neemt op de oorspronkelijke ontwerptekeningen van de wijk een bijzondere
plaats in. Ze is bedacht als de oprijlaan naar het kerkhoften noord-westen van de wijk,
als een groene boulevard. Het vele groen is maar gedeeltelijk gerealiseerd, maar desondanks
geeft de Hoflaan een lommerrijke indruk, ook al is het nog winter.

Deze dag is niet aIleen speciaal vanwege het weer. Die middag vindt er in het wijkhuis
een bijzondere bijeenkomst plaats. De PvdA-verkiezingskaravaan, samengesteld voor de
gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar, met daarin Max van den Berg en Wim Kok,
zal de wijk aandoen in een poging om de politieke ontzuiling van Brabant nog een handje
te helpen of op z'n minst te consolideren. Eerst zal het gezelschap wat bezoekjes afleggen
bij een aantal wijkbewoners thuis. Om vier uur voIgt een bijeenkomst in het wijkcentrum.

Ikzelf arriveer om half vier in het wijkhuis, gebouwd aan de rand van een klein
industrieterreintje, gelegen in het centrum van de wijk. Het is er abnormaal maar gezellig
druk. Veel grijze haren, Tilburgs dialect, sigarenrook, borrels en kopjes koffie.

Twee publieken kruisen elkaar. Het ene is in afwachting van de PvdA-bijeenkomst,
het andere komt net van een voorlichtingsmiddag van de Nederlandse Spoorwegen over
de seniorenkaart. Kennelijk denkt de NS dat daarvoor in Het Wandelbos een meer dan
normale markt aanwezig is. Geen onlogische gedachte dunkt me.

Midden in de ontmoetingsruimte van het wijkhuis, direct voor de ingang, is een groep
kaarters onverstoorbaar aan het 'rikken'. De ploeg heren van middelbare leeftijd behoort
min of meer tot het meubilair. De reguliere gasten weten dat en zullen het dan ook niet
in hun hoofd halen om rondom het middaguur de stamtafel in beslag te nemen.

Aan de bar raak ik in gesprek met iemand die door omstanders wordt aangesproken
als, ik zal maar zeggen, Ton. Hij is geen vaste gast van het wijkcentrum, maar is speciaal
gekomen voor de voorlichtingsmiddag van de NS en de PvdA-bijeenkomst, daarop
geattendeerd door het wijkkrantje. Hij begint het gesprek door tegen mij aan te mopperen
over de NS. Hijzelf is 66 jaar oud, zijn vrouw 59. Dat betekent dat aIleen hij in aanmerking
komt voor een seniorenkaart. Een van zijn kinderen woont helemaal in Friesland, een
ander in het zuiden van Limburg, dus dat zou wel goed van pas komen. En nu krijgt
zijn vrouw geen kaart omdat ze net een jaar te jong is: 'Snapt ge nou zoiets ...T

Ton vraagt me ofik ook uit de wijk kom. Ik vertel over mijn onderzoek. Dat is voor
Ton het signaal om een uitvoerig relaas te beginnen over zijn woonsituatie. De frustraties
blijken hoog, heel hoog te zitten. Ton woont in het uiterste noord-oosten van de wijk
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juist tegenover de daar gelegen laagbouwflats, in een eengezinswoning. Hij vertelt hoe
gezellig het er vroeger was. Mensen trokken veel met elkaar op en op zomeravonden
zat men weI eens bij elkaar buiten om, onder het genot van een pilsje, onderling wat
te vertellen en zoo Sinds een jaar of zes is er radicaal de klad gekomen in zijn woongenot.
In de flats tegenover zijn woning, maar ook in het rijtje eengezinswoningen zelf, zijn
nieuwe bewoners komen wonen. Dat was het begin, zo vertelt hij, van de verpaupering.
Niet dat de 'buitenlanders' daar schuld aan hadden. Het zijn vooral de Nederlanders die
de ellende hebben veroorzaakt; die mensen gaven niks meer om de wijk. Wanneer dat
buiten op straat zat, dan werd er al snel een krat bier aangerukt en binnen de kortste keren
had je de hele buurt bij je voor op de stoep zitten. En dan was het niet om half twaalf
ophouden, zodat iedereen naar bed kon, nee, die gasten die gingen door tot diep in de
nacht: 'Ja, die zijn voor een groot dee I zonder werk, dus die hoeven 's morgens vroeg
hun bed niet uit'. En dan was er ook nog de jeugd die bij hem om de hoek tegen de
garagedeuren aan voetbalde. Om de haverklap vloog er een bal over de muur zijn tuin
in. En als je er dan wat van zei, dan had je het volgende moment de ouders van die jongens
op de stoep staan, of je zelf ook niet jong was geweest. Momenteel had hij zo'n twaalf
ballen verzameld in zijn schuur. Ze zouden hem wei een zeurpiet vinden, maar hijzelf
zou blij zijn als hij kon verhuizen. Maar ja, waar naartoe? Voor andere huizen in de wijk
zou hij wei niet in aanmerking komen want die waren toch te duur en voor de bejaardenwo-
ningen bestond een hele wachtlijst. Je stond machteloos. Kennissen offamilieleden durfde
hij in ieder geva! niet !anger te logeren te vragen: 'Als die mensen dat om je huis zien
en meemaken dan denken ze toch ook van in wat voor buurt woont die nou. Ik schaam
me rot voor mijn familie als dat gebeurt'. Voor Ton is het voorjaar geen plezierige tijd,
eerder een verschrikking. Met het doorbreken van de zon komen immers ook de gewraakte
buurtbewoners enjongeren weer de straat op. Hij kijkt enigszins bedrukt het wijkcentrum
rond: 'ik zou hier toch eens moeten kijken om wat te doen te krijgen', zegt hij peinzend,
'om zo af en toe hier naar toe te kunnen, om een kaartje te leggen of andere dingen te
doen, gewoon om af en toe thuis weg te zijn ...'.

Tijdens het gesprek zie ik uit een ooghoek een oudere Turkse man het wijkcentrum
binnen komen, wellicht gemteresseerd in het PvdA-debat. Hij loopt een tijdje wat verloren
rond in de ontmoetingsruimte met louter Nederlanders, op zoek naar bekenden, blijft even
zonder aangesproken te worden bij de bar rondhangen, om vervolgens weer rustig het
wijkcentrum uit te lopeno

Mijn gesprek met Ton eindigt op het moment dat Max van de Berg en zijn gevolg het
wijkcentrum binnen komen. Het is in de loop van het gesprek al behoorlijk druk geworden.
De binnenkomst van de partijvoorzitter is het signaal voor iedereen om zich in de richting
van het zaaltje achter in het wijkhuis te begeven. Ik schat dat er zo'n twintig tot dertig
mensen aanwezig zijn; vooral oudere wijkbewoners en veel welzijnswerkers zo te zien.
De voorzitter van het bejaardenwerk opent de zitting. Wim Kok is er we!iswaar nog niet,
maar men ligt al een half uur achter op het schema, en om half zes moet het gezelschap
weer in Helmond zijn, dus vandaar ...

In de inleiding wordt gewezen op het hoge percentage uitkeringsgerechtigden in de
wijk, op de nadelen die de wijkzorg ondervindt van het bestaande systeem om de achterstand
in een wijk te bepalen (dat systeem zorgt ervoor dat de achterstand in het ene dee! van
de wijk wegvalt tegen de welstand in een ander deel) en op de slechte conditie van delen
van de woningbouw. Er mogen vragen worden gesteld. De eerste de beste vraag gaat
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direct over toestanden in de wijk zelf. Vande Berg antwoordt dat die vraag wellicht beter
aan de wethouder kan worden gesteld die later ook nog zaI komen, waarop iemand uit
de zaal zich hardop afvraagt wat Kok en Van de Berg hier komen doen als het toch om
gemeenteraadsverkiezingen gaat. Het antwoord is voorspelbaar: Den Haag, zo stippelt
Van de Berg uit, stelt de randvoorwaarden waarbinnen gemeenten kunnen functioneren.
Daarnaast kan niemand er om heen dat de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen
worden gezien als een graadmeter voor de landelijke politiek.

De sfeer is grimmig, zelfs vijandig, en de vraag naar de opstelling van de PvdA in
de beruchte ziektewet-affaire blijft dan ook niet lang uit. Van de Berg trekt het boetekleed
aan. Dat was fout geweest. De partij heeft dat erkend en sindsdien heeft men in de Tweede
Kamer steeds tegen elk voorstel gestemd gericht op de korting van Ziektewet en WAO-
uitkering. Maar de beer is los. Een oudere heer begint op emotionele toon zijn niet meer
te stuiten verhaal af te steken. Daar heb je dan twintig-dertig jaar voor gewerkt, in die
periode met je blote handen mee geholpen aan de opbouw van de welvaart en trouw je
premies betaald, en dan wordt je nu op je uitkering gekort, zogenaamd om met dat geld
nieuwe werkgelegenheid te creeren, Maar moeten daar nu at die oud-arbeiders voor opdraaien
die de welvaart met hun eigen gezondheid hebben moeten bekopen? Waren ze daar in
Den Haag bezopen?

Op dat moment komt Kok binnen en klinkt er applaus. Kok heeft duidelijk meer krediet
bij de mensen in de zaal dan de partijvoorzitter. Met Kok komt echter ook wethouder
Krosse (welzijnszaken) binnen. Die krijgt het het volgende halve uur zwaar te verduren.
Achtereenvolgens passeren de bezuinigingen op het baanlozencentrum in het centrum
van de stad, de geplande projecten in het kader van de stimulering van de oude stad (volgens
sprekers uit de zaallouter 'prestigeobjecten'), het tekort aan bejaardenwoningen en het
beleid ten aanzien van het woonwagenkamp achter de wijk de revue. Kok moet de formeel
overkomende wethouder uit zijn benarde positie redden. Een oudere vrouw met een rode
anjer in haar knoopsgat protesteert tegen het beeld dat wordt opgeroepen van de wijk.
Ze wi! toch benadrukken dat 'we' hier in een mooie wijk wonen. Het protest is niet van
de lucht: 'gij woont zeker aan den overkant he..', 'zeker nooit aan deze kant van de straat
geweest...', 'ja als ik daar woonde zou ik dat ook zeggen ...'. Haar tongval doet dan ook
vermoeden dat zijwaarschijnlijk eerder van 'daar' dan van 'hier' komt.

Nadat Kok in ferm vakbondsjargon voor een pakkende afsluiter heeft gezorgd, verruilt
het publiek mokkend en morrend het zaaltje voor de ontmoetingsruimte: 'nou, als ze een
fractie zouden waarmaken van wat ze beloven ...'; 'mooie woorden, maar daden h6 maar ... '
en: 'wat kunnen ze toch mooi praten ... '.

Daarnaar gevraagd is het voor de bezoekers wei duidelijk waarom de PvdA nou net hun
wijk heeft uitgezocht voor haar campagne in Tilburg. Hier valt wat te winnen. In de wijk
wonen veel oud-arbeiders, voor een belangrijk deel gepensioneerd, in de ziektewet of
werkloos, arbeiders die van oudsher KVP en CDA hebben gestemd maar zich nu bedreigd
voelen door het afbraakbeleid van het kabinet Lubbers. Die moeten over de streep worden
getrokken.
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De vormgeving van een moderne wijk

Hoe valt de veelsoortige reeks van gebeurtenissen die zich op die bewuste zonnige
dondenniddag in het wijkcentrum in het Wandelbos afspeelden te begrijpen: Ton die
tegenover een wildvreemde zijn woede en verdriet ventileert over zijn huidige woonomgeving
en herinneringen oproept aan vroeger tijden, de Turkse man die enigszins verloren in
het wijkcentrum rondloopt en weer weg gaat, de emotionele aanval op Van de Berg vanwege
de WAO-affaire, de woede richting wethouder Krosse over de gemeentelijke bezuinigingen
en het centrumbeleid, het krediet van Kok, de afkeer tegen 'Den Haag' en 'de politiek',
de problemen in de wijk? Gaat het hier louter om van elkaar losstaande incidenten, of
bestaat er een verband tussen een en ander? Wat is dat verband dan en wat vormt de
achtergrond daarvan?

Om een antwoord op die vragen te krijgen moeten we, zo zou ik willen suggereren,
zo'n vijfentwintigjaar terug in de tijd, naar het begin van de jaren zestig, de tijd dat het
Wandelbos is ontworpen, gebouwd en bevolkt, om vervolgens na te gaan welke economische,
sociale en ruimtelijke ontwikkelingen verantwoordelijk zijn geweest voor het gegroeide
wantrouwen, de marginalisering, de toegenomen onzekerheid, kortom voor het feit dat
in 1986 bij de gemeenteraadsverkiezingen in delen van de wijk een voor Tilburg uitzonderlijk
hoog percentage kiezers op niet aIleen de PvdA maar ook de CP stemt."

Op 29 mei 1962 vindt er een bijeenkomst plaats van de zogenaamde Centrale Ad-
viescommissie Parochiegrenzen (CAP). De comrnissie is in het leven geroepen om in
een gezamenlijk overleg tussen de gemeente Tilburg en het bisdom 's Hertogenbosch
de omvang en ligging vast te stellen van parochies in Tilburgse nieuwbouwwijken. Op
die dag staat als eerste punt op de agenda de planning van de parochies in de nieuw te
bouwen wijk Het Wandelbos. Het betreft een wijk, gepland in de uiterste noord-west
hoek van Tilburg, ingeklemd tussen de spoorlijn Tilburg-Breda en het Wilhelminakanaal,
tegen het bos aan dat de wijk haar naam zal geven.

Monseigneur Bekkers neemt deel aan de discussie. Hij geeft te kennen dat bij de voorkeur
geeft aan drie parochies, elk met een eigen kerk, in plaats van aan een hoofdkerk met
verschillende bijkerken. Over dit punt bestaat enige twijfel in de commissie. Te zijner
tijd zullen er in Het Wandelbos 15.000 inwoners wonen, waarvan 90% katholiek zal zijn.
Uitgaande van 9.000 daadwerkelijk praktiserende katholieken wordt de omvang van de
parochies wei wat klein. Nonnaal is een omvang van rond de 4.500 zielen.

Uiteindelijk gaat de vergadering toch akkoord. De Stedebouwkundige Dienst van de
gemeente Tilburg kan in de verdere planvonning rekening houden met het benodigde
ruimtebeslag voor drie parochies, incIusief de bijbehorende kerken en pastories, het
bijbehorende parochiehuis, de sportterreinen en de kleuter- en basisscholen. Het aantal

84 Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1986 wordt in het wijkcentrum van het Wandelbos 42% van de
stemmen uitgebracht op de PvdA en 2,7% op de CPo Het CDA haalt hier slechts 26%. In het stemlokaal in
het noordoosten van de wijk halen PvdA en CP respectievelijk 41% en 2%. De veelbetekenende combinatie
van een relatief hoog percentage stemmers op PvdA en CP wordt in Tilburg slechts door twee andere stembureaus
overtroffen. Bij de Europese verkiezingen van 1984 stemde in het wijkcentrum en in het noord-oosten van
de wijk nog respectievelijk 4,9 en 7,9% van de kiezers op de CP (in Iijn met een meer a1gemeen verhoogd
percentage CP-stemrners).
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en de ligging van publieke voorzieningen is immers nog in belangrijke mate afgestemd
op de organisatievorm van de parochies."

De afdeling Publieke Werken was de commissie al voor geweest. Weliswaar had men
eerder, aan het einde van de jaren vijftig, in de planvorming rondom de wijk rekening
gehouden met een inwonertal van 11.500 personen en twee parochies", maar in de
schetsplannen van 1961 staan al drie kerken ingepland, verspreid over de wijk.

Het zal er uiteindelijk niet van komen. Het inwonertal benadert later eerder de 10.000
dan de 15.000 en de ontkerkelijking zal in dejaren na '65 zo snel om zich heen grijpen
dat men in Het Wandelbos, na een fase van een aantal noodkerken, uiteindelijk niet verder
komt dan een defmitief kerkgebouw. Dat gebouw zal dan niet, zoals te doen gebruikelijk,
in het centrum van de wijk komen te staan, maar in een van de buurten daaromheen.
In het centrum van de wijk verschijnt, hoe symbolisch, een functioneel uitgevoerd
flatgebouw, dat hoog boven de omliggende laagbouw uitsteekt.

De ontwikkelingen rondom de planning van de parochies en kerken zijn kenmerkend
voor de ontstaansgeschiedenis van de wijk. Deze komt tot stand in een belangrijke
transformatieperiode, een schamierpunt tussen twee tijdperken. Dat uit zich niet alleen
in de kerkenbouw. Meer in het algemeen wordt het verloop van de ontwikkeling van
de wijk gekenmerkt door een vermenging van 'oude' en 'nieuwe' vormen van sociaal
en ruimtelijk beheer en ontwerp, van 'oude' en 'nieuwe' opvattingen over aard en karakter
van de sociabiliteit in buurten. Opvallend is de brede en vrij rechtIijnige uitleg van het
stratenpatroon en de open, redelijk extensieve bebouwing, over het algemeen bestaande
uit laagbouw. Maar daamaast kent de wijk op te onderscheiden schaalniveaus ook een
vrij traditionele, naar binnen gerichte, buurt-achtige opbouw. De wijk is gegroepeerd rondom
een centraal gelegen open plein met aan de voet van de centrale torenflat een winkelcentrum.
am het centrum heen zijn eengezinswoningen gepland: in blokken in plaats van stroken.
Dat had een reden. De stedebouwkundig ontwerper Vintgens daarover:

'Ik was naar het westen gegaan, en toen zag ik dat geen van de mensen daar privacy
had. Je keek als het ware door de woningen heen naar de andere straat. Dus die men-
sen hadden in hun tuin ook geen privacy, mochten ook niets in hun tuin doen, niets
bouwen, geen kanariepietje, geen duifje, geen voge1tje niets. Gezien onze omstandighe-
den hier, en dat is een beslissing die wij zelf hebben genomen hoor, waar dus eigenlijk
geen burgemeester en wethouder van af wist, hebben wij dat niet gedaan, juist om de
mensen hun privacy te geven. ,87

Naar de randen van de wijk toe gaat de hoogtelijn omhoog. Daar zullen etagewoningen
komen, eerst vier later zes woonlagen hoog:

'Daar ben ik van uitgegaan als de vorm van de oorspronkelijke oude stad. Die had z'n
muren er omheen en die had z'n kern in het midden. En dat geeft, als je aankomt dan

85 Verslag vergadering Centrale Adviescommissie Parochiegrenzen (CAP) d.d. 19-5-'62. Gemeentearchief
Tilburg.
86 Brief directie Publieke Werken aan PPONoord-Brabant d.d. 6.10. ' 59. ArchiefPublieke WerkenGemeente
Tilburg.
87 Gesprek d.d. 24 januari 1986 met dhr Vintgens, voormalig hoofd Afdeling Stadsontwikkeling Gemeente
Tilburg.
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geeft dat iets van dan weet je, ik kom in een stad. En dan rijd ik er doorheen en dan
ben ik weer tussen gewone huizen en dan kom ik in het midden en daar heb ik boven
het winkeIcentrum een hoge flat gewild. Want de kerken verdwenen, en die waren
altijd het middelpunt."!

De bedoeling was een wijk aan te leggen met in hoofdzaak betere arbeiderswoningen,
aansluitend op de structuur van de eerder ten oosten van Het Wandelbos gebouwde wijk
't Zand:

'( ...) waar men op doelde was een min of meer welvarende arbeidersklasse, die was
dan ook wei welvarend, tenminste niet onwelvarend, laat ik zo zeggen, vooral in die
tijd. ,89

Voor de planning van de voorzieningen in de wijk kende de afdeling Statistiek en
Voorlichting van de gemeente strikte normen. Zo werd uitgegaan van 27 winkels op elke
1000 woningen zodat men uitkwam bij rond de 50 buurtwinkels en 22 wijkwinkels. Ook
dat zal anders uitpakken. Vande buurtwinkels komt, afgezien van een enkele noodwinkel
in de beginperiode van de wijk, nauwelijks iets terecht. In Nederland doet rondom die
tijd immers het grootwinkelbedrijfzijn intrede. In 1963 wordt de norm in de planvorming
dan ook al aangepast tot 20 winkels per 1000 woningen, maar ook dat zal nog teveel
blijken te zijn." In een overzicht van de stand van zaken in 1968 wordt melding gemaakt
van zegge en schrijven twee buurtwinkels. WeI zijn er dan inmiddels 17 wijkwinkels
aanwezig in het centrum van de wijk. Het aantal zal in de loop der tijd aIleen maar verder
afnemen."

Er is ook enige industriele bedrijvigheid in de wijk gepland. Ze krijgt wonderlijk genoeg
een plek toegewezen rondom het centrum. Maar het gaat dan ook in hoofdzaak om
kleinschalige werkgelegenheid:

'Dat kwam omdat toentertijd een groot deel van de laag-gesalarieerde Mannen vrou-
wen hadden die nopsters en stopsters waren en op een atelier werkten. En daar werd
zwaar rekening mee gehouden, want die moehten niet te ver van huis zijn. Dus we
hebben in zoveel wijken als mogelijk, vooral in de begintijd, industrie gemaakt: werk-
plaatsen voor de kleine nijverheid' .92

De naaiateliers zullen er niet komen. Juist op het moment dat de bouw van de wijk plaats
vindt, raakt de Tilburgse textielindustrie in de problemen en sluit de ene na de andere
wollenstoffenfabriek zijn poorten.

In de wijk wordt een groot aantal verkeersluwe hotjes gepland, waar het verkeer via
symmetrisch aangelegde wegen en parkeerplaatsjes omheen wordt geleid. De combinatie
van de brede doorgaande wegen met aan weerszijden uitgestrekte groenstroken en de

88 Ibidem.
89 Ibidem.
90' Brief B&W aan Publieke Werken d.d. 4.2.'63. Archief Publieke Werken Gemeente Tilburg.
91 In een eerste inschrijvingsronde voor de winkels in 1965 tonen ondermeer de Gruyter, de Edah, Jamin
en de Coop interesse voor een vestiging.
92 Gesprek dhr Vintgens.
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daarachter liggende verkeersluwe hofjes met hun nog talrijke oorspronkelijke plukjes
naaldbos geven de wijk een typisch gemengd aanzien van open en gesloten del en:

'Het ontstaan van die hofjes, dat is toen begonnen, ze zitten vooral in Het Wandelbos
en in Noord. Dat was om de auto, om plaatsen te geven waar nou niet direct een auto
komt en waar de kinderen wat makkelijker op de straat kunnen spelen. Het heeft ook
z'n bezwaren: de grotere afgeslotenheid, en het heeft iets slaapverwekkends (..), maar
er zijn mensen die het erg mooi vinden en er zijn mensen die het niet willen'."

In een brief aan B& W stelt Publieke Werken voor de woningwetwoningen en de premie-
en vrije sectorwoningen in aparte groepen onder te brengen, evenals de laag- en hoogbouw.
Dit 'zodat het plan uit oogpunt van verkoop en belegging aantrekkelijk wordt. Het saaier
worden van het plan zal daarbij moeten worden geaccepteerd'. In de vrije sector worden
ca. 100 bungalows gepland, in de zuid-westelijke hoek van de wijk, aan de overkant van
de brede, doorgaande Baden Powellaan, naast een tot park omgebouwd bos. De doorgaande
wegen moeten een ruim profiel krijgen 'in verband met de te verwachten verkeersintensiteit'.
De bungalows dienen vooral de trek van de hogere inkomensgroepen naar de groene
randgemeenten om Tilburg heen tegen te gaan. Om rekening te houden met een mogelijke
toekomstige verbreding van het Wilhelminakanaal moet de bebouwing in het noorden
van de wijk een eind van het kanaal vandaan blijven. Langs het kanaal kunnen eventueel
volkstuinen komen. Aan de westkant van de wijk zaI de begraafplaats verschijnen, die
oorspronkelijk was gepland in het zuidoosten van de wijk, direct grenzend aan het
wandelbos."

De daadwerkelijke bebouwing van de wijk begint medio 1963, en wei in de noordoosthoek,
in de zogenaamde Kruidenbuurt, met een woningcomplex dat door de toenmalige
Gildenbondstichting in exploitatie wordt genom en. In de buurt is vanaf het begin een
houten noodkerk aanwezig. De bewoners die de eerste woningen betrekken voelen zich
min of meer als de pioniers van een naar het westen uitbreidende stad:

'En d'er was vooraan bij de kerk, bij dat houten gebouw, daar was toentertijd het
kerkje en daar hadden ze een poort gemaakt. En als je dan's avonds om elf uur ge-
daan was en je kwam om half twaalf mer thuis, dan had ik de kans dat de poort dicht
was en dat ik niet naar huis kon, dan moest ik langs het hek de nachtwaker op gaan
snorren omdat hij die poort maar open zou maken. Die werd 's avonds om half twaalf
gesloten, want die paar mensen die hier woonden die waren dan al wei thuis, behalve
ik, want ja als je dan onderweg was en je kreeg een lekke band of zo dan duurde dat
wat langer want dan moest je lopen' (60-jarige bewoner).

De straat was al uitgezet en de trottoirbanden gelegd, maar stoeptegels lagen er nog niet
en ook de straat zelf bestond nog uit een hoop zand. De plek zag- er meer uit als een
bouwterrein dan als een woonwijk:

93 Ibidem.
94 BriefPublieke Werken aan B&W d.d. 23.9.60 en briefB&W aan Publieke Werken d.d. 7.10.60. Beiden
in archief Publieke Werken Gemeente Tilburg.
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'Het eerste jaar, versehrikkelijk. Hieraehter ook, dat was allemaal open, enkel maar
een draad. Elke keer ging ik met sehrik naar huis, eeht met sehrik naar huis, dan was
je doodmoe, de hele dag gewerkt, bij de spinnerij was het toen de hele dag lopen, aan
een stuk door en in de wasserij was het de kuip leegmaken en weer voldoen en dan
eentrifugeren, (..) de heIe tijd waar je bezig dus je was bekaf en dan kwarn je thuis en
dan had die weer een gat in z'n kop en dan hadden ze hier weer een ruit ingegooid en
weer een paar banden lek, dat kon je dan allemaal weer gaan regelen. Het huis op zieh
was prima, maar het is net dat eerste jaar, ja, als je ergens in een nieuwe buurt komt,
dan is er een hoop rotzooi, alles moet opgeknapt worden en je kon aileen zaterdags
iets doen aan je huis' (ibid.).

Het buurtje lag in een groen niemandsland dat sommige bewoners nog weI kenden uit
bun eigen jeugd:

'Oh ja, in de bossen en alles. Ik kom van de Ringbaan West af, en als we bij elkaar
waren dan hadden we zo'n oud margarinekistje, een paar oude wielen eronder en dan
de bossen in, de Oude Warande en dan hier naar het Wandelbos, gingen we een hut
bouwen en dan waren we de heIe dag bezig hoor. Oh, we hebben hier wat afgespeeld'
(63-jarige bewoner).

'Voordien was hier helemaal niks. Ik: kende deze omgeving weI want ik heb hier altijd
met rn'n honden en zo rond gezworven, en toen ik nog jong was gingen we hier bij de
sluis vissen en zo he, hier aehter bij dat terrein en zo overal vissen en met voetballen,
dus ik kende de omgeving weI ja' (60-jarige bewoner).

De bouw van de buizen vindt plaats volgens de arbeidsbesparende ricbtlijnen van de
'Sticbting Ratiobouw' in Rotterdam. Om voor rijkssubsidie in aanmerking te komen was
men min of meer verplicbt om de door de sticbting aanbevolen maatregelen over te nemen.
Er is sprake van zogenaamde industriele bouw waarbij gebruik wordt gemaakt van een
grote boeveelheid pre-fab elementen."

In de loop van de jaren zestig breidt de woningbouw zicb uit in zuidelijke en westelijke
ricbting. Diverse projectontwikkelaars en aannemersbedrijven nemen opties op stukken
grond en zetten daar woningen neer conform bet geplande bouwtype en de vereiste
bouwmetbode. Woningbouwverenigingen melden zicb aan voor de exploitatie van die
woningen. Potentiele bewoners worden door de woninghouwverenigingen getoetst op
bun inkomen, kindertal en sociale voorkomen. De maandhuren varieren van rond de fl
70,- voor de flats tot aan de fl. 90,- voor de duurdere eengezinswoningen, tegen maandlonen
van rond de fl 120,- tot fl 150,-.

De wijk hiedt vooral plek aan een breed scala van ongescboolde maar geoefende
vakarbeiders en lagere employees, met voor die tijd redelijke inkomens; timmerlui,
onderboudsmonteurs, posthezorgers, vracbtrijders, metaalbewerkers, fabrieksscbilders,

95 De subsidiecriteria betreffen onder meer: serieproduktie, waarvan de basis wordt gevormd door vaste bouw-
en werkeenheden; prestatiebeloning op basis van gemeten tarieven; een doorzichtige tijds- en produktieverant-
woording en een rapport over de bestede manuren op de bouwplaats. Het geheel typeert een a1s Fordistisch
te bestempelen bouwregime. Zie briefRatiobouwaan projectontwikkelaar' Zeebreghts' d.d. 22.2.63 betreffende
complex van 120 woningwetwoningen bestemd voor het Wandelbos. Gemeentearchief Tilburg, doss. nr.
1.7778.532.1.
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vertegenwoordigers, pompbedienden, met over het algemeen vaste betrekkingen en vaak
op de een of andere manier verbonden met de textiel ('allemaal werkende mensen').

Voor de mime woningen komen aileen de grotere gezinnen in aanmerking. De gezinnen
hebben doorgaans zo'n drie tot vijfkinderen (in de flats iets minder) van rond de 2 tot
7 jaar, de ouders zijn bij aankomst in de wijk tussen de 35 en 40 jaar oud.

Ten zuiden van de brede doorgaande Baden Powellaan worden de koop- en bungalow-
woningen gebouwd. Daar vestigt zich het midden- en hoger kader. De bevolkingsgroepen
ten noorden en zuiden van de laan hebben nauwelijks iets met elkaar van doen, zowel
in sociaal als in ruimtelijk opzicht. Die van het zuiden komen wel in het noorden als
ze boodschappen gaan doen in het winkelcentrum, en die van het no orden in het zuiden
als ze willen gaan wandelen in het Wandelbos. Maar in beide gevaIlen hoeft men nauwelijks
door elkaars woonbuurt heen. De zuid-westelijke hoek heet in de volksmond de Goudkust.
De wijk herbergt nogal wat personeel van het hoger onderwijs in Tilburg. De bewoners
uit het noorden ergeren zich nogal aan het standsbesef van die uit het zuiden, iets wat
zich met name openbaart rondom de basisscholen en het kerkelijke leven, de enige plekken
waar de bewoners uit de verschillende buurten enigszins met elkaar in contact komen.

Daarnaast is er de Molukse gemeenschap die in de eerste helft van de jaren zestig,
op basis van een door CRM in 1959 aan de gemeente gericht verzoek, een plek krijgt
toegewezen in het oostelijke deel van de wijk. Veellater, na herhaald aandringen van
de Minister en nadat er in 1968 kamervragen over zijn gesteld, krijgt de gemeenschap
ook een eigen buurtcentrum. De bevolking is afkomstig uit kamp Lunetten in Vught,
waar men in 1951 door de Nederlandse overheid naartoe is gebracht. Het betreft een hechte
gemeenschap, van rond de 30 gezinnen, leden van de Geredja Indjili MaIuku, de Molukse
Evangelische Kerk, die weinig naar buiten treden en hun zaken onderling regelen. Van
een integratie met de Nederlandse bevolking van de wijk is nauwelijks sprake, maar ook
niet van conflicten. De ruimtelijke situering van de gemeenschap, aan de rand van de
wijk, maakt dat Nederlanders en Molukkers nauwelijks door elkaars woonbuurt komen."

De eerste generatie wijkbewoners heeft als kind nog de crisis meegemaakt in Tilburg.
Soms heeft men die zelf aan den lijve ondervonden doordat het ouderlijke gezin afhankelijk
werd van de steun. De vaders werkten veelal op de een of andere wollenstoffenfabriek.
Later was daar de oorlog met zijn verplichte tewerkstelling, hetzij in Tilburg zelf, hetzij
in Duitsland. Een enkeling heeft nog in het verzet gezeten. En verschillende bewoners
hebben in de tweede helft van de jaren veertig ook nog dienst gedaan in het toenmalige
Nederlands-Indie,

De generatie is zelf opgegroeid in een nog streng verzuild katholiek milieu ('ja, fijn
katholiek'). In dat milieu berustte het sociaIe leven nog in belangrijke mate op de katho-
lieke gedragscodesen dedaarmee verbonden parochiele gezagsverhoudingen. Bemoeienis
van de zijde van de geestelijkheid met het gezinsleven was normaal:

96 De woonplek van de Molukse gemeenschap is conform een al in 1960 door de Rijksgebouwendienst aan
B&W van Tilburg toegestuurd advies: 'Het bouwterrein moet liggen aan de rand van een uitbreidingsplan,
zodat de bewoners weI contact hebben met de bevolking, maar voorlopig nog een eigen gemeenschap kunnen
vormen' (Gemeentearchief Tilburg, doss. nr. 1.778.532, 'Woningbouw Ambonezen', brief Rijksgebouwen-
dienst d.d. 10.3.'60).
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'( ..) dan is weI eens de pastoor van Korvel geweest en die zegt tegen mijn moeder, ja,
als ik jouw kinderen zie gaan en jou man naar het werk, dan denk ik altijd, de burge-
meester van Korvel' (47-jarige bewoonster).

Het is de tijd dat paartjes op de openbare weg minstens een meter uit elkaar dienen te
lopen, de tijd van het katholieke verzet tegen carnaval en van het verbod op gemengd
zwemmen, maar daarnaast ook de tijd van de vele gezamenlijke kerkelijke feesten en
van het kerkelijk georganiseerde verenigingsleven.

De eigen jeugd speelde zich in hoofdzaak af in de eigen buurt, rondom het ouderlijke
huis. AIleen w rond het 17e tot 20e jaar trekt men op zaterdag en zondag wei de stad
in, heen en weer lopen tussen de Hema en de Gruyter ('daar werd contact gemaakt be'),
naar de bios coop, of wat later biljarten in hotel Modern. Maar zodra er wordt getrouwd
en de kinderen komen, trekt men zich weer terug in de eigen woonomgeving en komt
men aIleen nog maar in het centrum voor de hoognodige boodschappen, of voor een
sporadische theatervoorstelling, zoals later van Toon Hermans:

'Ja, en als je echt eens iets moet hebben dat je denkt ik moet naar C&A of ik moet in
de stad, maar anders komen wij heel weinig in het centrum. (Ook niet op koopavond,
om zomaar eens door destad te wandelen, te winkelen?) Nee, nee, helemaal niets...'
(ca. 55-jarige bewoonster).

'Dan moet ik echt zeggen van nou heb ik schoenen nodig, of ik ga met mijn oudste
dochter mee, want dat meiske zit altijd aileen en dan zegt ze, ik zou best 'ns naar de
stad willen, zullen we een uur gaan. Nou dan ga ik weI mee, maar anders nooit' (47-
jarige bewoonster).

Gezellig een dagje winkel en, dat gebeurt sporadisch, een enkele keer naar Breda of
Eindhoven of naar de Grand Bazaar in Turnhout misschien.

De eerste generatie bewoners weet zich gelukkig met een vaste baan, een ruim huis en
nieuwe huishoudelijke apparaten als een stofzuiger, een ijskast en een televisie, in aIle
bescheidenheid uiting en onderdeel van een nastrevenswaardige en respectabele positie.
De wijk is populair. Zeker in vergelijking met de bovenwoningen uit de oude stad waar
de gezinnen vaak oorspronkelijk zijn ingetrouwd, is het een hele voomitgang. De woningen
hebben mime kamers, een douche en toilet en een ruime moderne keuken, de woonplek
is groen, wijds en rustig. Op foto's uit die tijd, met hier en daar voor de huizen al een
enkele rondvormige Volkswagen, DKW of Opel, oogt de wijk luxe, ruim en schoon, een
typisch voorbeeld van een suburbane wijk uit de jaren zestig, zeals er zo veel her en der
in Nederland zijn gebouwd, bedoeld voor een stijgende arbeidersklasse, met een vast sala-
ris, een toenemende koopkracht en met opgroeiende kinderen die het later, w was de
verwachting, beter zullen hebben:

'Wij hebben altijd alles voorop gesteld voor de kinderen. Daar hebben wij alles voor
opzij geschoven. Eerst de kinderen, dan een hele tijd niks, dan kwam ik aan de beurt,
dan een hele tijd niks en dan zou ze aan d'r eigen denken, zwart-wit' (53-jarige bewo-
ner).
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De bewoners vormen de eerste ingezetenen van de Fordistisch-Keynesiaanse zeker-
heidsmaatschappij. Dat betrofniet alleen een politiek-economische constructie, maar ook
een morele constructie, gebaseerd op de vier-eenheid van arbeidsplicht en premieafdracht,
werkgelegenheid en sociale zekerheid. En het is een ruimtelijke constructie, gebaseerd
op de combinatie van functionele woningbouw, bereikbare voorzieningen en een schone
en veilige woonomgeving. Van cursussen inbraakpreventie is in de jaren zestig nog geen
sprake: de achterdeur hoeft nog niet permanent op slot. Men leeft in die jaren in een redelijk
beschermd milieu. In het Wandelbos woont 'net volk'.

'Ja, je werd geselecteerd, ik wil zeggen, ja de mensen die bij mij in de flat woonden,
ja allemaal, om mij heen daar woonden allemaal gegoede mensen. Ja ik had nog nooit
van de Bieslookweg gehoord, en we hadden nog geen auto, dus toen nam ik de fiets
en met m'n zoontje, want die kende aile straten in Tilburg en die kon er zo naar toe
rijden, en dat beviel me wei, d'r was veel groen en de flat vond ik mooi, ik was blij
dat ik iets had' (ca. 55-jarige bewoonster).

'Wij hebben eerst in 't Zand gewoond vier jaar, en daar tegenover kwam een grotere
woning vrij en die wilden we wei hebben, maar die kregen we niet, want dat ging toen
allemaal over het salaris. En toen zeiden ze nou, we hebben wei een ander huis en dat
was in de Kruidenlaan. De huur was wei iets hoger, maar dat kon dan wei met het
salaris. En dat viel zo mee, het huis was een stuk groter' (ca. 60 jarige bewoonster).

'Ja ik kom uit een drukke buurt 't Korvel, en ja, dat was prachtig hier allemaal. Ik
weet nog goed, we hebben wat afgewandeld hier, langs de kanaal wat wij gewandeld
hebben en gefietst, want als ge van de stad komt, dat was iets prachtigs he, dat ken je
niet. Ja, het was groen en dat kende ge niet in de stad het was echt prachtig hoor' (ca.
55-jarige bewoonster).

De hogere huren en de kosten voor de inrichting van een nog kale woning en woonomgeving
maken dat sommige nieuwe bewoners diep in de beurs moeten tasten, zoals voor een
nieuwe eethoek, een bankstel, de eerste televisie. Men heeft het er graag voor over. Er
wordt veel overwerk verricht, hier en daar neemt men een tweede baan en bij sommigen
moet de charitas bijspringen."

'Ik kwam van een oud huis in een nieuw huis, dus het was helemaal opnieuw aankle-
den, dus ik had mijn verzekeringen afgekocht, m'n spaargeld er gelijk afgehaald en
wat geleend, dus ik moest een lening afbetalen en dus dan ging ik maar extra werken
dus ik werkte dus van's morgens om vijf uur normaal tot twee en dan van half drie
tot's avonds een uur of acht op een ander plaats' (60-jarige bewoner).

Zeker onder de pioniers, woonachtig in de noord-oost hoek, ontwikkelen zich in het begin
hechte buurtcontacten. Men helpt elkaar met de opbouw van huis en tuin, met het vinden
van materiaal voor de onvermijdelijke schuttingen, met het klussen. En op warme avonden
wordt er regelmatig buiten, in elkaars tuin gezeten.

Voor de bewoners die in de daarop volgendejaren (tot ca. 1967/'68) elders in dewijk
nieuw intrekken is dat pioniersachtige er een beetje van af. Niet dat er geen buurtcontacten

97 Gesprek toenmalige pastor van Hengstum d.d.29.4.86.
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zijn: de vele kinderen (,het zag hier zwart van de kinderen') en het nog bloeiende kerkleven
maken dat mensen veelvuldig met elkaar in contact komen, bij ouderavonden op school,
rond kerkeJijke feestdagen zoals bij de eerste heilige communie van een van de talrijke
kinderen, bij het een of andere jubileum, via de contacten van de kinderen.

'Vroeger hadden we het altijd zo leuk met verjaardagen, dan gingen we bij elkaar een
kopje koffie drinken, leuke jonge vrouwkes, jonge stellen ook en beneden ook leuke
buren' (ca. 55-jarige bewoonster).

'Met communiefeesten dan kwam de hele buurt (..). En als mijn kinderen verjaarden,
dan kwamen de buren aan weerskanten altijd feestvieren, altijd ja, heel leuk' (47-jarige
bewoonster).

Het is gezellig in de wijk, er is sprake van onderling hulpbetoon en op straat groet men
elkaar. Maar tegelijkertijd is er de gereserveerde afstand. Van het regelmatig 's avonds
op straat zitten of zomaar bij de buren over de vloer komen, zoals in de vroegere volkswijken
weI gebeurde, daarvan is, behoudens in een enkel hofje, niet langer sprake:

'Ik had genoeg aan mijn eigen, ik heb daar niet zo'n behoefte aan, en dan zie je wei,
dat houdt dan toch mooi lang stand. Dan heb je nooit geen moeite met je buren ook
niet. Dat is altijd zo geweest, onverschillig waar ik woonde' (56-jarige bewoonster).

'Ik zal niet zeggen van nou eh tegen mijn buurvrouw, aanbellen, van nou ik kom eens
lekker koffie drinken, nee, daar begin ik niet aan. Heb ik ook nooit gedaan' (47-jarige
bewoonster).

De kerk neemt in het begin nog een centrale plaats in in het wijkleven. De parochie is
op grond van een bisschoppelijk besluit uit 1964 in handen gekomen van de orde der
Kruisheren." Het betreft een zeker in verhouding tot de gevestigde Tilburgse clerus
verlichte, vooruitstrevende orde, die er ruime en modeme opvattingen op na houdt en
die thema's als reiatievorming en homoseksualiteit niet schuwt (iets waar niet aile
wijkbewoners in die dagen even gemakkelijk mee uit de voeten kunnen).

'Ik zat in die oude parochie, met zo'n ouwe pastoor, en dan komde in ditte, ik vond
dat die veel meer deden, die deden veeI meer voor andere mensen, die zaten in forums
bij discussieavonden. Die X., die was fel, maar die verdedigde ergens waar die voor
stond he, en van wat ie toen zei van die Powellaan (over dat de bewoners ten zuiden
van de Baden Powellaan zich beter achtten dan die ten noorden ervan: HM) daar werd
ie ook fel over, ik bedoel de onrechtvaardigheid.' (ca. 55-jarige bewoonster).

De idee is dat het geloof niet moet rusten op het gezag van de clerus, maar op de overtuiging
van de geiovigen zelf." De parochie kent aparte ook voor leken toegankelijke werkgroepen

98 Zie brief Bisschop 's Hertogenbosch aan Ministerie van lustitie d.d. 6.2. '64. Gemeentearchief, dossier
'antwerp Wandelbos 1962-1964'.
99 In 1974 constateert de bisschoppelijke Commissie Kerkruimtelijke Ordening na een onderzoek in Tilburg:
'Het is de commissie opgevallen, dat in deze parochie in zekere mate andere pastorale 'opvattingen' worden
gehuldigd, dan die welke zij elders ontmoette. Het initiatief voor de deelname aan het kerkgebeuren wordt
in beginsel aan de bewoners van de wijk zelf gelaten. Ook wat betreft de financiele inbreng wordt volstaan
met een generale oproep tot geldelijke bijdrage aan het begin van het jaar'. Rapport Cie. Kerkruimtelijke Ordening,
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voor de liturgie, de bejaarden- en ziekenzorg, de koren. Welhaast iedereen gaatregeirnatig
naar de kerk. Er is ook nog elke dag een mis. Met name de missen op zondag in de beide
noodkerken zitten propvol. Vanzelfsprekend is ook nog het huisbezoek bij elk nieuw gezin,
om het te leren kennen en wegwijs te maken in de buurt. En ook bestond er nog een
vanzelfsprekende betrokkenheid bij het onderwijs. Of zoals de toenmalige pastor Van
Hengstum het later zegt:

'Vroeger, dan had je niet aileen dat je aile nieuwe bewoners bezocht, maar toen liep je
oak zomaar een school binnen am wat te praten over het een en ander. (...) Ze zien je
nu aankomen'{"

Met name op het vlak van het wijkwerk zet de geestelijkheid zich actiefin. Ze vindt het
belangrijk om de sociale integratie van de wijk te bevorderen. Uitgangspunt daarbij is
echter dat het wijkwerk een publieke, neutrale zaak moet zijn, van de mensen zelf, in
handen van een wijkraad en dus bestuurlijk, financieel en ruimtelijk los van de kerk.'?'

Consequent dient de bouwpastoor Oort in een vroeg stadium een aanvrage in bij de
gemeente voor een krediet voor de bouw van een wijkcentrum. De kwestie van het
wijkcentrum blijft vervolgens een tweetaljaren in een bestuurlijk vacuum ronddobberen.
In juli 1966 besluit de gemeenteraad uiteindelijk om in het verlengde van het nieuwe
sociale- en culturele beleid, een krediet ter beschikking te stellen voor de onderbrenging
van het wijkcentrum in een industriehal. Het Wandelbos kan zo fungeren als een experiment
voor een nieuwe vorm van sociaal beheer.!" Het wijkcentrurn zal onderdak moeten
gaan bieden aan de kruisvereniging, het algemene maatschappelijke werk, de huishoudelijke
en gezinsvoorlichting, jeugdclubs en wijkverenigingen. Ten behoeve van de exploitatie
bestaat al sedert een jaar de neutrale stichting Wijkraad Wandelbos i.o., de eerste particuliere
wijkraad in Tilburg, opgericht door een groep gegoede bewoners onder initiatief van de
geestelijkheid. De wijkraad wil gaan fungeren als de initiator en beheerder van vooral
recreatieve wijkactiviteiten, als organisator van de bewoners en als aanspreekpunt voor
de gemeente. Zij moet vorm en richting geven aan het nieuwe sociale beheer en de sociale
integratie van de buurt, los van het kerkelijke leven.

De ont-moralisering van de woonomgeving

Maar de tijd staat niet stil. Nauwelijks heeft dit naar zijn politiek-economische context
als Fordistisch-Keynesiaans te bestempelen complex met zijn bijbehorende cognitieve
en morele schema's en zijn ruimtelijke classificaties en patronen in de jaren zestig in
het Wandelbos vorm gekregen, of er doen zich barsten voor. De vraag naar het begin
van de hemieuwde transformatie is niet eenduidig te beantwoorden. Inde jaren zeventig
en tachtig schuift een groot aantal ontwikkelingen over elkaar heen; de verdergaande

DI. Il, maart 1974, Gemeentearchief, doss. nr. 1.857.3.
100 Gesprek pastor Van Hengstum d.d. 29.4.'86.
101 Ibidem. Wijkcentrum en noodkerk stonden niettemin enige tijd vlak naast elkaar rond eenzelfde
gebouwencomplex in het centrum van de wijk.
102 De aanvraag valt precies in de periode dat er in Tilburg een herstructurering plaatsvindt van de sociale
zorg. Bij de gemeente wacht men duidelijk de besluitvorming over die herstructurering af. Zie stukken
gemeentearchief: 'Besluitvorming wijkcentrum 't Wandelbos', archiefnr.: 1.841.83.
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ontzuiling en secularisatie, de opkomst en neergang van bet sociaal-culturele en opbouwwerk,
de verbreiding van de consumptiecultuur, de toegenomen sociale en ruimtelijke mobiliteit,
de ont-moralisering en ont-traditionalisering van relatievorming en sexualiteit, de
mediatisering van de cultuur en de toenemende ook etniscb-culturele diversiteit. De dingen
veranderen en oude zekerheden worden onderwerp van discussie tussen ouders onderling,
tussen ouders en kinderen, tussen geestelijkheid en gelovigen, tussen ouders en onderwijzers,
tussen opbouwwerkers en wijkbewoners en tussen wijkbewoners onderling. Toch lijkt
bet alsof al die veranderingen nog wei draagbaar en banteerbaar blijven, zolang niet ook
de economiscbe bestaanszekerbeid wordt aangetast. En juist dat lijkt aan het begin van
de jaren tachtig de druppel te zijn die de emmer doet overlopen, die maakt dat er onder
groepen bewoners zoiets als een morele woede of zelfs paniek uitbreekt die direct verband
boudt met bet gevoel dat bel often dreigen niet te worden ingelost. Het morele contract
dat de gerespecteerde vakarbeiders meenden te bebben gesloten met de publieke instanties
blijkt minder solide te zijn dan die instanties wilden doen voorkomen.

De eerste barsten treden vrij letterlijk op de voorgrond. Enkele huis- en flatblokken blijken
niet zo solide gebouwd als op het eerste gezicht leek. In flatwoningen in het noorden
van de wijk, gebouwd volgens het nieuwe principe van de baksteen-montage-bouw, komt
al aan het einde van de jaren zestig het pleisterwerk naar beneden.'?' Later wordt in
dezelfde flats betonrot geconstateerd, waardoor al vrij snel een grondige renovatie nodig
is en de galerijen vemieuwd moeten worden. In woningen in het noordoosten wordt houtrot
ontdekt en daar moeten de voor- en achterpuien worden verwijderd en vemieuwd. De
renovaties gaan gepaard met de nodige conflicten tussen bewonerscommites en woningbouw-
verenigingen. Onder de bewoners onderling bevordert dat de solidariteit, maar tegelijkertijd
werkt het op z'n zachtst gezegd niet bevorderlijk voor het vertrouwen van de bewoners
in een aantal Tilburgse instanties.

Er ontstaan ook al vrij vroeg in de uiterste noord-oostelijke hoek van de wijk irritaties
tussen verschillende groepen bewoners. Hier \iggen de goedkoopste woningen van de
wijk, in een doodlopend stuk buurt, in exploitatie bij een in oorsprong uit de katholieke
arbeidersbeweging atkomstige woningbouwvereniging. De vereniging houdt er in de ogen
van sommige groepen wijkbewoners een te soepel beheers-, en distributiebeleid op na,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld de woningbouwvereniging die oorspronkelijk door de
fabrikanten is opgericht. In 1973 schrijft een werkgroep van gevestigde bewoners de klachten
op. Er is sprake van vemielingen en misdragingen door opgroeiende jeugd, van chantage
en bedreigingen gedekt door de ouders, van gezins- en huwelijksproblemen: 'de groep
die vemielt en overlast bezorgt bestaat vooral uit jongens die komen uit deze gezinnen
met een laag sociaal milieu, uit gezinnen met aanpassingsmoeilijkheden, uit gezinnen
die het gezin-zijn niet aankunnen', zo luidt het. Daar staat volgens hetzelfde geschrift
een groep 'goedwillende gezinnen' tegenover, 'die al langer in de buurt wonen, geen
gezinsmoeilijkheden hebben, die een stuk welvaart hebben, wat merkbaar is inhun huizen,
hun meubels, hun tuintjes'. Er wordt gesproken over een groeiend contrast tussen beide
groepen. De goedwillenden zijn geneigd te vertrekken, waama, als gevolg van de relatief
gedaalde huurwaarde van de flats, nieuwe bewoners binnen komen 'die zich eerder bij

103 De eerste klachten daarover stammen al uit 1968. Zie verslag bespreking Gemeentelijke Woningdienst
en B&W d.d. 16.12.'68, GemeentearchiefTilburg, doss. nr. 1.778.532.1.
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de minderheidsgroep aansluiten dan de oude bewoners' .104 Er is kortom in toenemende
mate sprake van bewonersculturen die nogal afwijken van die van de eerste bewonersgenera-
tie. Het stukje wijk komt in een neergaande spiraal terecht, in stand gehouden door de
wisselwerking tussen het zoekgedrag van bewonersgroepen op de woningmarkt en het
selectie- en distributiebeleid van woningbouwvereniging en gemeente. Maar inmiddels
bestaan de gezagsverhoudingen niet meer die het in het veri eden mogelijk hebben gemaakt
om, zoals bij het onmaatschappelijkenbeleid of de clericaIe zorg, dergelijke bewonersconflic-
ten 'van bovenaf te ordenen en beheersen.

De wijkraad kan het conflict ook niet oplossen. Zij blijkt meer in het algemeen niet
in staat om het gat te vullen dat het parochiewerk heeft achter gelaten. Zo de leden dat
aI zouden willen, kunnen ook zij zich niet langer beroepen op de aloude gezagsverhoudingen
om de discipline te herstellen. Bovendien raakt de wijkraad in de wijk in een sociaal
isolement; een gebrek aan legitimiteit, financiele middelen en vrijwilligers maakt het
functioneren problematisch. De raad krijgt ook geen steun vanuit het gemeentelijke
welzijnsbeleid. Wanneer ze aan het einde van de jaren zestig een verzoek indient voor
de aanstelling van een professionele buurtwerker die activiteiten kan gaan opzetten en
begeleiden voor met name de opgroeiende jeugd voor wie verder niets in de wijk te doen
is, begint wederom een slepende kwestie die uiteindelijk in 1970 resulteert in de aanstelling
van een consulent opbouwwerk, werkend vanuit het SCOT. Buurtwerk, zoals dat in de
oude wijken nog weI plaats Yond, acht het SCOT voor de nieuwe wijken minder wenselijk.
In het moderne beeld van de open wijken en gesloten, mobiele en zelfstandige gezinnen
past de oude buurtgerichte benadering 'van bovenaf' niet meer zo goed. De bewoners
moeten zich redden met de algemene voorzieningen die er zijn.!"

In de jaren zeventig zal de wijkraad in botsing komen met de 'politiserende hulpverle-
ning'. Dit in de persoon van een in 1975 aangestelde opbouwwerker die vindt dat de
wijkraad teveel macht naar zich toe heeft getrokken, hetgeen de wijkbewoners ervan
weerhoudt zelf actief te zijn. Deskundigen hebben in de wijkraad het laatste woord en
problemen worden gereduceerd tot bestuurlijke kwesties. Na een slepend conflict heft
de wijkraad zichzelf in 1978 op en wordt de stichting Wijkwerkwinkel opgericht, een
'belangenbehartigingsinstelling' gebaseerd op de gedachte van de zelfwerkzaamheid.'?"

De kerk gaat ondertussen heel snel haar centrale positie in de wijk verliezen. Dat begint
uiteraard bij de kinderen die op school en in de eigen woonomgeving niet meer opgroeien
in een milieu waarin sprake is van een vanzelfsprekende serviliteit ten opzichte van de
geestelijkheid, Maar naarmate de verhoudingen informeler worden verandert er ook iets
in de verhouding tussen de ouders en de kerk. Niet dat men klakkeloos de dieperliggende
katholieke moraaIleer laat vallen die men zelfhoe dan ook zo'n veertig, vijftigjaar doorleefd
heeft, eerder is het zo dat de moraal aIs het ware wordt omgedraaid en tegen de geesteIijke
gezagsdragers zelfin het geweer wordt gebracht. De machtsverhoudingen worden omgedraaid
en de geestelijkheid gaat in kritische zin over de tong:

'Die gehuwde pastor, ja, daar ben ik het ergens ook niet mee eens. Nee, daar komt bij,
dat, ge zijt opgevoed met zo het huwelijk en priesterschap, en nou gaan ze zoiets doen

104 Stichting Wijkraad Wandelbos, Problemen in een buurt in het Wandelbos. Tilburg, 1973, p. I.
105 Gesprek toenmalige consulent opbouwwerker J. van Dijk, d.d. 17.3.'86.
106 Zie o.a. 'Jaarverslag sept '78-mrt '79 Stichting Wijkwerkwinkel Wandelbos i.o.', ArchiefTWERN, Tilburg.
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en dat is vreselijk, daar ben ik het nog niet mee eens, daar kan ik niet over uit' (63-
jarige bewoner).

'We zijn altijd hier naar de kerk geweest tot op een zekere moment, ( ... ) toen kregen
wij pastoor X, en dat vonden wij een hele onsympathieke man. Het was een keer Vin-
centiusdag en toen kom ik in de kerk en toen hing daar een pak dat kwam net uit de
winkel en daar hing een overjas die was gedragen en toen zegt ie onder de preek, hij
zegt, dat pak dat is wei goed voor te geven, maar zo'n jas dat hadde beter thuis in de
toddenzak kunnen doen, want die hebben we hier dan ook niet nodig. ( ..) En toen
kwamen we thuis en toen hebben we een heel gesprek gevoerd en toen zijn we niet
meer naar die kerk gegaan' (50-jarige bewoonster).

In de kern van de zaak is niet zozeer de katholieke moraalleer fout, alswel wat de kerk
als instituut daarvan in de loop der tijd heeft gemaakt."" Maar daarnaast kenden de
missen ook niet langer die sfeer van vroeger. Beatmissen zijn weI leuk, maar toch:

'( ..) ik vind het wei mooi dat ze het doen, maar ik bedoel, ge moet die sfeer blijven
brengen, die kerstliederen die we altijd zongen, dat yolk. Maar ze zingen gewoon een
liedje dat niet bij Kerstmis hoort. Ze haalden er de he Ie sfeer uit' (63-jarige bewoner).

Al vrij snel komen ook de eerste 'gastarbeiders' in delen van de wijk wonen. Ze zijn
ooit in de jaren zestig in Turkije en Marokko geronseld voor Nederlandse bedrijven of
op eigen initiatief hier naartoe gekomen en in eerste instantie in Tilburg onder gebracht
in vaak brandgevaarlijke pensions in de oude binnenstad. Geleidelijk aan vestigen ze zich
in de nieuwe buurten. Eerst nog aileen, daarna met hun herenigde gezin. Ook zij ontdoen
de woon- en leefomgeving in sommige buurten van een aantal cognitieve en morele
vanzelfsprekendheden. Niet dat er in de wijk sprake is van openlijke conflicten of expliciet
racisrne, integendeel. De Nederlanders proberen de Turkse en Marokkaanse buren in het
begin zo goed als mogelijk is wegwijs te maken in de Tilburgse samenleving; helpen
met het begrijpen en invullen van formulieren, met het leggen van contacten. En van
de andere kant doen de Turken hun best niet al teveel uit de toon te vallen. Maar naarmate
er zich meer gezinnen vestigen, ontstaan hier en daar gevoelens van achterdocht en
bedreiging. De groeiende Turkse gemeenschap manifesteert zich meer zichtbaar in het
straatbeeld en neemt op een andere manier bezit van de publieke ruimtes. Dat met name
in de noord-oostelijke hoek van de wijk waar zich uiteindelijk de grootste groep vestigt.!"

Bij mooi weer bevolkt men daar de grasveJden tussen de flats, kinderen spelen uitbundiger
op straat, auto's worden op straat gerepareerd, de omgangsvormen tussen de verschillende
culturen zijn wat afstandelijk en berekenend ('ze doen niks als pingelen, alles is te duur')
en hier en daar zijn er in het begin wat incidenten over wat onbeholpen verwijderd
slachtafval. Maar ook andersom bestaan irritaties, zoals over het feit dat de Nederlanders
hun honden uitlaten op de grasvelden waarop de kinderen speJen en over het feit dat de

107 In het al eerder vennelde Rapport van de Commissie Kerkruimtelijke Ordening uit 1973 heet het dat er
sprake is van een revolutie, niet lOuer tegen de kerk alswel tegen haar verschijningsvonn. Er bestaat een 'behoefle
om te geloven zonder conventies'. Geconstateerd wordt dat de parochie als gemeenschap van gelovigen irrelevant
is geworden. Ineen KASKI-rapport uit 1982 wordt geconstateerd dat in sommige nieuwbouwwijken in Tilburg
hetkerkbezoek is teruggelopen totrond de 10%. (in 1973 nog 27%). GemeentearchiefTilburg, doss. nr. 1.857.3.
108 In 1986 zal uiteindelijk 9,4% van de huishoudens uit de noordoostelijke subbuurt bestaan uit 'buitenlanders'.
Voor de belendende buurten in westelijke en zuidelijke richting is dat respectievelijk 5, I% en 3,3%. (Gegevens
archief TWERN 1986)
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Nederlanders zich bemoeien met zaken die men liever zelf, in de eigen gemeenschap
oplost.

Tenslotte is er de groeiende heterogeniteit in de huishoudelijke samenstelling van de
wijk en de groeiende ruimtelijke mobiliteit onder met name de jongere tlatbewoners,
een betekenisvolle onderstroom in de tege\ijkertijd plaatsvindende vergrijzing van de wijk.
Sommige flats gaan fungeren als doorstroomwoningen voor jonge startende stellen, andere
delen kennen een relatief hoog percentage onvolledige gezinnen.'?" Het brengt een
gevoelige verandering teweeg in de buurtcontacten. De jonge stellen hebben niet dat morele
commitment met de buurt dat de oudere gezinnen hadden. Ook in dat opzicht verliest
de woonomgeving weer een stukje morele vanzelfsprekendheid:

'Hier in de straat blijft het allemaal hetzelfde, maar daar in de flats, daar wisselt het
snel, 1a, ik snap niet waar ze blijven eigenlijk, he, want het zijn meest jonge stellen,
maar zij zegt, die kopen allemaal huizen en trekken dan weer weg. In die flat waar ik
eerst gezeten heb, daar zit al de vijfde bewoner' (47-jarige bewoonster).

'Het is toch weer heel anders dan vroeger, het is een andere mentaliteit geworden. (..)
Mensen werken, jonge stellen, die wonen samen of zijn getrouwd, nog geen kinderen,
die zijn werkenden, dus die zie je overdag niet, die hoor je thuis komen en ze zeggen
goejedag op de trap, ze hebben zich niet voorgesteld. Nou dat kende ik al helemaal
niet, als d'er iemand komt wonen dan vooronderstel je dat ze even komen bellen of
iets, dat is helemaal niet gebeurd en dat hebde nooit, dat kenden wij niet in onze flat,
dus daar is een heel groot verschil in' (ca. SS-jarige bewoonster).

Tegelijkertijd raken in de oudere gezinnen de kinderen het huis uit, mannen gaan op oudere
leeftijd met de vut of worden gepensioneerd en de betrokken echtparen raken meer op
elkaar georienteerd:

'De kinderen zijn allemaal groter of de deur uit of nog net niet en dan hebt ge toch
minder contacten dan als de kinderen klein zijn, want dan speulen ze met elkaar, al is
het maar dat ze ene keer ruzieen, dan heb ge toch meer contact' (ca. 60-jarige be-
woonster).

'En dat komt ook wei doordat er zo veel mannen thuis zijn, vroeger hadde alleen
vrouwen, maar nou is de man thuis en dan baseer je je meer op de man, als op de
mensen die in de straat wonen, je hebt die mensen nou niet meer nodig, want je gaat
met je man weg en verder af. Vroeger was je aileen en dan zocht je meer contact' (ca.
6S-jarige bewoonster).

Het resultaat is hoe dan ook dat de buurtcontacten verder verminderen:

'Oh ja, praten en er werd geholpen, was het van geld niet, was het of iets anders, er
werd geholpen. Maar nou ken je de buurt niet. Je kent je buurmanniet meer. De buur-
man nog wei, maar de volgende buurman niet meer (63-jarige bewoner).

109 Zie met name Musterd (1984) voor een analyse van de bevolkingsdynamiek in Tilburg in bet a1gemeen
en in Het Wandelbos in bet bijzonder. Een naar verbouding geringe mobiliteit onder de ouderen gaat gepaard
aan een relatief boge mobiliteit onder onvolledige gezinnen en samenwonende stell en.
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Het is echter niet aileen de pensionering en de vut die maakt dat meer en meer mannen
thuis komen te zitten en de contacten in de buurt verder verminderen. Meer in het algemeen
doet de invloed van de economische recessie zicb gelden in bet Wandelbos. Enerzijds
verscherpt de crisis al aanwezige tendenties, anderzijds levert u een eigenstandige bijdrage
aan een verdergaande aantasting van de vanzelfsprekendheid van het leefinilieu in de
wijk.

Het verbroken contract

Al in 1977 constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van een elftal indicatoren
dat Tilburg de op een na grootste sociale achterstand kent van de 16 grote steden in
Nederland.'!" Oat is niet louter het gevolg van het snelle wegvallen na de oorlog van
de textielindustrie. Een veelheid van factoren werkt op elkaar in. Ook in voor Tilburg
vrij belangrijke sectoren als de metaalnijverheid, de voedings- en genotmiddelenindustrie
en de bouwnijverheid loopt de werkgelegenbeid terug. De dienstverlenende sector die
in de naoorlogse decennia sterk in omvang is toegenomen blijkt niet langer in staat om
de afkalvende werkgelegenheid in de industriele sector op te vangen. Daarnaast blijft
de potentiele beroepsbevolking toenemen. Het gecombineerde effect van een en ander
is dat medio 1981 in het rayon Tilburg onder de mannelijke beroepsbevolking een
geregistreerde werkloosheid bestaat van rond de 11% (voor Nederland als geheel 8%)
en onder de vrouwelijke beroepsbevolking van rond de 16% (Nederland 12%). AIle
werkloosheidscijfers optellend en aftrekkend blijkt dat medio 1984 in Tilburg vooral de
mannen met een lagere opleiding en een oudere leeftijd, werkzaam in de textiel, de
bouwnijverbeid of de ongeschoolde arbeid, wanneer zij werkloos worden de grootste kans
lopen op een langdurig arbeidsloos bestaan. Bij de vrouwen gaat het vooral om oudere
vrouwen, met een lagere opleiding, werkzaam in de textiel of de ongeschoolde arbeid.'"

Afgaande op de ruimtelijke spreiding van het aantal WWV- en RWW-uitkeringen
blijkt dat de werkloosheid zich in eerste instantie concentreert in de oudere binnen-
stadswijken, aan de zuidelijke en oostelijke rand van het centrum. Maar in het midden
van de jaren tacbtig breidt de werkloosheid zicb geleidelijk uit in de ricbting van de
noordelijk gelegen sociale nieuwbouw (vgl. Van Heyningen 1983 en Mommaas 1985).

De economische crisis heeft een overduidelijk desintegrerend effect op het leven in het
Wandelbos. Deels wordt dat effect bemiddeld door de manier waarop landelijke en
gemeentelijke overheden op de crisis reageren. In Tilburg wordt de beleidsmatige prioriteit
verlegd van de randwijken naar het centrum van de stad. Het centrum moet de motor
gaan vormen voor een hemieuwde economische impuls. De randwijken worden geconfron-
teerd met bezuinigingen in de sfeer van ondermeer het openbare vervoer, het sociaal-culturele
en opbouwwerk en de groenvoorziening:

'Toen die plantsoenendienst zo goed werkte, dat was echt prachtig hoor. Die knipten
alles goed en zo, maar nu niet meer. Nee, nu hebben ze de rozen en alles weg gedaan,

110 Gemeentearchief, doss. nr. 1.778.53, 'Volkshuisvestingsbeleid'.
III Wanneer alleen wordt gelet op het kwantitatieve aandeel in de werklozenpopulatie, dan domineren echter
de jongere werklozen, met een lage opleiding, werkzaam in de bouw, de handels- en kantoorsector of de
ongeschoolde arbeid. Zie Mommaas (1985:140).
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ze hebben alles weg gehaald, dat vind ik zo zonde, dat is eeht zonde' (ea. 55-jarige
bewoonster).

Maar daarnaast zijn er de meer directe effecten. Enerzijds raakt een groeiend aantal
wijkbewoners arbeidsongeschikt en werkloos.!" Anderzijds neemt zowel de financiele
als de morele druk op de arbeidsongeschikten en werklozen toe.

De werkloosheid komt hard aan onder de oudere, respectabele arbeidersbevolking. Men
is doorgaans op dertien-, veertienjarige leeftijd de fabrieken ingegaan. Weliswaar is er,
zeker in het begin, vaak van baan gewisseld, maar na de oorlog is er veelal sprake van
een jarenlange vaste aanstelling bij een en hetzelfde bedrijf, soms weI van dertig jaar
of langer. De Keynesiaanse doelstelling van de volledige werkgelegenheid lijkt gerealiseerd
te zijn: arbeidszekerheid en sociale zekerheid gaan hand in hand. Het gevolg is dat ook
wanneer men het faillissement ver van te voren ziet aankomen, het uiteindelijke ontslag
toch hard aan komt:

'Ge werkt daar al bijna 25 jaar en waar moet ge dan naar toe he. Ge bent er he1emaal
mee opgegroeid en dan kunt ge daar niet weg he, ge blijft tot het laatste toe zeg maar'
(52-jarige werkloze grafieus).

'Ja, ik heb 34 jaar die Goirleseweg afgefietst, nou ik ben vorige week naar een jubi-
leum geweest, maar daar heb ik nog mijn gemoed vol van dat stukske, daar krijg ik
nog de tranen van in de ogen. (..) Ja, ge wordt toeh gewoon aan de kant gezet' (63-
jarige werkloze onderhoudsmonteur).

'Ik was geen figuur om ontslagen te worden, ik heb me altijd op een goede manier be-
wogen door het bedrijfsleven, althans dat werd me nagegeven (..). Zo'n tien jaar gele-
den yond ik iemand die werkloos was een profiteur, maar tot op een gegeven moment,
dan wordt je er zelf mee geeonfronteerd, dan slik je even. Dan zeg je, ja godverdom-
me, dat mij dat nu overkomt he, dat had ik nooit durven dromen. Je zat wei zo aetief
in het werk en de werksfeer, daar stond je niet bij stil' (53 jarige werkloze personeel-
schef),

Sommigen hebben nog bijtijds de overstap proberen te maken van de textiel naar een
andere bedrijfstak, maar zijn er uiteindelijk toch niet in geslaagd elders een nieuwe
bestaanszekerheid op te bouwen:

'Op de dag dat ik daar bij die Regenboog 30 jaar werkte heb ik opgezegd. Ik ben zelf
gestopt daar. Je moet de zaak wei een beetje met een heldere blik blijven bekijken. Ais
je ziet dat de zaak naar de knoppen gaat, dan moet je zelf bijtijds weg' (53-jarige
werkloze timmerman).

112 Begin 1986 is er in 30% van de huishouden in de meest noord-oostelijke buurt van de wijk sprake van
een GSD-uitkering, in de noord-westelijke buurt ontvangt 22% van de huishoudens een GSD-uitkering, in de
oostelijke buurt 21 %. In de meerderheid van de gevallen gaat het om een RWW -uitkering (gegevens GSD
d.d. 1.1.1986).
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'Ik heb 34 jaar in de textiel gewerkt, in hetzelfde bedrijf, en toen kreeg ik een aanbie-
ding bij een firma in de bouwwereld en daar heb ik eigenLijkverkeerd gegokt' (56-
jarige werkloze chef-planning).

Ook de arbeidsongeschikten hebben vaak een lange arbeidsperiode achter de rug en gingen
er als vanzelfsprekend van uit dat ze pas met hun 65e met pensioen zouden gaan. Maar
ook die gedachte bleek ijdel:

'Ik heb die zaak hier opgebouwd toen die in Tilburg kwam, ik heb daar hard voor
moeten knokken, ge dacht dat ge onrnisbaar was voor de zaak in die functie, maar ze
zien u nog niet meer hangen..' (56-jarige arbeidsongeschikte afdelingschet).

'Ja, daar hebben wij zelf ook nooit bij stil gestaan dat dat ons zou kunnen overkomen,
dus daar kan ik ergens wei inkomen dat een werkende daar helemaal geen erg in
heeft' (62-jarige arbeidsongeschikte pompbediende).

"Toen kreeg ik dat bericht he, en eh, dat kon niet mondeling gebeuren, het moest
schrifteJijk.(..) Oat ik niet meer hoefde te komen werken, ontslag had, omdat ik in de
WAO zat. Dat had ik helemaaI niet verwacht, ik was er helemaal niet op voorbereid,
in een keer buiten, pats, stil gezet. Oat was de grootste klap die ik ooit gehad heb'
(58-jarige arbeidsongeschikte chef kleermakerij).

Het gevolg is een zowel financieel als moreel verstoorde huishouding. Permanent wordt
de angst om een beschadigde identiteit. Niet aileen ten opzichte van familieleden en
kennissen, maar mogelijk ook ten opzichte van de eigen partners en kinderen. Ook van
die kant is nu begrip en ondersteuning nodig, terwij Ivoordien de verhoudingen andersom
lagen.

'Want mijn zoon ook, en die had ook geen werk en ja, die had het ook af en toe
moeilijk en omdat hij ook niet aan het werk kon komen, zei ik, ik ben toch ook werk-
laos. Zegt die, pa, maar ge hebt uw pJicht nou vervuld. Hij zei, ge hebt nou ontslag
gehad, maar ge hebt zoveel jaar gewerkt, ge hebt uw plicht vervuld. Daar had ie geiijk
in. Daar heb ik toen steun aan gehad, toen ie dat zei' (63-jarige werkloze onderhouds-
monteur).

Van werklozen wordt verwacht dat ze actief op zoek blijven naar ander werk, en van
arbeidsongeschikten dat ze er ziek uit zien. Aan beide verwachten moet worden voldaan
op straffe van een verhoogde vatbaarheid voor morele verdenking. Arbeidsongeschikten
en werklozen weten dat, ze hebben imrners zelf ook ooit gewerkt:

'..
'Oat schaamtegevoel, van gij ziet er niet ziek uit ergens niet, of van nou wat zie'de ge
er toch goed uit. Mag'de dat, moeten wij d'er dan als kreupel bij gaan lopen?' (56-
jarige arbeidsongeschikte afdelingschet).

'Maar ja, iedereen die u in de flat hier vroeger zag, die zei: tja, waarom moet die in de
WAO zitten. Totdat ze me een keer op 't zwembad hebben gezien en dan zien ze uw
poot waar de rafels bijhangen, dan zeggen ze ja, hij mankeert toch wei iets' (48-jarige
arbeidsongeschikte produktiewerker).
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Tegelijkertijd is het voor iedereen die in de wijk om zich heen kijkt duidelijk dat men
een deelgenoot is van een bredere ontwikkeling. In sommige delen van de wijk raakt
het 'nette werkvolk' langzamerhand in de minderheid:

'Bij ons in de straat, ik heb dat zo eens stiekem bij elkaar opgeschreven, maar dat is
toch minimaal 50% he, die in de WAO zitten, of in de WW zitten, of in de AOW, of
weduwvrouw zijn. Ze zeggen weI eens iedere werkende die heeft ene uitkeringsgerech-
tigde op z'n rug. Maar bij ons klopt dat weI. En die mensen die wonen daar al 24 jaar,
dus ik ken ze allemaal ergens' (62-jarige arbeidsongeschikte vertegenwoordiger).

Dat mag misschien enerzijds de pijn een beetje verzachten, anderzijds versterkt het aileen
maar het besef in een uitzichtloze situatie te zitten.

Vroeger had men een redelijk vanzelfsprekend en onproblematisch uitgavenpatroon
en een zelfstandige financiele positie, nu moet elk dubbeltje worden omgedraaid. De auto
kan niet langer worden betaald, er wordt bezuinigd op de hobby's, de schouwburg en
de vakantie, de krant gaat de deur uit en er moet worden beknibbeld op de liefhebberijen
van de kinderen. Permanent moet er worden gerekend: 'daar wordt ge hartstikke gek
van op d'n duur, van al dat gereken'.

De oudere werklozen en arbeidsongeschikten voelen zich hoe dan ook in de steek
gelaten, nutteloos, fmancieel en moreel gedegradeerd en afhankelijk gemaakt, bekeken
en onder druk gezet. De 'arbeidsbeurs' zet zich niet meer voor hen in. Nadat men de
57,5 gepasseerd is heeft dat volgens het GAB toch geen zin meer. Artsen ('van die jong
broekskes ') bekvechten over de mate van arbeidsongeschiktheid, en dus over hun inkomen.
Sollicitatie-activiteiten en uitgaven-patronen worden gecontroleerd. Politici debatteren
over kortingen op de uitkering. Oud-collega's maken grappen over het goede uiterlijk.
En om de zoveel tijd moet de vernederende gang worden gemaakt naar de uitkerende
instantie om daar het weekbriefje in de bus te gooien:

, J a, ik weet nog goed, vroeger moest je stempelen, toen stond er op het Korvelplein
stonden rijen he, stonden dan daar voor een stempeltje te gaan halen. Nou, dat is op
dezelfde manier, het is gewoon, eh, ge zijt maar een arbeider he, ge hebt maar een
overall aan, dus ge waart maar een arbeider he. En zo gaat het bij alles, zo gaat het
vroeger al en zo is het nou precies hetzelfde' (63-jarige werkloze produktiewerker).

'Ik moet dan elke week een kaart weg gaan brengen, naar de sociale dienst, nou en
dan rij'de daar naar toe en dan duw'de die kaart daar in de bus en dan denk'de weI
eens een keer van hier sta ik, ik kom hier wat schooien, dat denk'de weI eens...' (62-
jarige werkloze onderhoudsmonteur).

Een jarenlang arbeidzaam leven heeft niet opgeleverd wat men er enige jaren gel eden
nog redelijkerwijs van meende te mogen verwachten. En weliswaar is er al die jaren trouw
premie betaald, maar als de nood aan de man komt en je daadwerkelijk afhankelijk wor$
van een uitkering, dan halen ze het ook nog eens in hun hoofd om op die uitkering te
gaan korten:

'Maar wij hebben het weI met mekaar op onze leeftijd hebben wij het opgebouwd, en
nou worden we in de put gegooid. Maar onze leeftijd, zoals wij hier zitten, die hebben
het weI opgebouwd. En daar moeten ze begrip voor kunnen opbrengen' (56-jarige ar-
beidsongeschikte afdelingschet).
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'Ik heb 20 jaar in de verzekering gezeten en uiteindelijk de wao dat is ook een verze-
kering, tenminste ik heb altijd aangenomen dat, ge verzekert uw eigen niet voor niets,
daarom heb ik het ook stompzinnig gevonden dat ze konden zeggen van ge gaat van
80 op 70 procent' C62-jarige arbeidsongeschikte vertegenwoordiger).

Klussen is er voor deze groep oudere werknemers over het algemeen nauwelijks meer
bij. Niet aileen acht men dat in moreel opzicht verwerpelijk, daarnaast zijn met de eigen
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid ook de benodigde contacten en materialen verdwenen,
nodig voor een enigszins succesvol klussersbestaan. Wat resteert is enerzijds een zekere
allergische gevoeligheid ten opzichte van 'de ander', ten opzichte van de potentiele
geluksvogel, belastingontduiker, beunhaas ofuitkeringsfraudeur, en een vaag besefvan
het eigen veranderde lot, een lot dat meteen in verband wordt gebracht met de eigen morele
integriteit: 'de echte weg die weten wij niet, die het wei weten die profiteren er lekker
van'. Anderzijds is er de vlucht in de solitaire en tijdsintensieve hobby's zoals fietsen,
knutselen, tuinieren of vis sen. Met name het fietsen is in het Wandelbos razend populair.
Bij enigszins mooi weer worden de fietsen uit de schuurtjes gehaald en vertrekt men de
bossen in, weg van de alledaagse beslommeringen waar toch geen oplossing voor bestaat.
Tijdens het fietsen kunnen de gedachten de vrije loop worden gelaten en ontsnapt men
voor enige tijd aan het knagende onderhuidse onbehagen en het ondermijnde prestige:

'Ja als het goei weer is gaan we altijd fietsen, dan zijn we weg. C..) Overal naar toe,
ons neus achtema' C48-jarige arbeidsongeschikte produktiewerker).

'Ja, 's zomers gaan we heel veel fietsen, dat is ook heel gezeUig. C...) Naar Groot
Speijk, koffie drinken, in Oisterwijk, of zoiets, heel door de natuur be. C..) Ik vind het
zalig. (..) Altijd behoorlijke ritjes, veertig of meer kilometer C..) we gaan maar, we
weten eigenlijk nooit waar naartoe, we fietsen maar' C56-jarige arbeidsongeschikte
verzorgster).

'A Is ik op een dag een paar uur groen heb gezien, dan ben ik weer tevreden' C56-jari-
ge werkloze chef planning).

Maar uiteindelijk blijven die bezigheden niet meer dan een momentane, fantasievolle
vlucht voor de werkelijkheid. Eens moeten de fietsers weer het bos uitkomen en zullen
de twijfel en onzekerheid de kop weer opsteken:

'C···) nou ja, ik hou van een goeie puzzel en ik hou van een goeie boek, dus met kwaai
weer dan hou ik het weI en ja als het goei weer is dan pak'de de fiets en dan ga'de
een eindje fietsen, ik kom mijn dag weI om C...). Maar ge hebt toch een leeg gevoel,
ge hebt een nutteloos gevoel, ge zijt ene nutteloze mens!'

('Een nutteloze mens?')

'Ja, iemand die de centen die die krijgt niet zelf verdient' C62-jarige arbeidsongeschik-
te vertegenwoordiger).
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Conclusie

Uiteraard zijn er ook andere verhalen te vertellen over Het Wandelbos, zoals het verhaal
over de lotgevallen van de Molukse gemeenscbap, of van de Turkse of Marokkaanse
bewoners, danwel het verhaal van de jeugd of de doorgaande starters, de huisvrouwen,
de nog werkende vakarbeiders, het hogere kader in de Goudkust of van bet opbouwwerk
of het werklozenbeleid. Niettemin dunkt me dat tussen al die mogelijke verhalen het verbaal
over de lotgevallen van de gemarginaliseerde generatie van vakarbeiders het beste de
veranderingen weergeeft die zich de afgelopen vijfentwintig jaar in de wijk hebben
voorgedaan.

De generatie overbrugt in zekere zin de periode tussen bet in een aantal opzichten
pre-moderne Tilburg en het post- oflaat-modeme Tilburg. Het begin van de daadwerkelijke
arbeidsmarktcarriere van deze generatie (het woord alleen al zou in het vroegere Tilburg
misplaatst zijn) valt samen met de opbouw van een na-oorlogs 'modemistisch' Tilburg
gebaseerd op een in toenemende mate gerationaliseerd economisch-politiek en sociaal-
ruirntelijk beheer. De betreffende generatie maakt zicb dat project, niet zonder de nodige
moeite, eigen. Ze onderscheidt zicb als generatie doordat ze de wederopbouw vorrn geeft,
zich geleidelijk los maakt van bet pre-moderne Tilburg en zicb de cognitieve en more1e
schema's eigen maakt die passen bij een modeme, gezinscentrische, respectabele
arbeidersklasse met stijgingsaspiraties.

De ironie nu wil dat zodra men zich de 'modemistische' cognitieve en morele schema's
"in enigerlei mate heeft eigen gemaakt, deze alweer achterhaald zijn. Massale werkloosheid

en arbeidsongeschiktheid, de heterogeniteit van samenlevingsvormen, de toenemende culturele
diversiteit, de deregulering van de verzorgingsstaat; deze en andere maatschappelijke
ontwikkelingen maken dat de betreffende overlevingsstrategieen en orientatiestelsels hun
nut hebben verloren. De gemarginaliseerde vakarbeiders van Het Wandelbos zijn het
slachtoffer en de gevangenen geworden van hun eigen moraal, Groepen bewoners die
nog beschikken over oudere, meer op de zelfstandigheid en zelfredzaarnheid van de eigen
gemeenschap gebaseerdeoverlevingsstrategieen lijken paradoxalerwijs iets mindervatbaar
te zijn voor de more1e en economische frustraties en problemen die verband houden met
de economische crisis dan groepen bewoners die volledig afhankelijk zijn geworden van
een groot aantal nu machteloze publieke instanties. Dat constateren de betrokkenen ook
en ze voelen zich als gevolg daarvan in mindere ofmeerdere mate in de kou gezet, c.q.
'bedonderd'. Onder de oppervlakte broeit dan ook de afgunst tegenover groepen die zich
naar men meent minder gelegen laten aan de morele schema's en daarom minder gebukt
gaan onder de problemen. Met name de irritaties tussen de Turkse en de Nederlandse
gemeenscbap zouden hier voor een deel verband mee kunnen houden. Maar frappant is
ook de minder moreel beladen en meer pragmatische manier waarop jongeren in Het
Wandelbos met hun werkloosheid omgaan en de veelheid van conflicten tussen groepen
ouderen en jongeren de afgelopen jaren in de wijk.

De relatie tot het lokale stemgedrag in 1986 lijkt me de volgende te zijn. Van de Berg
zei het al: de gemeenteraadsverkiezingen zouden gelezen worden als landelijke verkiezingen
en het heeft er veel van weg dat dat ook door de kiezers zo is gezien. De PvdA is van
oudsher de pleitbezorger geweest van de gemengde economie van de verzorgingsstaat,
van Drees tot Den Uyl. De gemarginaliseerde vakarbeiders van Het Wandelbos ricbtten
zich dan ook logischerwijs tot de PvdA wanneer het gedeelde project van de verzorgingsstaat
in gevaar komt en ze worden woedend wanneer ook die partij de verdenking op zich
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laadt dat project in de steek te laten. Kok wordt, meer als oud FNV -voorzitter dan als
PvdA-fractievoorzitter, in 1986 nog gezien als de verpersoonlijking van het verzorgings-
staat-ideaal, Van de Berg is daarvoor te intellectualistisch, en wethouder Krosse wordt
te zeer vereenzelvigd met het bezuinigingsbeleid van de gemeente. Een klein deel van
de bewoners ziet haar problemen echter ook niet langer in afdoende mate behartigd door
de PvdA en voelt zich zo bedreigd in haar bestaanszekerheid, dat een proteststem op de
CP voor de hand ligt. De optie die de PvdA vervolgens als regeringspartij kiest voor
de oplossing van de WAO-affaire ligt, dunkt me, voor de hand. De bestaande gevallen
dienen te worden ontzien.

Tegelijkertijd maakt deze korte geschiedenis van de marginalisering van geschoolde en
geoefende arbeiders uit het Wandelbos duidelijk wat Giddens bedoelde toen hij benadrukte
hoe onder condities van (laat)moderniteit de sociale en ruimtelijke omgeving meer en
meer wordt ontdaan van elke inherente vorm van moraliteit en rationaliteit. Alles wordt
veranderbaar geacht onder veranderende inzichten en omstandigheden en geen enkel
gedragsmodel kan nog rekenen op enige boven tijd en ruimte verheven universaliteit.
Onder die condities vormt een calculerende houding niet zozeer een teken van een
ontsporende moraliteit, alswel een begrijpelijke levenshouding onder open en dynamische
maatschappelijke omstandigheden.



Epiloog

In het voorgaande zijn, in een drietal del en, een aantal studies gepresenteerd rondom het
thema van het modeme. In het eerste deel stond de naoorlogse theorievorrning centraal.
In het tweede deel zijn een viertal teksten gepresenteerd rondom het thema van de 'modeme'
vrijetijd. En in het derde deel ging het om een analyse van een aantal fragmenten uit
de geschiedenis van de integratie van Tilburg in de dynamiek van de modemiteit. In deze
epiloog wil ik deels samenvattend en deels evaluerend terugkijken naar de tekst.

In dee! I ging de aandacht uit naar de naoorlogse traditie van de modemiseringstheorie
in strikte zin. Ondanks het feit dat de theorie in het verleden een en anderrnaal onderwerp
is geweest van kritiek, is ze in zeker opzicht nog steeds springlevend. Wei vindt er de
laatste jaren, met name in de Duitse en de Amerikaanse sociologie, een belangwekkende
verschuiving plaats. De behoefte wordt benadrukt aan meer procesgerichte, tijd-ruimtelijk
specifieke analyses van sociale verandering; een interessante verschuiving die deels tege-
moet komt aan de kritiek die in de jaren zestig en zeventig richting modemiseringstheorie
is geforrnuleerd. Ik heb echter het idee dat deze meer procesgerichte wending op grenzen
stuit die inherent zijn aan het oorspronkelijke modemiseringsproject en die aan het licht
kwamen in de meningsverschillen tussen Parsons, Eisenstadt en Bendix. De modemise-
ringstheorie zit gevangen, zo heb ik gesuggereerd, in de valse tegenstelling tussen syste-
matische theorievorrning en idiosyncratische geschiedschrijving, een tegenstelling die
sinds jaar en dag niet aileen speelt binnen het domein van de sociale theorie, maar ook
vruchtbaar grensverkeer tussen de geschiedenis en de sociologie danig frustreert.

De meer methodologische concIusie van dat dee I was tweeledig. Enerzijds deel ik
de twijfels die zijn geuit omtrent het streven naar de forrnulering van een systematische
theorie van sociale verandering. Het project heeft geleid tot een te forrnele, abstracte en
in de grond van de zaak a-historische weergave van de maatschappelijke werkelijkheid.
Dat laat overigens onverlet dat er in vee I delen van het werk van de aanhangers van de
modemiseringstheorie interessante meer gesitueerde historisch-empirische analyses zijn
te vinden, niet in de laatste plaats in het werk van Parsons zelfl Tussen sociaal-ontologische
theorie en gesitueerde empirische analyse bestaat een gat dat gevuld moet worden door
het relatief autonome niveau van de maatschappijtheorie. De relatie tussen de eerste en
de laatste is niet eenduidig. Eerder is het zo dat een sociale ontologie mogelijke maatschap-
pijtheorieen informeert. Tegelijkertijd kent een maatschappijtheorie een eigenstandige
historisch gesitueerde fundering.

Vervolgens heb ik aandacht besteed aan de geschiedenis van het (post)modernisme-debat
in enge zin, aan het debat binnen het domein van de esthetiek-analyse en cultuurkritiek
over ontwikkelingen op het vlak van de smaak. Dat debat dateert niet van gisteren. Al
snel na de oorlog komt in de context van het massacultuurdebat in Arnerika het thema
van het postrnodernisme op. Het thema zal later, via de invloed van het Franse de-construe-
tivisme en van een andere lading voorzien, in Europa worden geimporteerd. Ik heb een
schets gegeven van de verwarring in dit debat omtrent de typering en evaluatie van stijl-



310 Epi/oog

en cultuurontwikkelingen, niet zozeer vanuit de behoefte om daarin stelling te nemen,
maar meer vanuit een interesse in de achterliggende maatschappijtheoretische inbedding
van een en ander. Ik heb geconcludeerd dat de verwarring als zodanig mij kenmerkend
Iijkt voor het spel dat na de oorlog losbreekt met betrekking tot bestaande culturele
onderscheidingen en stij len, een en ander verb and houdend met de dynamiek van de markt
en de consumptiecultuur.

Er bestaat in eerste instantie een hechte relatie tussen de analyse van het (post)moder-
nisme en de theorie van de (postjindustriele samenleving. Pas in de jaren tachtig komt
er een reactie vanuit de hoek van het (neo)marxisme. Op beide benaderingen bestaat kritiek.
De een maakt zich te vaak schul dig aan vormen van technologisch determinisme en de
ander blijft, in al haar varianten, uiteindelijk de cultuur teveel zien als een weerspiegeling
van economische transformaties. Dat zijn oude kritieken, maar daarom nog niet minder
van waarde.

Als alternatief komt in de jaren tachtig een benadering op waarin een grotere plaats
wordt ingeruimd voor de betekenis van zogenaamde culturele bemiddelaars. Culturele
ontwikkelingen zijn niet louter te reduceren tot abstracte economische en/of culturele
processen, maar worden gedragen en bemvloed door in sleutelposities zittende 'culturele
ondememers'. Dat is een belangrijke wending, op dat moment mede ingegeven door het
werk van Pierre Bourdieu (maar ook al aan te treffen in dat van Daniel Bell). Anderzijds
echter is die benadering vanuit het marxisme weI eens bestempeld als 'empiricistisch'.
Daarrnee wordt niet bedoeld dat de benadering 'theorieloos' zou zijn, alswel dat het haar
ontbreekt aan een meer institutioneel georienteerde en historisch gefundeerde maat-
schappijtheorie. Anders dan bijvoorbeeld in het geval van Simmel ofzelfs Veblen ontbreekt
het Bourdieu aan een bredere maatschappijtheoretische plaatsbepaling van de rol van de
smaak. De analyse wordt niet ingebed in een bredere verhandeling over maatschapelijke
transformatieprocessen, c.q. over het 'modeme'. Door anderen is die verbinding overigens
weI gelegd. Ik denk hier met name aan het boek van Scot Lash en John Urry over The
End of Organized Capitalism en hun analyse van de culturele dimensie van het in de
titel aangehaalde transformatieproces. Daarbij is teruggegrepen op de bestaande marxistische
traditie, alhoewel die op een meer open en dynamische manier wordt gehanteerd.

Daarna kwam de naoorlogse sociaal-theoretische erfenis van het project van de Verlichting
aan de orde, het debat over modemiteit en postrnodemiteit. Centraal daarin staat het debat
over de status, de fundering en de maatschappelijke functie van wetenschappelijke kennis.
Sommige auteurs participeren inhoudelijk in het debat, anderen maken de maatschappelijke
inbreng van wetenschappelijke kennis onderwerp van historisch-sociologisch onderzoek.
Sommigen (bijvoorbeeld Bauman) doen beide. De meest belangwekkende ontwikkeling
in dit geheel vind ik de door Toulmin als zodanig getypeerde 're-contextualisering' van
de kennis. Niet aileen de filosoof, maar ook de (sociale) wetenschapper is van zijn of
haar voetstuk gestoten. Hij of zij is zijn ofhaar plaats buiten tijd en ruimte kwijtgeraakt.
Enerzijds geeft dit aanleiding tot een hemieuwde, meer dynamische interpretatie van de
klassieke sociologische theorieen, anderzijds wordt daarmee nogmaals de theorieafhankelijke
status van waarnemingen benadrukt alsmede de noodzaak tot een 'reflexieve' theorie-ontwik-
keling (cf. Bourdieu).

In sociologisch opzicht is de maatschappijtheoretische wending interessant die met
name Bauman heeft gegeven aan de analyse van de ontwikkeling van de intellectuele
rede. Nadat eerder de analyse van de opkomst van een postrnoderniteit werd ingebed in
de theorie van de post-industriele samenleving, komt meer en meer ook de rol van de
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staat en het staatsvormingsproces in beeld (vgl. de eerder aangehaalde studie van Heilbron
1990),een noodzakelijk onderdeel van een meer institutioneel georienteerde theorie van
het modeme.

Tenslotte heb ik aandacht besteed aan een meer recente 'stroming' in de sociaal-
theoretische thematisering van het modeme. Enerzijds wordt daarin weer meer nadrukkelijk
teruggegrepen op het oorspronkelijke maatschappijtheoretische project van de klassieken.
Anderzijds vindt er ook een accentverschuiving plaats in de interpretatie van dat project
en wordt benadrukt dat de klassieke theorieen toe zijn aan een indringende renovatie,
aangepast aan meer hedendaagse ontwikkelingen, met name aan de na-oorlogse ervaringen
van het post-, laat- of geradicaliseerde modeme.

Ik heb een schets gegeven van hoe Berman in de jaren tachtig een al oudere, maar
in de naoorlogse sociale theorie wat veronachtzaamde interpretatie van het modeme van
stat heeft gehaald om die toe te passen in een drietal historisch-empirische schetsen van
stedelijke ontwikkelingen, gesitueerd in uiteeniopende tijden en plaatsen binnen het moderne.
Bermans analyse laat op een indringende wijze zien hoe het modeme gekenmerkt wordt
door een permanente en contingente herstructureringsdynamiek. Steeds denken groepen
intellectuelen en stadsbewoners dat ze in cognitieve en morele zin greep hebben op de
omstandigheden waaronder ze leven, maar steeds blijkt die greep maar van korte duur.
Het is die permanente 'ontsnapping' van de maatschappelijke ontwikkeling aan heersende
cognitieve en morele schema's en verwachtingen (en de groeiende bewustwording daarvan)
die kenmerkend is voor het modeme. Maar tegelijkertijd is die dynamiek ook gebaseerd
op een constante institutionele factor. Voor de marxist Berman is dat uiteraard de factor
van de meerwaardeproduktie.

Oeze meer open en dynamische visie op het modeme wordt in de loop van de jaren
tachtig in snel tempo verder verkend. Ik heb een overzicht gegeven van het werk van
Frisby, Harvey en Giddens en laten zien hoe de dynamiserende interpretatie van het moderne
verbonden is met een 'verruimtelijking' van de sociale theorie. Ruimtelijke verschillen
worden niet langer ondergeschikt geacht aan een universele vooruitgangsdynamiek, maar
krijgen een eigenstandige plaats in de maatschappijanalyse.

Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij het werk van Giddens. Een wat gemakzuchtige
jnterpretatie zou kunnen luiden dat dat voor de hand lag. Met zijn werk houd ik mij immers
al wat langer dan vandaag bezig. Oat is waar. Maar tegelijkertijd voer ik hier een aantal
inhoudelijke redenen aan waarom ik Giddens' theorie van het moderne van aile tot nu
toe ontwikkelde perspectieven de meest aantrekkelijke vindt. Laat ik dat kernachtig
samenvatten in een tweetal opmerkingen.

Op de eerste plaats houdt die aantrekkelijkheid verband met het uitgangspunt van
Giddens dat de loop van de geschiedenis niet valt samen te vatten ofte herleiden tot een
bepaalde ontwikkelingsdynamiek. In die omschrijving zitten twee aspecten: het aspect
van het multidimensionale en het aspect van het open karakter van de geschiedenis. Het
eerste aspect geeft het concept van het 'moderne' zijn zinvolle plaats. Oaarin wijkt de
theorie afvan bijvoorbeeld het marxisme, meer cultureel-deterministische varianten van
de moderniseringstheorie of de theorie van de post-industriele samenleving. Tegelijkertijd
is dit een oud punt. In algemene zin wijkt Giddens' opvatting daarin nauwelijks af van
bijvoorbeeld Webers ideeen of van meer systeemtheoretische varianten van de naoorlogse
moderniseringstheorie, ook al zijn er op een meer inhoudelijk vlak aanzienlijke verschil-
len. Het tweede aspect, het open karakter, maakt Giddens' theorie ook speciaal ten opzichte
die laatste categorie van theorieen. Partijen, klassen, organisaties, vakbonden, sociale
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bewegingen zijn niet louter op te vatten als marionetten van onafhankelijk van hun
plaatsvindende historisehe tendenties en daamaast doen ruimtelijke versehillen ter zake.
Een aantrekkelijke visie lijkt me omdat die implieeert dat ons handelen er toe doet en
we elkaar verantwoordelijk kunnen houden voor wat we doen.

Van de andere kant eehter leidt dit uitgangspunt niet tot historicisme of ecleeticisme.
Er is wei degelijk sprake van een overkoepelende, meer algemene interpretatie van de
historisehe ontwikkeling. Indie zin ontsnapt Giddens aan het dilemma van de modernise-
ringstheorie, aan de tegenstelling tussen systematisehe theorie en historiseh eclecticisme,
Maar wat is dan de status van die theorie? Die status is dunkt me niet die van een
verklarende theorie. Giddens' theorie van het modeme levert geen verklaring voor specifie-
ke tijd-ruimtelijk gesitueerde ontwikkelingen, zoals voor bijvoorbeeld de late industriali-
sering van Nederland of de opkomst en neergang van de verzorgingsstaat. Wat het wei
doet is suggesties leveren voor de formulering van de juiste historisehe vragen en het
vinden van de juiste historisehe antwoorden. De theorie speelt zieh af op een hoger
abstraetieniveau. Ze is dunkt mij het beste op te vatten als een algemeen verhaal over
wat er zo speeifiek en kenmerkend is aan het SOOrtsociale ruimte waarin wij leven. Niet
meer, maar zeker ook niet minder. Aan anderen de taak om op te onderseheiden gebieden
verklaringen aan te leveren voor de speeifieke plaats en tijdgebonden samenloop van meer
algemene structurele omstandigheden, een samenloop bemiddeld door gesitueerde 'actoren'.
Er blijft gelukkig nog wat te doen.'!'

De kern van Giddens' verhaal over wat er kenmerkend is voor het soort soeiale ruimte
waarin wij leven is duidelijk. Giddens onderscheidt een vijftal karakteristieken. Parafrase-
rend: hij verwijst naar de figuur van het private eigendom, naar de rol van het geinstitutiona-
liseerde geweld, de administratieve eontrole, de ehroniseh veranderbare ruimte en de
reflexieve eultuur. Daaraan ten grondslag ligt op een meer fundamenteel niveau de
wisselwerking tussen industrieel kapitalisme en natie-staat. Verder wijst hij op de toenemende
tijd-ruimtelijke verdichting van de sociale ruimte, de mondialisering van de cultuur, de
'eommodifieerende' omgang met tijd en ruimte, de opkomst van een cultuur van de keuze.

In deel 2 van het aehterliggende gesehrift stond de studie van de vrijetijd eentraal. De
daarin verzamelde teksten geven tezamen een (allerminst uitputtende) indruk van het soort
thema's en kwesties dat aan de orde kan komen wanneer vanuit een meer inhoudelijke
theorie van het modeme naar het themagebied van de vrijetijd wordt gekeken. Achtereen-
volgens werd gesehreven over het modeme karakter van de vrijetijd, de gesehiedenis van
de wetenschappelijke vormgeving van de vrijetijd, de vraag naar de betekenis van het
Ieef- of levensstijJconeept en het thema van de mondialisering.

Allereerst heb ik laten zien hoe Giddens' multidimensionale theorie van het modeme
een aantal bruikbare suggesties levert voor een zinvolle interpretatie van het bekende
dubbelkarakter van de vrijetijd. Centraal stond de eonclusie dat het ontstaan van de vrije-
tijd niet louter is te redueeren tot de doorbraak van het industriele kapitalisme. Ook het
staatsvormingsproees moet in de analyse worden betrokken, zowel wat betreft zijnjuridi-
sehe als wat betreft zijn eulturele dimensie. Wat dat aangaat bevindt zich in de diverse
historisehe studies naar het ontstaan van de vrijetijd een blinde vlek.

113 Opgemerkt moet overigens worden dat Giddens zo, in een heel aigemene zin gesproken, vrij dicht in de
buurt komt van het al oudere project van Eisenstadt. Meer inhoudelijk zijn er echter aanzienlijke verschillen.
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Vervolgens kwam de wetenschappelijke vormgeving van de vrijetijd aan de orde. Aan
de hand van Baumans analyse van de geschiedenis van het machtlkennis syndroom van
de intellectuele rede heb ik getracht inzicht te verschaffen in de lange-termijnontwikkeling
van de thematisering door sociale wetenschappers van de vrijetijd. In de loop van die
geschiedenis hebben sociale wetenschappers, als regelgevers, steeds meer terre in veri oren.
Uiteindelijk heeft de markt het laatste restje regelgevende autoriteit geneutraliseerd. De
nieuwe functie van de intellectueel is die van een culturele bemiddelaar tussen een steeds
groter wordende diversiteit van vrijetijdsculturen.

De verspreiding van de invloed van de markt in de vrijetijdsbesteding houdt direct
verband met het volgende thema, namelijk de hernieuwde aandacht binnen de studie van
de vrijetijd voor het leefstijlconcept. Giddens geeft het begrip een centrale plaats in zijn
meer recente theorie van het modeme, maar hij lijkt nauwelijks op de hoogte van de
conceptuele geschiedenis ervan. Inde betreffende tekst heb ik proberen duidelijk te maken
dat er in historisch opzicht feitelijk sprake is van twee leefstijlconcepten; de een verwijst
naar de traditionele standenmaatschappij en de daarmee verbonden eerbaarheidscodes,
de ander verwijst naar de kapitalistische consumptiecultuur en de daarmee verbonden
exploitatie van keuzes en identiteiten. Het is aan te bevelen om die te onderscheiden ont-
staansgeschiedenissen in de gaten te houden wanneer over het concept wordt gesproken.

Tenslotte is aandacht besteed aan de mondialisering van de cultuur, een ontwikkeling
die in een aantal opzichten nauw verbonden is met de dynamiek van de modemiteit. Niet
zelden wordt het mondialiseringsproces gelijk geschakeld met het vermeende gevaar van
de culturele homogenisering, een produkt van de extrapolatie naar de toekomst toe van
een problematische visie op de geschiedenis van het staatsvormingsproces. In plaats van
het mondialiseringsproces te analyseren in termen van de tegenstelling tussen culturele
homogenisering en heterogenisering, lijkt het vruchtbaarder na te gaan hoe dat proces
de concrete afhankelijkheidsverhoudingen en culturele orientaties bemvloedt in een
transnationale sociale ruimte.

Tezamen geven deze teksten hoop ik aan waarom de vrijetijd een interessant
onderzoeksdomein vormt voor de analyse van het hedendaagse karakter van het modeme,
c.q. hoe de vrijetijd in een hedendaagse analyse van het modeme een zinvolle plaats kan
innemen. De vrijetijd vormt een aardige graadmeter voor de 'culturele stand der dingen'
en de verschuivingen daarin. Zo is ze in het verleden ook door talloze sociologen onder-
zocht. Denk in dat verband aan de manier waarop de vrijetijd, vanaf haar ontstaan, de
concrete ontmoetingsplaats (om niet te zeggen het strijdperk) vormde van de 'serieuze'
en de populaire cultuur, tot in het domein van de academische studie van dat onderwerp
toe.!" Daarnaast vormt de vrijetijd het domein bij uitstek waarop zich de veelbesproken
'mondialisering van de cultuur' openbaart, zoals rondom de massa-media, de consumptie-
cultuur, het toerisme. De verbreiding van de 'serieuze' cultuur ging altijd gelijk op met
de verbreiding en constructie van een nationale cultuur. De strijd tussen de nationale
'serieuze' cultuur en de regionale volkscultuur wordt al vrij snel ingeruild voor de strijd
tussen diezelfde nationale 'serieuze' cultuur en een transnationale massa- of consumptiecul-
tuur. Tenslotte vormt de vrijetijd het domein bij uitstek van de vormgeving van leefstijlen
en identiteiten. Waar de arbeid als identiteitsbepalend element op de achtergrond raakt

114 Onderzoekers die zich bezig houden met 'Cultuur' houden zich zelden of nooit bezig met de concrete
context waarin die 'Cultuur' wordt aanbeden, bestudeerd, gelezen, aanschouwd, beluisterd en dus geconsu-
meerd: de vrijetijd!



314 Epiloog

en consumptiegoederen een meer belangrijke plaats gaan innemen in de communicatie
van wie-we-zijn, wordt de context waarin de constructie en communicatie van die
consumptiegerelateerde identiteiten plaatsvindt van evident belang.

In deel 3 is in een viertal relatief eigenstandige teksten aandacht besteed aan een viertal
fragmenten van de geschiedenis van 'modem' Tilburg. Het betreft een theoretisch
gei"nformeerde beschrijving/analyse van de integratie van onderdelen van het Ieven in
Tilburg in de dynamiek van de moderniteit.

Zoals hierboven is benadrukt levert de theorie van Giddens niet veel meer dan een
verhaal over wat er in algemene zin kenrnerkend is aan de sociale ruimte waarin wij Ieven.
Wanneer het er op aan komt die theorie toe te passen in concrete tijd en plaats gebonden
settings levert de theorie hoogstens suggesties voor mogelijk interessante probleemstellingen,
onderwerpen, aandachtspunten, invaIshoeken of interpretatiewijzen. Historische verklaring-
en geeft de theorie niet. Daarvoor blijft plaats en tijdgebonden historisch onderzoek nodig.

In hoofdstuk twee is aandacht besteed aan de industrialisering van Tilburg. Gebruik
makend van het vele vruchtbare historische werk dat er in het verI eden is verricht ten
aanzien van de geschiedenis van Tilburg (een van die zaken die het onderzoek uberhaupt
mogelijk maakten) heb ik geprobeerd om te laten zien welke interpretatie aan die
geschiedenis kan worden gegeven wanneer wordt uitgegaan van de benadering van Giddens.
Daarbij stond niet louter, zoals zo vaak te doen gebruikelijk, de toenemende rationalisering
voorop; veel meer werd de ruimtelijke component van de geschiedenis benadrukt. Centraal
stond hoe de opkomst van het industriele kapitalisme in Tilburg gepaard ging met een
verdergaande losweking van de produktie uit de lokale culturele context. Die produktie
wordt vervolgens het object van een eigenstandige en bovenlokaal georganiseerde
operationele logica die maakt dat er een permanente, steeds verder gedynamiseerde en
bovenlokaaI bepaaIde aanpassingsdynamiek op gang komt. De daarop volgende 'ont-mora-
lisering' van de arbeidsverhoudingen gaat gepaard met reacties van verzuiling, bedoeld
om de invloed van de modemiteit in katholieke kring te neutraliseren of te integreren,
c.q. om die invloed weer te binden aan een lokaal georienteerde moraliteit.

In het daarop volgende hoofdstuk heb ik een schets gegeven van de geschiedenis van
de ont-traditionalisering van de Tilburgse ruimte en de consequenties daarvan, van de
eerste kleinschalige en nog in belangrijke mate met de lokale traditie verbonden ingrepen,
tot aan de grootschalige a-historische ret1exiviteit van het modemisme. Onder verwijzing
naar de noodzaak van een nieuwe economische impuls, van 'stedelijke revitalisering',
de zoveelste noodzaak tot de 'modemisering' van industrieel Tilburg, doet een nieuwe
groep professionele bestuurders zich gelden. De heftige reacties daar weer op in de jaren
zeventig moeten mijns inziens dee Is worden begrepen in verband met de drastische 'ont-
traditionalisering' van de jaren vijftig en zestig en de dan getoonde minachting voor de
lokale context. Benadrukt is dat die reactie niet zonder meer kan worden geYnterpreteerd
als een hang terug naar oude vormen en verbanden, als een zoveelste 'irrationele' bewe-
ging in het lange-termijnproces van de toenemende rationaliteit. Er vindt eerder een
verdergaande 're-contextualisering' plaats van de deskundigenmacht, nu tot aan de wortels
van de functionalistische rationaliteit zelf toe.

Van belang is de conc1usie dat de dynamisering van de bebouwde omgeving niet louter
kan worden gezien als een directe weerspiegeling van ontwikkelingen in de lokale produk-
tiestructuur. Voor het openbreken van de bestaande lokale verhoudingen zijn telkens ook,
op cruciale momenten, invloeden van buitenaf van belang geweest alsmede 'sterke'
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persoonlijkbeden. Denk in dat verband aan de invloed van stadsontwerpers als RUckert,
Vander Laan en Komter. Denk ook aan de rol van Becht en Baggerman in de na-oorlogse
periode. In toenemende mate wordt ook het beleid van de nationale staat mede bepalend
voor wat er in Tilburg gebeurt. De noodzaak tot een permanente transformatie van de
produktie levert anderzijds wei het conjuncturele alibi op om na de oorlog drastische
ingrepen te plegen in de bebouwde omgeving. Ruckert had een dergelijk alibi helaas nog
niet voorhanden. Na de oorlog komt de economische dynamiek in Tilburg in een hogere
versnelling terecht, waardoor ook de ruimtelijke dynamiek en reflexiviteit intensiever
wordt. Planperiodes worden korter, plan procedures flexibeler en planinhouden onvoor-
spelbaarder.

In hoofdstuk vier stond het sociale beheer van de Tilburgse publieke ruimte centraal.
Ik heb laten zien hoe na de oorlog een nieuwe professionele generatie van sociale
deskundigen probeert om, gebruikmakend van de bestaande katholieke kanalen en contac-
ten, een nieuwe meer aan de dynamiek van de modeme tijd aangepaste vorm van maatschap-
pelijke zorg ingang te doen krijgen: het onmaatschappelijkenbeleid. Dat beleid is niet
louter op te vatten als een poging tot restauratie, integendeel. Het was een doelbewuste
poging tot dynamisering, op wetenschappelijke grondslag, van de katholieke sociale ruimte.

Ook hier stond weer de interpretatie voorop van de geschiedenis van het moderne
als een proces van toenemende reflexiviteit en ont-moralisering, verbonden met een
toenemende integratie van Tilburg in een bovenlokale dynamiek. Waar in steden in dit
land met een meer sociaal-democratische en dus modern georienteerde stedelijke overheid
het onmaatschappelijkenbeleid al eerder tot stand is gekomen, duurde dat in het katholieke
zuiden tot na de Tweede Wereldoorlog, tot het moment waarop de katholieken zich
genoodzaakt voelden de regio toegankeJijk te maken voor nieuwe industriele impulsen.
Maar dan bestaat er inmiddels ook al een bovenlokaal georienteerde groep van katholieke
professionals, deskundigen bij uitstek op het gebied van het geseculariseerde sociale beheer.
De groep heeft zijn kans gekregen in de naoorlogse jaren, toen er allerlei bovenregionale
organisatiestructuren tot ontwikkeling moesten worden gebracht, nodig voor de maatschap-
pelijke wederopbouw. Ze maakt in Tilburg gebruik van haar nieuwe positie om de door
haar aangehangen moderne vorm van sociaal beheer ingang te doen vinden in die stad.
Dat gebeurt eerst nog traag, omdat er nog weinig aanleiding toe lijkt te bestaan. Het beleid
komt in een stroomversnelling wanneer de stedelijke ruimte eind jaren vijftig definitief
wordt gedynamiseerd. De lokale deskundigen hebben dan echter al promotie gemaakt
en bevolken het nieuwe Ministerie van Maatschappelijk Werk. De dynamiek van de
moderniteit haalt de sociale beheerders echter al snel weer in. In de jaren zestig moet
het onmaatschappelijkenbeleid ook in Tilburg weer plaats maken voor het meer open,
situatiespecifieke en dus flexibele algemene opbouwwerk. Hier neemt het nationale mini-
sterie het voortouw en volgt de gemeente. Veel betekenend is de invloed van de ook
bovenlokaal georienteerde experts van de toenmalige KHT. De opbouwwerker heeft
ondertussen de mondige burger niets meer voor te schrijven. Het ontbreekt hem of haar
in een situatie van toenemende culturele diversiteit aan de vanzelfsprekende morele schema's
die zoiets nog mogelijk zouden kunnen maken. Wat resteert is de redelijk ondankbare
taak om de 'maatschappelijke participatie' gaande te houden.

Tenslotte is de aandacht verschoven naar het schaalniveau van de buurt en het alledaagse
leven en de meer hedendaagse tijd. Wat zou het gecombineerde effect zijn geweest van
de bovenstaande naoorlogse ontwikkelingen, samen te vatten onder de omschrijving van
de ont-moralisering van de ruimte, op de vormgeving van en het leven in een naoorlogse
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nieuwbouwwijk? En hoe komt die aldus vorm gegeven nieuwbouwwijk vervolgens de
economische crisis van de jaren zeventig door? Daarbij ging de aandacht uit naar een
groep 'respectabele vakarbeiders', in de jaren zestig in de wijk nieuw ingetrokken, de
eerste ingezetenen van een Fordistisch-Keynesiaanse welvaarts- en verzorgingsstaat, met
haar gezinscentrische cultuur, volledige werkgelegenheid en sociale zekerheid. Maar als
snel ontstaan er barsten in de bijbehorende cognitieve en morele schema's. Nieuwe groepen
buurtbewoners, publieke instanties en zelfs geestelijken houden zich niet aan de regels
van het morele contract. De woonomgeving wordt in verregaande mate ontdaan van zijn
vanzelfsprekendheden. Opbouwwerkerskiezen niet ondubbelzinnigpartij, zoals de geeste-
lijkheid dat vroeger wei nog deed. En dan slaat de crisis toe en worden veel bewoners
arbeidsongeschikt of werkloos en komen thuis te zitten met een beschadigde identiteit.
De welzijnsdeken die in de jaren zestig en zeventig over de stad en het land is gelegd
blijkt, tegen eerdere verwachtingen in, weer niet opgewassen tegen de mondiale dynamiek
van de modemiteit. De ingehouden woede achter de gordijnen is groot. De eigen leefruimte
wordt bedreigd en men is een gevangene geworden van de eigen moraliteit in een situatie
waarin een meer pragmatische en calculerende houding geboden zou zijn.

Inzichtelijk is hoe de ongelijke ontwikkelingen op de verschiJIende schaalniveaus (van
de buurt, de eigen biografie, de stad, de transnationale economie) samen komen. Opvallend
is de snelheid waarmee een oorspronkelijke bevoIkingsgroep de morele en rationele greep
op haar eigen toch niet al te problematische woonmiJieu kan kwijt raken. In een meer
open en dynamische situatie, met een groeiende economische en culturele diversiteit en
onzekerheid, leidt een voonnalige morele orientatie en plaatsgebonden leefwijze tot frustraties
en gevoelens van desorientatie, De katholieke sociale professionals uit de jaren vijftig
en zestig hadden gelijk met hun pleidooi voor een meer tlexibele en gemdividualiseerde
levenshouding. Maar ze konden waarschijn1ijk niet vermoeden hoe een luttele 25 jaar
later ook hun eigen morele schema's weer verouderd zouden zijn en geen leidraad meer
konden vormen voor de inrichting van het alledaagse leven.

De Tilburgse experts uit de jaren vijftig en zestig stonden in hun overtuiging niet alleen.
Ze vonnden hooguit de lokale verwoorders van een brede, trans-nationaal gedeelde over-
tuiging in de sociale wetenschappen dat de na-oorlogse verwetenschappelijking van de
sociologie zou leiden tot een wetenschap die met een grotere mate van rationele zekerheid
uitspraken zou kunnen doen over de stand der dingen en mee zou kunnen werken aan
de vakmatige besturing van de sociale werkelijkheid. Niet voor niets spiegel de men zich
veelvuldig aan Mertons notie van de social engineer. De klassieke sociale theorie leverde
voor die overtuiging ook voldoende aanknopingspunten. In de jaren zeventig en tachtig
worden de bakens verzet. Onder invloed van de zoveelste fase van maatschappelijke
herstructurering worden wetenschappers weer pijnlijk herinnerd aan het contextgebonden
karakter van hun overtuigingen. Dat leidt niet aileen tot een andere, meer bescheiden
opstellingen en een andere relatie tot het beleid; het leidt ook tot een herinterpretatie van
de klassieke sociale theorie en daarmee tot een andere opvatting over wat er dan toch
kenmerkend is aan het soort maatschappijen waarin we leven. Maar net zoals dat met
voorgaande theoretische generaties het geval is geweest, zal ook voor deze theoretische
generatie gelden dat haar lot uiteindelijk al bezegeld is bij haar ontstaan. Het wachten
is op het moment waarop ook de zekerheid en rationaliteit van dit verhaal door de
werkelijkheid is achterhaald.
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Summary

This book deals with the modem, with the conceptualization of the modem in post
Second World War social theory, with issues of modem leisure and with the history of
the integration of a nineteenth century industrial town in the dynamics and characteristics
of modernity. The three parts are interconnected by a common interpretation of the
modem, obtained from the work of the British social theorist Anthony Giddens.

Modernity

In part one the central question is what notions of the modem were used in post Second
World War social and cultural theory and how these were related to varying notions of
the postmodern. Although overlaps do exist, it is argued that one can distinguish between
four relatively independent debates, each circling around a common field of issues and
each having a relatively separate history.

First there is 'modernization theory'. At stake is a body of theoretical and empirical
work, developed in the fringe of post-war American developmental policy and based
upon (neo )evolutionist notions of social change and development. Although the concept
of modernization could be 'operationalized' quite differently, in general it expressed
sentiments of ordered change and progress in the direction of a generalized model of
the Western nation-state. More detailed attention is given to the work of Parsons,
especially with regard to his conceptualization of the modem and to the theoretical
premises underlying the developmental theory related. It is argued that the debate that
followed Parsons' work, a debate concerning the premises of modernization theory and
involving first authors like Eisenstadt and Bendix, and in more recent times e.g. Smelser
and Alexander, was based upon a problematic theoretical project. That project aimed
at a foundation of social history in so-called systematic theory. The result was that the
debate became entangled in false dichotomies such as those between theory and history
and between structure and process and that notions of historical development had to recur
to adaptational or evolutionary models of social change. However, between 'general
theory' and 'idiosyncratic history' there is the logically independent realm of societal
theories, theories formulated in historical rather than 'formal', 'trans-historical' or
'ontological' terms.

Following the project of 'modernization theory', attention is given to the history of
notions of (post)modernism. Here it is not so much social theory as such that is at stake,
but cultural critique and analyses. The notion of the 'modem' does not refer to a broader
institutional order, but to the more confmed domain of aesthetic culture and taste. The
text pays attention to the meaning the concept of the postmodern received within: (1)
American post-war mass-culture theory, analyzing the changing relation between the arts
and pop culture; (2) French deconstructivism and its war against totality and cultural
order, and (3) recent nee-marxist social theory and its economic analyses of post-war

t
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cultural restructuring. Beneath the diversity of meanings related to the notion of the
postmodem, there is are shared feeling of contextuality, openness, cultural playfulness,
restlessness and flexibility, e.g. a feeling of a break with generalized modernist cultural
order with its established cultural hierarchies and its notion of the 'pure' and universal
aesthetic. As far as authors pay attention to the wider institutional background of
postmodem cultural restructuring, they recur to theories of post-industrial society and
of post-Fordism, It is argued however that this is to small a basis for analyzing cultural
change; there is a need for a more multi-dimensional approach, not reducing cultural
transformations to reflections of either technological or economic change.

A third chapter follows the debate around the topic of(post)modemity, from the work
of Wright Mills to present day postmodem philosophy. At stake are the rational
validation of knowledge, morality and aesthetic appraisal and the societal position of the
intellectuals proclaiming that validation. Again, notions of the modem are not so much
related to the institutional order writ large, but first of all to the more confined domain
of scientific rationality. Whereas modernity is associated with the ideal of the rational-
universal ordering of knowledge and the social world, postmodernity signals the end of
'foundationalism'. From a philosophical perspective, one argues for a re-contextualization
of knowledge. From a more sociological perspective, one analyses the changing role of
intellectuals in a more open, diversified cultural space. In institutional terms, analyses
of the transformation in the validation of knowledge, aesthetics and morality are
predominantly linked to theories of post-industrial society. However, more and more
attention is payed to the influence of state formation processes (cf. Foucault, Elias,
Bauman).

In general one could say that established notions of the postmodem were developed
on the basis of a fixed notion of the modem. However, it would not take long before
that fixed notion of the modem itself was questioned and reformulated. During the
eighties, following a more general 'spatialization' of social theory (cf. Soja) and
confronted with experiences of the postmodern, some authors re-examined and re-
validated the history of social theory. Attention shifted from issues of social order and
evolutionary progress, to contingency, spatial difference and discontinuity. The modem
world is a 'runaway' world, the object of a permanent process of restructuring, amongst
others due to the developmental logic of western industrial capitalism. This more time-
spatially specific notion of the modem is traced back to 'forgotten' parts of nineteenth
century social and cultural literature. Seminal is Marshall Bermans 'All that is solid melts
into air' (1985), but his thematization of the modem is soon picked up by others, such
as Frisby, Harvey and Giddens. In the end Giddens integrates it in a reformulated
multi-dimensional theory of the modem. The runaway character of the modem world
is related to a cluster of institutional forms and processes, reproduced on the crossroads
of three relatively independent historical formations: capitalism, industrialism and the
nation state. For Giddens, experiences of the postmodem do not signal the end of
modernity, but a phase of its radicalization or of an advanced' self-understanding'. What
distinguishes Giddens' theory of the modem is the combination of its multi-
dimensionality and its historical openness, not aiming at a formulation of new 'laws of
history', based upon the 'unfolding' of one trend or another, but aiming at a formulation
of the characteristics of the historically and spatially specific social space called the
modem.
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Free time

In a certain sense, the domain of leisure and free time lends itself far better for an
analyses of processes of cultural transformation than the domain of philosophy or the
arts. Whereas in the arts and philosophy, artists and intellectuals have to compete
amongst each other, in the realm of leisure and culture they have to compete with the
pub, local folklore, sports, nature or the street. In part two, four studies are brought
together, each examining aspects of 'modem' leisure and culture.

In a first text it is shown how Giddens' theory of the modem can be of help in
tracing the historical meaning of free time. It is argued that the often noticed so-called
'double character' of free time (free time understood as an empty temporal space, to be
filled with 'activities', and free time taken to indicate a specific sort of activity) can be
traced back to its coming into being on the junction of two historical processes, the
formation of industrial capitalism and the formation of the nation-state. The first was
responsible for the' commodification' of space and time and the' insulation' of 'labour-
time' from everyday life. In the context of the second, the time labourers were free from
work could became a truly 'free time'. However at the same time, 'free time' became
the object of a nationalization and civilization of culture. First labourers' free time
became caught up within the distinction between national bourgeois culture and regional
folk culture. But very soon, this distinction was replaced by the distinction between
national 'serious' culture and transnational popular culture, associating free time with
notion of 'electronic' or 'mass' culture (cf. Rojek).

Next, an analysis is given of the history of the involvement of Dutch social scientists
with the topic of free time. Baumans analyses of the history of the intellectuals power-
knowledge syndrome (cf. Foucault) is used to typify the long-term involvement of Dutch
scholars with issues of leisure. Whereas in former days social scientists thought of
themselves as the gatekeepers of civilization and culture, a function based upon a
presumed privileged access to the hidden truth behind social reality, nowadays social
scientists see themselves as cultural intermediaries, no longer validating peoples leisure,
but mediating between different cultures. Thus, distinctions such as those between high
and low culture, between the civilized and the vulgar and between culture and nature
are stripped of their former rational-scientific character.

A third text pays attention to the concept of lifestyle. The growing influence of the
market in everyday life has resulted in an increasing proliferation of notions of choice.
Together with an increase in the number of products and a diffusion of cultural authority,
this has lead to a growing importance of lifestyle-politics (cf. Giddens, Beck). However,
there is some confusion about what the concept of lifestyle actually stands for. In this
chapter the meaning of the concept is traced back to the work of Weber, Veblen and
Simmel. It is shown how in the end the concept has obtained a double historical
meaning, one related to estate-like formations of honorific culture, and one related to
modem consumer culture with its exploitation of choice and identity. The text argues
against a reductionist notion of lifestyle in terms of which the concept merely reflects
the social-symbolic function of products and activities. Instead the concept should be
part of a wider historical and institutional analysis, involving in our days an analysis of
the workings of consumer culture.

A last text deals with the topic of the globalization of culture. Two interpretations
of this process are presented and analyzed, one in which the globalisation process is more
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or less automatically associated with a homogenization of culture, and a second in which
authors opt for a more multidimensional, relational perspective. Instead of analyzing the
globalization of culture in terms of the dichotomy between homogenization and
pluralization, it is perhaps more promising to examine how an increasing global
interdependency effects the formation of cultural identities in a transnational cultural
space, paying attention to changing interrelations between 'here' and 'there', between
local and global cultural flows.

The city

In more than one sense, the city is the locus of the modern. Although modern cities
differ drastically from pre-modern cities, nevertheless the city still forms the centre of
the dynamics of modern life. It is the place were, in the end, entrepreneurs, politicians
and cultural intermediaries meet and compete. In a third section, four studies are
presented, each dealing with a specific episode of the history of a 'modern' industrial
town. That town is Tilburg, situated in the south of the Netherlands, owing its status to
the history of local textile industries. Each of the four studies deals with a moment in
the history of Tilburg during which a part of that city became further integrated in the
wider dynamics of modernity.

First an analysis is given of the industrialization of the textile industries, a process
taking place during the so-called 'long nineteenth century' (1780-1915). The
industrialization-process is analyzed in terms of the integration of the local economy in
the transnational operational logic of industrial-capitalism (cf Wolf). This lead amongst
others to an increasing 'insulation' of local production and the labour-contract from
overall traditional local culture (cf. Giddens). One of the results was a growing
awareness amongst workers of their position and identity as free labourers. In an attempt
to neutralize this 'de-traditionalization' or 'de-moralization' of the labour-contract,
pillarization-strategies were developed, aiming at a re-integration and neutralization of
labourers' interests in pillarized catholic structures.

In a second text attention is given to the 'de-traditionalization' or 'de-localization'
of the spatial environment, to the transformation of local space into a created
environment (cf. Harvey). While in the first half of this century, during a former period
of 'modernising' spatial restructuring, city planners still combined modern scientific
hygienistic sentiments with established local spatial structures, in the sixties one can
speak of a total de-coupling of spatial structures and local history. Lead by modernist
sentiments of universal rationality, local small-scale spatial structures were opened to
give way to a 'modern' city centre, the presumed living space of a newly to be created
service industry. The modernist hegemony ended in de late sixties, early seventies, when
questions were raised about the presumed neutrality of modernist sentiments.

Third, a history is presented of the post-war restructuring of 'the social' (cf.
Donzelot). Again, two events are analyzed, both reflecting an attempt to reintegrate an
increasing spatial and cultural instability into newly to be created frameworks of social
integration. First there is the attempt during the fifties to overcome local charity-
structures and to establish a more professionally oriented framework of social care and
surveillance. Based upon notions of adaptational sociology, models are created to
diagnose and treat 'sick' or 'a-social' families, using 'modern' American technics such
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as social casework, community organizations and the comprehensive approach. However,
during the sixties, because of a further increase in spatial and cultural mobility, amongst
others linked to a restructuring of the economy, the nationalization of social policy, a
drastic expansion of Dutch urban space and a further mediatization of culture, the model
is outdated again. New models of social care are developed, better adapted to a more
open, individualized and culturally diversified society.

In a last text, attention moves from the level of institutional development to that of
everyday life and from the past to the fairly recent present. Here, an ethnography is
presented of a group of skilled labourers, living their lives in a neighbourhood in the
north-western part of Tilburg. In the sixties these labourers - than in their thirties -
formed the first occupants of a newly created Fordist-Keynesian housing space,
embedded within sentiments of full-employment, images of consumer culture, a family
centred leisure life, white middle-class aspirations and moralities, and a safe, spacious
and green living environment. In the second half of the eighties however, they find
themselves trapped within a marginalized economic position, confronted with unemploy-
ment and cuts in social benefits, having to cope with an increased cultural diversity and
with political parties and public institutions that have abandoned the Fordist-Keynesian
project and its related moral contract. The labourers feel entangled in an environment
that is stripped of its former moral-rational content, once thought of as 'natural' or 'self-
evident' .

Conclusion

The studies in this book cover a growing awareness of the situated and contingent
character of 'modem' history. Although it is true that the experience of postmodem
cultural flexibility and mobility can already be found in late nineteenth century cultural
expressions, nevertheless, it lasted until the seventies and eighties of this century until
those experiences started to form a central part of everyday life and social theory. A
cultural revolution and an economic crisis delivered a decisive blow to the self-
confidence with which a former modernist generation of architects, social professionals,
city-planners and social scientists made sense of their environment. Amongst others this
resulted in a reinterpretation of classical social theory and related to that, to a
reinterpretation of the characteristics of the modem world, that is to a search for new
certainties. However, in one sense these new certainties seem to differ essentially from
former ones: part of todays certainties is the permanent awareness of their chronic
uncertainty.
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Hans Mornmaas (1955) voltooide in 1982 zijn studie Sociologie- Westers aan de
Landbouwhogeschool te Wageningen, met als hoofdvakken gezinssociologie en sociologie
en sociografie. Van 1983 tot 1986 was hij werkzaam bij het Centrum voor Vrijetijds-
kunde te Breda en sedert 1986 is hij als universitair docent verbonden aan de vakgroep
Vrijetijdwetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant. Sinds die tijd houdt hij
zich bezig met thema's van vrijetijd, vermaak en cultuur.



6. Het einde van de metafysica impliceert niet, zoals zovelen beweren,
het einde van de cultuur of de poJitiek maar juist de 'vervolrnaking'
daarvan.

7. De gebeurtenis waarbij het Amerikaanse publiek aanwezig bij een
jubileumconcert van Bob Dylan in Madison Square Garden, de Ierse
popzangeres Sinead O'Conner uittloot, omdat zij een portret van de
paus had verscheurd als uiting van haar kritiek op de rol van de
katholieke kerk in het contlict in Noord lerland, waama vervolgens de
katholieke Amerikaanse popster Madonna, zelf bekend om haar
ironische spel met de syrnboliek van het katholicisme, zich schaarde
achter het protest van de fluitende menigte, geeft in een notendop de
karakteristiek en de verwarring weer van de postmodeme cultuur
onder condities van laat-modemiteit.

8. De evenzo verwoede als krampachtige speurtocht door Tilburgse
bestuurders, door de jaren heen, naar een levenskrachtig en positief
stedelijk imago voor hun stad, moet in verb and worden gebracht met
het tweeslacbtige karakter van de geschiedenis van de integratie van
Tilburg in de modemiteit.

9. De figuur van de calculerende burger vormt geen uiting van een
verzorgingsstaat in crisis, maar van een open samenleving. Dat de
figuur telkens weer door politici, beleidsmakers en cultuurcritici van
stal wordt gebaald ter legitimering van een verdergaande uitbreiding
van repressieve in plaats van zorgende staatsbemoeienis, vormt eerder
een teken van het intellectuele en politieke onvermogen van een
nationaal georienteerde elite, geconfronteerd met een mondialiserende
samenleving, dan van more le desintegratie.

10. Het gebruik van de uil van Minerva als syrnbool van wetenschaps-
beoefening heeft een emstige belemmering gevormd voor de weten-
schappeJijke receptie van het studieobject van de vrijetijd. Het is zaak
dat symbool te vervangen door een beeld dat meer recht doet aan het
gegeven dat de analyse van ironie, humor, plezier en verrnaak
belangrijke inzichten kan opleveren over de sociale werkelijkheid.

11. Niemand heeft recht op meer ruimte in het bagagenet dan de afstand
boven zijn hoofd bedraagt van zijn zitplaats tot de volgende zitplaats
aan dezelfde zijde. (Amy Groskamp-ten Have, Hoe hoort het
eigenlijk, Amsterdam zj, pg. 273)



Stellingen behorende bij het proefschrift van J.Th. Momrnaas:

MODERNlTEIT, VRlJETIJD EN DE STAD
Sporen van maatschappelijke transformatie en continui'teit.

I. De naoorlogse aanhangers van het modernisme in de sociale
wetenschappen, de stadsplanning, de architectuur en het sociale beheer
zijn zich te weinig bewust geweest van het historisch 'toevallige' en
gesitueerde karakter van de peilers van welvaart en stabiliteit waarop
hun ideeen en strategieen berustten.

Het veelvuldige gebruik van 'post' zoals in 'post-industrieel', 'post-
modem', 'post-evolutionistisch', 'post-metafysisch' en 'post-
Fordistisch' kan worden gezien als een uiting van het ontbreken van
een 'neutrale' externe referent aan de hand waarvan intellectuelen de
maatschappelijke ontwikkelingen nog langer in positieve zin zouden
kunnen duiden. (vgl. J. Habermas, 'Modernity versus Postrnodernity',
New German Critique, 1981-22, pp. 3-14)

3. Een van de factoren die bijdraagt aan de hedendaagse culturele onrust
betreft het feit dat de integratie tussen individu en maatschappij, van
oudsher een van de kernvraagstukken van de sociologie, meer dan
ooit plaatsvindt in een mondiale in plaats van nationale context. (A.
Giddens, Modernity and Self-Identity, Cambridge 1991, p. 32)

4. Het model van het tussen-nationale vergelijkende onderzoek is
gebaseerd op een te eng staat-centrische visie op de sociale
werkelijkheid en een te enge staat-centrische organisatie van het
wetenschappelijke onderzoek. Het is zaak dit model te vervangen door
vormen van trans-nationaal onderzoek.

h.') Er zijn geen geaccepteerde wetenschappelijke legitimaties meer voor
~ handen om de ene vorm van vrijetijdsbesteding (bijvoorbeeld de

beoefening van de kunstgeschiedenis) in de een of andere boven-
culturele zin te onderscheiden van een andere vorm van vrije-
tijdsbesteding (bijvoorbeeld een interesse in death metal). EIke
fundering van de smaak (zoals in term en van haar 'authenticiteit',
'complexiteit', 'ambachtelijkheid', 'activiteit' of 'creativiteit') is
inherent smaakafhankelijk.
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Sinds joor en dog honleren sodcle welenschoppers de loevoeging r modern' om hel eigenslondige knrnkter

oon Ie geven von het soorl moolschoppijen woorin zij leven. 'Modern' wordt in dOl verbond don geossocieerd

mel ideeen von permonele vooruilgong, loenemende zekerheid, groeiend geluk en slijgende welvoorl. Heden

len doge edner dringl de idee door dot we leven op een breukvlok mel de moderne lijd. Sociologen, filosofen,

cultuurcrilici en ethid spreken over ooriog, cho 0 s en v er w orrin g, over rei a Iiv i sm e, v erv a I

en verzet, over wetteloosheid, fragm entati e en de serlentutle. We leven niellonger in

een moderne, moor in een postmoderne lijd, zo is de suggeslie.

In Mod ern it e it, V r ii e t iide n des tad brengl Hans Mommaas een

drielol sludies nonr ospeclen von hel moderne sam en. Eersl presenleerl hij een syslemolisch overzichl von

onlwikkelingen in hel no-eorloqse sodecl-theorefische denken. Hel blijkl dot het themo von hel pest-mcderne

01wal ouder is dan vondaog.

Vervolgens goal hij in op de knrokterisfiek, dynomiek en vormgeving von de vrijelijd ols modern fenomeen.

Hier komI onder meer de veronderende relolie oon bod lussen de goede en de slerhte smook.

Tenslolle doel Mommoos verslog von een onderzoek noor de inlegrolie van een stod, Ie welen Tilburg, in de

dynomiek en kernkteristiek von de modernileil. De overgong von 'trcditie' noor 'moderniteit' blijkl geen

overgong Ie vormen von de ene slobiele fose noor een ondere. Eerder is er sproke von een over gong noar een

fose von welhoasl permonenle economische. polineke en culturele rusteloosheid.

Waf de drie delen verbindt is een opvolling over hel moderne, ontleend ann hel werk ven de Brilse

sociool-Iheoreticus Anthony Giddens. Doarin ligf de nodruk meer op verondering, disconinuiteil, conlingenlie

en reflexivileil don op evolulionislische ideeen von vooruilgong en onlwikkeling.

UITGEVERIJ
JAN VAN ARKEL
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