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Bas van Stokkom

Rationele instituties, irrationele emoties

Over Zijdervelds cultuurkritiek

Inleiding

Anton Zijderveld verkiest in zijn werk doorgaans een sociologische mid-
denweg. Voor een gezonde samenleving zijn we niet aangewezen op de
staat of op het individu, maar op vrijwillige associaties van het maat-
schappelijk middenveld. Zinvol menselijk handelen is pas mogelijk tussen
de uitersten van bureaucratisering en subjectivisme in. Dat neemt niet
weg dat die middenweg vaak een samenstel is van uiteenlopende interes-
ses en standpunten. Zo is Zijderveld op sociaal-economisch vlak eerder
een 'sociaalinvoelend' denker te noemen die de res publica omarmt en
grote bedenkingen heeft bij een onbeteugelde vrije markt. Denk aan zijn
recente oppositie tegen Bolkesteins voorstellen voor verdere privatisering
(Zijderveld zooi). Op cultureel gebied daarentegen, met name als het
gaat om kunst, artisticiteit en smaak, huldigt Zijderveld eerder conserva-
tieve standpunten.

In deze bijdrage zal ik in debat treden met de conservatieve cultuurcriti-
cus Zijderveld. Met de publicatie van The Abstract Society (1970) heeft
hi] zich reeds vroeg van de 'opstandige jaren zestig' gedistantieerd. Toen
ik dat boek - rond 1980 - als onvermijdelijk kritisch student in Tilburg
voor het eerst las, bracht dat een heuse shock teweeg. Er bleef weinig heel
van de protestcultuur van die dagen, terwijl ik nu juist dacht dat proteste-
ren tegen oorlog of milieuvervuiling een goede zaak was. Bovendien kon
ik me moeilijk voorstellen wat kritische studenten nu precies deelden met
de 'anti-institutional mood' van romantici, gnostici en religieuze mystici.
Een op het innerlijk leven gerichte levenshouding kon het moeilijk zijn:
veel maatschappijhervormers stonden midden in de samenleving en ont-
wikkelden alternatieve, institutionele rolpatronen, bijvoorbeeld bianen
de milieubeweging. Niettemin kon ik wel instemmen met Zijdervelds
kerngedachte dat vervreemding in een abstracte samenleving hand in
hand gaat met het verlangen naar irrationele escapades. Dat gold ook

voor de gedac
spontaniteit <

hervormingei
Na herlezin

mijn onbeha^
dervelds disk^
sche liefde. A/

'onbevangen
rollenspel. H(
gen dat tegeni
handelen op c
yen, dan moei
Je kunt je nie
aanzien. In or

toe op grand
wij-se gewonni

Deze herwa

tuurconservat

servatieve cult

ende, 'dwarse
noegzamere li
cultuurrelativj
essentie is van

Zijderveld sch
te formuleren
kritiek op 'pi
maakbaarheid
gezinde beweg
ook een effecti
dat ik deze 'eir
stel.

In deze bijdr;
gens bij The A
boek komt zi]
maakbaarheid
aan bod. Verve
gedrag dat hi]
baarheid. Ik z;
vooruitgangsdi
beter'-concept<
gang, vernieuw
de logica waar:
beheersing en p

ZIZ BAS VAN



;s

- iologische mid-
"gewezen op de
's van het maat-

, mogelijk tussen
Dat neemt niet

dopende interes-
"sch vlak eerder
''. Uca omarmt en

^, Denk aan zijn
.ere pnvatisermg
iijt name als het
- irder conserva-

L=ve cultuurcriti-

'^ty (1970) heeft
stantieerd. Toen
iident in Tilburg
bleefweinig heel
t-ht dat proteste-
Bovendien kon

. ies deelden met
.ligieuze mystici.
-ct moeilijk zijn:
enleving en ont-
_-orbeeld binnen
rnet Zijdervelds
nleving hand in
s. Dat gold ook

voor de gedachte dat lawaaierig rebels gedrag eerder in het teken staat van
spontaniteit en triomfalisme dan van het bewerkstelligen van duurzame
hervormingen.

Na herlezing van The Abstract Society, nu zo'n twintig jaar later, kan ik
mijn onbehagen beter plaatsen. Mijn vraagtekens betreffen vooral Zij-
dervelds diskwalificatie van 'emotionaliteit', in het bijzonder de romanti-
sche liefde. M.ijns inziens draagt een opener gevoelsleven, zich uitend in
'onbevangen omgangsvormen', juist bij aan een herkenbaarder sociaal
rollenspel. Het uiten van emoties heeft dan ook een vitaal belang gekre-
gen dat tegenwoordig zelfs in de nuchtere sferen van zakendoen en onder-
handelen op de voorgrond treedt: wil men vertrouwen en gezag verwer-
ven, dan moeten mensen iets van hun persoonlijke ervaringen laten zien.
Je kunt je niet meer verbergen achter de facades van stand, eer of hoog
aanzien. In onderlinge communicatie valt gezag je niet meer automatisch
toe op grand van maatschappelijke positie; gezag moet op persoonlijke
wijze gewonnen warden.

Deze herwaardering van 'emotionaliteit' betekent geenszins dat ik cul-
tuurconservatieve bespiegelingen zinloos zou achten. Integendeel, con-
servatieve cultuurkritiek - van Lasch en Bloom tot Scruton - bevat boei-

ende, 'dwarse' opvattingen die men zelden zal aantreffen onder zelfge-
noegzamere liberale denkers. Met name de kritiek op het gemakkelijke
cultuurrelativisme ('anything goes') en pogingen om aan te geven wat de
essentie is van 'stijl', 'deugd' en 'kwaliteit' spreken me aan. Ook Anton
Zijderveld schroomt niet om prikkelende en aanstootgevende gedachten
te formuleren die veel 'vooruitgangsgelovigen' zullen ontstemmen. Zijn
kritiek op 'progressieve' concepten als vooruitgang, vernieuwing en
maakbaarheid dwingt de lezer tot heroverweging van wat hervormings-
gezinde bewegingen nu eigenlijk vermogen. Zijn publicaties vormen dan
ook een effectief tegengif voor de waan van de dag. Het zal niet verbazen
dat ik deze 'emotionele deviantie' in Zijdervelds geschriften sterk op prijs
stel.

In deze bijdrage richt ik me eerst op Staccato cultuur (1991) om vervol-
gens bij The Abstract Society (1970) uit te komen. In het eerstgenoemde
boek komt zijn kritiek op de concepten vooruitgang, vernieuwing en
maakbaarheid - wat hij de moderne 'mythologische driehoek' noemt -
aan bod. Vervolgens ga ik in op zijn afwijzing van 'emotionaliteit' en het
gedrag dat hi] daarmee in verband brengt: grillen, kicks en onvoorspel-
baarheid. Ik zal eerst met Zijderveld beamen dat het verlicht-rationele
vooruitgangsdenken te veel mikt op nai'eve, intellectualistische 'nieuw is
beter'-concepten. Daarmee zijn mijns inziens de concepten van vooruit-
gang, vernieuwing en maakbaarheid nog niet afgeschreven, want achter
de logica waarin deze concepten meestal liggen vervat - die van sturing,
beheersing en planning - liggen emotionele motivatiebronnen verscholen
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waarop iedere samenleving aangewezen blijft. Ik doel op sociale hoop
enerzijds en stimulans, uitdaging en scheppingsdrang anderzijds. Dat
brengt me tot een thema dat in het laatste deel zal warden uitgewerkt: het
grote'belang van het rijk van emoties wordt door Zi)derveld weliswaar
mderkend, "maar als gevaarlijk en onberekenbaar afgewezen. Emoties
dienen door de 'functionele rationaliteit van instituties' te warden beteu-
geld. Daarmee doet hij mijns inziens de bindende kracht van emoties, en
hun sturende rol bij rationeel handelen, tekort. Bovendien, zo meea ik,
wordt hij door die negatieve opvatting van emoties ertoe verleid te veron-
derstellen dat sociale instituties in veryal zouden zijn geraakt.

De moderne mythologische driehoek

In het hoofdstuk 'De mythologische driehoek' van Staccato cultuur gaat
Zijderveld in op de gewoonte van verlichtingsdenkers om 'wetenschappe-
lijk verpakte mythologieen' te ontwerpen. Hi) wijst erop dat de Verlich-
tingstijd weliswaar niet de broa van het vooruitgangsgeloof is, maar in de
zeventiende en achttiende eeuw heeft deze mythe wel haar moderne, we-
tenschappelijk vermomde gestalte en inhoud gekregen. Het licht van de
rede zou de duisternis van het geloof en het bijgeloof verdrijven. Na God
en Openbaring warden nu de Mens en de Rede op het voetstuk geplaatst.
Zo is'het Rijkder Vrijheid dat Karl Marx schetste, een verwetenschappe-
lijkte versie van de joods-christelijke eschatologie.

De Verlichting trachtte religieuze wereldbeschouwingen te ontmytho-
logiseren en te onttoveren. Maar dat programma is volgens Zijderveld
uiteindelijk stukgelopen op drie nauw met elkaar verbonden mythen die
alle drie door de'Verlichting zelf zijn voortgebracht: de mythe van voor-
uitgang, de mythe van vernieuwing en de mythe van maakbaarheid. Teza-
men vormen ze de 'mythologische driehoek van de volop gemoderniseer-
de cultuur'.

De basis van die driehoek vormt het geloof dat de wetenschappen en de
daarop stoelende technologie vooruitgang kunnen bewerkstelligen.
'Door wetenschappen en technologie kunnen de natuur, de maatschappij,
de cultuur en zelfs de geschiedenis en de toekomst zodanig beheerst en be-
werkt warden dat veranderingen ook echte verbeteringen zijn: vooruit-
gang in een steeds beter wordende wereld' (1991: 60). Vooruitgang staat
voor toename van geluk en vrijheid, een bevrijding van natuurlijke en
maatschappelijke dwang. In feite gaat het om een zichzelf vervolmakende
evolutie die op verlossing uitloopt.

Nu maakt Zijderveld de kanttekening dat er in de laatste eeuwen wel de-
gelijk vooruitgang heeft plaatsgevonden. In een voorstudie van Staccato
cultuur zegt hij: 'Zeer weinigen van oas zouden in vorige eeuwen willen

zi4 Rationele instituties, irrationele emoties

leven en het;
Wereld eens t

kerheid krijg'
43>. Maarhij
gang: plannii
ligd van wat i
waardige en
slaan. 'Terwi

progressief is
ve, zo met re;
kaanse behav
menselijk gee
pitalisme, in
als legitimati
lossende wa;

dus ideologis
Vernieuwii

ting. De Verl
woordelijk ti
Het rusteloo
weest-is, wei

wetenschap i
de jaren zesti

leder
derw

para<

aanr

en m;

hoop
nmei

verst:

die h.
Vaak

tuur.

(i99

Ook in de m

slag waarne:
mnovatie ze.

inmiddels ze
meuwing m(

De driehoi

BAS1



ciale hoop
rzijds. Dat
;werkt: het
weliswaar
a. Emoties
.den beteu-
.moties, en

o meen ik,
d te veron-

.. tltuur gaat
-nschappe-
' de Verlich-
. maarinde

. -derne, we-
'. cht van de
pn. Na God
ik geplaatst.
ronschappe-

' ontmytho-
s Zijderveld
mythen die

"- van voor-

.
rheid. Teza-
loderniseer-

-3pen en de
:rkstelligen.
-^tschappi],
leerst en be-
ijii: vooruit-
.iLgang staat
cuurlijke en
./olmakende

iwen wel de-
-n Staccato
'wen willen

leven en het grondidee van ontwikkelmg is dat ook landen in de Derde
Wereld eens de medische verzorging, de materiele welvaart en sociale ze-
kerheid krijgen, die wij voor vanzelfsprekend zijn gaan houden' (1985:
43). Maar hi] keert zich vooral tegen het dubbelzinnige van deze vooruit-
gang: planning, sturing en voorspelling hebben het tegendeel bewerkstel-
ligd van wat men pretendeerde. De vooruitgangsinythen hebben de merk-
waardige en ironische eigenschap om in hun precieze tegendeel om te
slaan. 'Terwijl men meent dat de mythe van vooruitgang vanzelfsprekend
progressief is, gaat zij als ideologische rechtvaardiging voor conservatie-
ve, zo niet reactionaire politick fungeren' (1991: 62/3). Stand het Ameri-
kaanse behaviorisme met zijn zware accent op functionele aanpassing van
menselijk gedrag ten dienste van het aartsconservatieve Amerikaanse ka-
pitalisme, in het Europese marxisme fungeerde de mythe van vooruitgang
als legitimatie voor communistische onderdrukking. De mythische, ver-
lossende waarheden die het verlichtingsdenken had ontworpen, bleken
dus ideologische, politieke leugens te zijn.

Vernieuwing is het tweede leerstuk van de mythologie van de Verlich-
ting. De Verlichting beoogde niet het overgeleverde cultuurgoed verant-
woordelijk te beheren, maar dit cultuurgoed permanent te vernieuwen.
Het rusteloos zoeken naar nieuwe uitvindingen, naar wat-nog-niet-ge-
weest-is, werd kenmerkend voor de mythologie van de Verlichting. Van
wetenschap en technologie warden grote wonderen verwacht. Vooral na
de jaren zestig is vernieuwing een cultureel Leitmotiv geworden:

ledere zichzelf respecterende kunstenaar aspireert de avant-garde, ie-
der wetenschappelijke onderzoeker zoekt naar het doorbreken van
paradigma's, iedere politicus onderwerpt het beleid van voorgangers
aan radicale ombuigingen. (... ) Waar de traditie geen duur meer kan
en mag bieden, omdat zij continu terzijde wordt geschoven of over-
hoop gegooid wordt, volgt het ene plan het andere op, wisselen expe-
rimenten elkaar in snel en driftig tempo af en geraakt de samenleving
verstrikt in de warboel van een losgeslagen functionele rationaliteit
die houvast zoekt in emoties, stemmingen, gevoelens en associaties.
Vaak is het opwindend in deze constant innoverende staccato cul-
tuur. Maar beklijft er ooit wel eens iets? Is er nog duur en traditie?
(1991:64/5)

Ook in de mythe van vernieuwing kunnen we volgens Zijderveld een om-
slag waarnemen. Hoe meer de modernisering voortschrijdt, hoe meer de
innovatie zelftot traditie wordt. Het staccatokarakter van onze cultuur is
inmiddels zelf tot een algemeen aanvaarde traditie geworden waarin ver-
nieuwing menigmaal in verstarring en stilstand culmineert.

De driehoek wordt gesloten door de mythe van maakbaarheid. De Ver-

K i

ii-' i

BASVAN STOKKOM 2. 15
iii.

il-h

. !i|



1:18

lichting zet een streep door de fatalistische levenswijzen in de traditionele
samenleving. De wereld wordt niet langer als geheimzinnig en onvoor-
spelbaar ervaren, maar kan wetenschappelijk warden onderzocht en ra-
tioneel-technisch warden bewerkt. Maakbaarheid is een 'faustische oer-
mythe' die door de Verlichting is opgepakt en voor de moderne tijd bruik-
baar is gemaakt. In de naoorlogse periode werden voorspellen, beheersen
en controleren de bouwstenen voor de uitbouw van een geavanceerde ver-
zorgingsstaat. En ook nu kan er een omslag warden gesignaleerd; 'Hoe
verder de verzorgingsstaat zich uitbreidde en hoe meer hij in het leven van
burgers binnendrong, hoe groter de problemen van beheersbaarheid wer-
den' (1991: 69). Tevergeefs poogt de overheid tot een sluitende aanpak
van beleidsproblemen te komen. En bovendien: naarmate de overheid
meer het voortouw nam, werden burgers tot passieve en afhankelijke con-
sumenten gemaakt. Ook de mythe van maakbaarheid blijkt dus een valse
mythe te zijn.

Na dit demasque van verlicht-rationele mythen wijst Zijderveld er even-
wel op dat ontmythologisering een om-mythologisering hoort te zijn.
Ontmythologisering is namelijk niet van gevaar ontbloot. 'Wanneer wij
nu eens massaal het geloof in onze Verlichtingsmythen gaan verliezen en
door de hen begeleidende cliches gaan heenkijken, wat kan ons dan nog
zekerheid en houvast bieden, wat kan ons dan nog afhouden van chaos en
desorientatie, van wanorde en geistige Umnachtung?' (19 8 5:48). Een ni-
hilisme a la Nietzsche is geen optie. We moeten een ander richtinggevend
kader bieden. Zijderveld poogt een alternatieve visie te schetsen, waarbij
hi] de diametraal tegenovergestelde mythen van involutie, achteruitgang,
en zelfs ondergang wil vermijden. Een dergelijke pessimistische filosofie
acht hij onaantrekkelijk en zinloos. De my then van het verlichtingsden-
ken en het ondergangdenken dienen dus beide te warden vermeden.

De alternatieve mythologie die Zijderveld presenteert, bestaat uit drie
mythen: toeval, mogelijkheid en waarschijnlijkheid. Die mythologie
wordt bijeengehouden door een ironisch bewustzijn: 'Ironie weet dat dui-
delijke hulp en bijstand, richtlijnen en adviezen niet gegeven kunnen wor-
den en dat ondanks alle menselijke pogingen tot het tegendeel de werke-
lijkheid en de geschiedenis niet gemaakt, beheerst en gemanipuleerd kun-
nen warden doch dat het toeval, de mogelijkheid en de waarschijnlijkheid
- zeker in een volop gemoderniseerde wereld - steeds weer de spot drijven
met veelal vermeende wetmatigheden, zekerheden en objectiviteiten'
(i99i:75).
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Vooruitgang en vernieuwing als affecten

Hoe Zijdervelds verwerping van de vooruitgangsmythologie te beoorde^
len? In grote lijnen zou ik zijn interpretaties willen onderschrijven. Veel
verlichtmgsdenkbeelden warden gekenmerkt door de quasi-religieuze la-
ding waar Zijderveld op wijst: de rede zou het menselijk bestaan kunnen
vervolmaken en de mensheid naar een paradijs kunnen gidsen. Bedwelmd
door de zegetocht van de newtoniaanse wetenschap meenden veel den-
kers dat niet alleen de natuur, maar ook de sociale wereld haar raadsels
zou prijsgeven. Niettemin ontbreekt in Zijdervelds omvattende beschou-
wing af en toe de precisie. Zo is het de vraag of je de zeventiende eeuw tot
de verlichtingstijd zou moeten rekenen. In ieder geval straalde die eeuw
niet het optimisme van de Verlichting uit; eerder werd de zeventiende
eeuw gekenmerkt - denk aan de onophoudelijke godsdienstige strijd -
door een tragisch bewustzijn. Verder is Voltaire - door Zijderveld opge-
voerd als prototype van de nieuwe rationele mens - moeilijk als protago-
nist van het vooruitgangsgeloof op te vatten. Eerder hoort hij - ondanks
zijn zelfverzekerdheid (die wellicht te verklaren is door de retorische strijd
die hij met de kerk voerde) - tot de sceptische denktraditie waarvan Zij-
derveld zelf ook representant is. Verder past de kanttekening dat er in be-
ginsel weinig tegen 'verlichting' is in te brengen als je dat concept opvat
als een tijdloze kritische denkhouding waarvoor de kantiaanse uitdruk-
king sapere aude illustratief is. Ook cultuurconservatieven zullen door-
gaans instemmen met die omschrijving: vorm zelf je oordeel en verant-
woord je keuzen (zodat onberedeneerde belangen niet vrijuit kunnen
gaan). In feite bestond de achttiende eeuw uit een geheel van uiteenlopen-
de en conflicterende denkscholen waaruit moeilijk hoofdstromen zijn te
destilleren. Pas aan het eind van de eeuw, met name bij Bentham en Mill
in Engeland en Condorcet en Saint-Simon in Frankrijk, ontstaan vooruit-
gaagsmythologieen die in de loop der negentiende en twmtigste eeuw -
vooral in het positivisme en marxisme - grote invloed zouden verkrijgen.

Ook voor Zijdervelds ironische wereldbeeld is veel te zeggen. Immers,
gewapend met ironie en scepsis kunnen machtsaanspraken beter warden
doorzien. Bovendien warden zelfbegrenzing en zelfrelativering aange-
moedigd. Het opnemen van ironic en scepsis in ons denken en doen maakt
onze eigen ambities en plannen bescheidener en reaUstischer. Ze moedi-
gen feilbaarheid aan, terwijl desondanks mogelijkheidszin wordt gebo-
den. Toch roept Zijdervelds alternatieve mythologie vragen op. Kunnen
we het onszelf veroorloven om voor de oplossing van problemen afhanke-
lijk te zijn van toeval en serendipity^ Ontdekkingen warden inderdaad
vaak bij toeval gedaan of we vinden lets waar we niet naar zochten; we
stoten inderdaad vaak op niet-bedoelde consequenties van beleid. Maar is
dat reden genoeg om niet meer plannend of voorspellend te werk te gaan?
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En hoe zou men op ironische wijze vorm kunnen geven aan beleid? Wor-
den we toch niet te veel overgeleverd aan onmacht? Bovendien, m het hui-
dige zakelijke en vaak cynische tijdperk zou men haast weer gaan verlan-
gen naar bevlogen toekomstvisies. In hoeverre blijven we voor onze inspi-
ratie aangewezen op verhalen over een betere wereld?

Zoals Zijderveld zelf aangeeft, je kunt moeilijk voorbijgaan aan het
streven naar een leven dat meer welvaart en veiligheid schenkt. Ik denk
dat vooruitgang, vernieuwing en maakbaarheid, niet opgevat als ideolo-
gische concepten over toekomstig heil, maar als verlangens en strevingen
onontkoombaar zijn, en in vele opzichten wenselijk. We dienen daarom
zicht te krijgen op de onderliggende affectieve betekenissen en motivatie-
bronnen van de desbetreffende concepten: sociale hoop, stimulans en
scheppingsdrang. Tezamen vormen ze de meer emotionele aspecten van
een 'vooruitgangsethos' dat onmisbaar lijkt in een gemoderniseerde sa-
menleving die probleemoplossing hoog in het vaandel heeft.

Sociale hoop

'Menschsein heissf. Utopie habea', zei de theoloog Paul Tillich ooit. Hij
bedoelde waarschijnlijk"'hoop hebben'. Ernst Bloch omschreef hoop als
een verwachtingsaffect, het vertrouwen dat er uitzicht op verbetering is
en dat een waardig menselijk leven in het verschiet ligt. Hoop is het tegen-
deel van angst en vertwijfeling en prikkelt tot handelen en doorzetten
waardoor het leven niet als een lot wordt ondergaan.

Lange tijd hebben verlossingsverhalen en politieke toekomstdromen de
functie gehad om maatschappelijke hoop in stand te houden. Maar in de
naoorlogse periode is het steeds moeilijker geworden dergelijke verhalen
overtuigendte brengen. In een tijd waarin zoveel tastbare resultaten zijn
geboekt- waaronder de verworvenheden van de ye rzorgingsstaat - is dat

niet verwonderlijk. In een samenleving waarin ieder mens verzekerd is te-
gen ziekte, ouderdom en werkloosheid, spreken heilsverwachtingen niet
meer tot de verbeelding.

Een eeuw terug lag dat nog heel anders. Omdat de
bevolking in barre omstandigheden leefde en nauwelijks deel had aan het
maatschappelijk leven, vervulden dromen over een socialistische heils-
st'aat eenduidelijke functie. Ze dienden als inspiratiebron en schonken
hoop. Hetzelfde geldt voor de miljoenen have nots m de huidige Derde
Wereld. Behoeftige en gedeprimeerde groepen kan men moeilijk kwalijk
nemen dat ze toekomstvisioenen huldigen. Ze hebben niks te vediezen.
Met andere woorden, onze ironie en scepsis, en onze aversie tegen toe-
komstdromen, zijn een luxe die de massa's in ontwikkelingslanden zich
niet kunnen veroorioven.
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Nu hebben we niet de vermeende objectiviteit van verlossingsdenkbeel-
den nodigom hoop op een humanere maatschappi) levend te houden. Zo
wijst Rorty (1992)^ erop dat de rol van politieke verhalen lijkt te ziJn °Yer-
genome'ndoordocumentaire drama's, etnografie, journahstiek en ^
Romans: ze dwingen ons aandacht te besteden aan allerlei vormen van
menseUjk leed en"pogen solidariteit te bewerkstelligen. Om die redenen,
zegt"Rorty;hebben de roman, de film en het ty-programma langzaam

maar zekerde preek en de theoretische verhandeling vervangen als voo^-
naamste dragers van morele vooruitgang. Ze maken ons
voor leed en verschaffen de democratie sociale hoop.

Volgens Rorty is het lezen van sociaal-kritische romans -
Orwell een oefening in identificatie en sympathie. Ze maken ons opmerk-
zaam op specifiekevormen van lijden die onbekenden moeten verdurrol

en helpenons inzien dat sociale praktijken die wevanzeltsPrekend^cn'
te^on's'wreedhebben gemaakt. Dickens slaagde erin de lezerje latenhu^
veren~van schaamte bTj de onnodige dood van een kind. Zijn romans
vormden een krachtiger stimulans voor sociale hervormingen dan
verzamelde werken van alle Britse maatschappijtheoretici van zijntijd te-
zamen'.'Opmerkelijk is dat Dickens - ondanks zip hefti§e aanva; OP de
Engelse samenleving - niet werd gehaat. Volgens Rorty is dat te^danke
aai^het gegeven dat hij geen opvattingen of idealen aanviel, maar:
concentree^de op 'concrete gevallen waarin mensenji et lijden van;

mensen negeerden'. In Dickens' werkkomt volgens Rortyeen 'grootmoe-
dige"booshDeid'~tot uitdrukking, een boosheid die veronderstelt^atjn^-
stappen eerder voortkomen uit onvermogen dan uit, kwaadwllllgtela-
Da^Is'precies de reden waarom romanschriivers er in slagen lezers tebm-
den: omdat ze de taal van confrontatie mijden, zijn zem staat om;
mensen te beschrijven als 'een van ons' in plaats van 'zij'.

Vernieuwings- en scheppingsdrang

Keren we terug naar het concept vernieuwing. Zoals Zijderveld zegt,
draagt 'vernieuwmg om de vermeuwing' bij aan de bloei van, een onna-
denkende staccatocultuur. Die kritiek overtuigt, want .nieuw'^ en -onge-
kend7'spelen de marktbehoefte aan snelle kassuccessen in de kaart^Pn-
meurs en nog nooit vertoonde creaties wekken de nieuwsgiengheid op,
maar zodra de mode is gevestigd raken deze stimuli snel versleten.
"Zijderveld richt zijnpijlen ook op het avant-gardisme in

kunstwereld. Wil men in de hedendaagse kunst gezag verweryen en na-

strevenswaardig warden, dan moet men van een avant-gaKie deel uitma^
ken, want dat zou een automatische meerwaarde hebben. Deze op^ttmg
om elke vernieuwing als vooruitgang te begroeten is door de kunstnisron-
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cus D. Kraaijpoel (1990) op elegante en humoristische wijze verworpen.
Avarit-gardisten bewandelen onbetreden paden en pogen steeds nieuwere
gebieden te ontsluiten, wat meestal gepaard gaat met minachting voor
gangbare kunstpraktijken. Deze pretentie heeft volgens hem de beeldende
kunsten beslist geen goed gedaan. Zo wordt in minimal art het toeval he-
lemaal uitgeschakeld: de vorm wordt gereduceerd tot een volledig voor-
spelbaar resultaat (het lege dock, de stapel bakstenen, het rijtje gasbran-
ders). Vernieuwing is aldus een geforceerde en uitentreuren herhaalde
methode geworden. Tegelijk is dit resultaat niet langer vergelijkbaar met
andere kunstwerken en daarom niet langer beoordeelbaar. Kunstwerken
kunnen niet eens mislukt genoemd warden omdat ze uit gimmicks be-
staan. De normen van artistieke kwaliteit warden aldus behendig ontwe-
ken, waarop vervolgens het 'grate dilettantisme' is losgebroken.

Volgens Kraaijpoel heeft het avant-gardisme zichzelf inmiddels 'opge-
soupeerd'. Er zijn geen werkelijke doorbraken en grensverleggingen meer
mogelijk. Niettemin, als Kraaijpoel op zoek gaat naar wat kwaliteit is,
ontkomt hij niet aan het concept vernieuwing. Naast vakmanschap, in-
tensiteit en samenhang is er behoefte aan het ongewone, het afwijkende
en het unieke. Dat geldt ook voor belangwekkende kunstwerken die we
nu klassiek noemen. Zij het dat de vondsten en trucages die grote mees-
ters als Rubens bedachten, verweven zijn met stijlen die voortbouwen op
traditionele gegevenheden. Daaruit kunnen we opmaken dat klassieke
kunstwerken vaak over een flinke portie inventie beschikken of beschik-
ten. Het Rijksmuseum is in wezen een grote opslagplaats van oude nieu-
wigheden die in de loop der eeuwen zip bijeengebracht. Ook klassieke
romans of toneelwerken hebben in hun ontstaanstijd veel beschouwers
uitgedaagd en weerstand opgeroepen. Juist in deze controversiele recep-
tie, in dit verzet tegen vernieuwing, schuilt de aantrekkingskracht van het
kunstwerk. Ontbreken echter stilistische aanknopingspunten waarmee
we vertrouwd zijn, dan zal de vernieuwing onbegrepen blijven en kan zich
ook geen conflict, verrassing of afwijking voordoen (Scitovski 1976).

Vernieuwing en kwaliteit hoeven elkaar dus niet uit te sluiten. Het nieu-
we, onbekende en het onvoorspelbare kunnen wel degelijk boeien, al zal
men er vaak moeite voor moeten doen. Vernieuwing biedt vaak creatieve
verdieping of brengt geslaagde interventies in comfortabele ervaringen te-
weeg.

Denkt men het commerciele effectbejag en de valse authenticiteitbe-
hoefte weg, en plaatst men de zoektocht naar vernieuwing in de context
van de scheppingsdrang van de kunstenaar of wetenschappelijk onder-
zoeker, dan wordt dat streven begrijpelijker en legitiemer. Voor echt cre-
atieve personen is vernieuwen een absorberend proces dat buitengewoon
veel creatieve energie en concentratie vergt. Deze vernieuwers beschikken
over een probleemgevoeligheid, waarvoor het stellen van vragen en het
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met zijn of haar verwachtingen, dan kan hij of zij geen lering trekken uit
die divergente ervaringen.

Het voorgaande geeft aan dat lang niet alle emoties kunnen warden op-
gevat als primitieve fysiologische reacties. We kunnen duurzame en kort-
stondige emoties onderscheiden, intellectueel bemiddelde emoties die tot
zelfevaluatie nopen en puur fysiologische aandoeningen. Deze inzichten
gaan in tegen Zijdervelds opvatting dat emoties per definitie primitieve en
gevaarlijke uitingen zouden zijn.

Nu werden emoties lange tijd geassocieerd met veelal irrationele en ge-
vaarlijke krachten waarvan menselijk handelen gevrijwaard zou moeten
blijven. Reeds Plato vatte emoties op als hindernissen voor rationele be-
sluitvorming. Emotionele uitdrukkingen, van empties van boosheid tot
uitingen van angst, zouden de ongecontroleerde kant van de mens repre-
senteren waardoor de sociale orde wordt bedreigd. Anders dan het men-
selijk denken (oordelen en kiezen) zijn emoties van een 'lager' niveau;
emoties zijn verbonden met fysiologische veranderingen die kenmerkend
zijn voor zowel mensen als dieren, en warden daarom vaak geassocieerd
met pnmitieve reacties.

Ook in het sociologische denken is veel aandacht uitgegaan naar de pa-
thologische manifestaties van emoties en hun destructieve gevolgen. Mis-
schien het beste voorbeeld hiervan is Psychologic des foules (1895) van
Gustave Le Ban. Ook Pareto en Weber beschouwden emoties als irratio-
nele uitingen. Weliswaar vervlochten zij emotieconcepten in hun theo-
rieen (de charismatische persoonlijkheid; de 'vossen' en 'leeuwen' typo-
logie), maar in normatief opzicht wordt de 'gecontroleerde' rationaliteit
boven de 'gevaarlijke' emotionaliteit geplaatst. In het Amerikaanse func-
tionalisme werden emoties niet alleen opgevat als irrationeel, maar zelfs
als premoderne handelingspatronen.

Tegenover deze eenzijdige 'cognitivistische' benaderingen staan meer
pragmatische opvattingen waarin emoties worden gezien als 'redenen
voor handelen'. Emoties geven prioriteit aan bepaald handelen en dragen
aldus bij aan evaluatieve kennis: weten wat te doen en hoe te waarderen.
Emoties openbaren waarde en belangen, bieden aldus informatie over be-
weegredenen en keuzes, en kunnen daardoor rationele besluitvorming
steunen en bekrachtigen. Emoties vormen dus lang niet altijd de irratio-
nele, onberekenbare of deviante aspecten van menselijk handelen waar-
voor ze in het westerse denken lang zijn gehouden. Emoties kunnen ratio-
neel handelen faciliteren, maar ook hinderen. Zo kunnen emoties en af-
fecten de ontvankelijkheid voor nieuwe perspectieven vergroten, maar
ook een afgewogen discussie dwarsbomen.

ziz Rationele instituties, irrationele emoties

Emoties

Daarmee stoten

vragen oproept.
namelijk met hei
Emoties zouden
vormen de mees

tuties daarenteg
controleerbaar <
moedsleven plas
liteit'.

Nu is het opvs
rationality' op t
stituties interpn

len', in de tweed
mi] n mening eej
delingsmodellei
te spreken, voel
drag, gedachter
houdingen, wa<
dragspatronen
ontwikkeld tot
situaties welke
denwatweven

Het tweede n
geent - is echte
en waarden, be
rationaliteit'. ]
voorspelbaarh(
uitsluitend rati
persoon die do
blijven. Deze r
spronkelijke ei
wijst Zijdervel.
voor allerhand
mantische lief<
tionele positie
heid en duur m

Deze redenei
ologieen - net
lange duur. Ve
duurzame rolj
erotische emoi

BAS VA:



ing trekken uit Emoties en instituties: twee modellen

en warden op-
rzame en kort-
smoties die tot
)eze inzichten

s pnmitieve en

ationele en ge-
.d zou moeten
r rationele be-
i boosheid tot
Ie mens repre-

. ; danhetinen-

lager' niveau;
.. ekenmerkend

.-:t geassocieerd

"annaardepa-
: gevolgen. Mis-
.-.-:es (1895) van
^iies als irratio-
-". in hun theo-
. 'zeuwen' typo-
^3' rationaliteit
. . -ikaanse func-

iieel, maar zelfs

?;sn staan meer

zn als 'redenen
.len en dragen
te waarderen.

:rmatie over be-
besluitvorming
>lti]"d de irratio-

. mdelen waar-
' kunnen ratio-

1 emoties en af-
-^groten, maar

Daarmee stoten we tenslotte op een aspect in Zijder velds denken dat veel
vragen oproept. Met name in The Abstract Society associeert hi] emoties
namelijk met het chaotische en voluptueuze innerlijke leven van de mens.
Emoties zouden per definitie grillig, kortstondig en irrationeel zijn, en
vormen de meest onvoorspelbare aspecten van het menselijk leven. Insti-
tuties daarentegen, de overgeleverde gedragspatronen, maken handelen
controleerbaar en voorspelbaar. Tegenover de irrationaliteit van het ge-
moedsleven plaatst Zijderveld dus het houvast van 'institutionele rationa-
liteit'.

Nu is het opvallend dat Zijderveld in het hoofdstuk 'Rationality and Ir-
rationality' op twee verschillende manieren de verhouding emoties en in-
stituties interpreteert. In de eerste noemthij instituties 'handelingsmodel-
len', in de tweede 'modellen van rationaliteit'. Het eerste model biedt naar
mijn mening een adequate interpretatie. Instituties leveren de mens 'han-
delingsmodellen' die hem in staat stellen op een vanzelfsprekende manier
te spreken, voelen en handelen. Instituties kanaliseren en stimuleren ge-
drag, gedachten en emoties. Ze creeren verwachtingen in onderlinge ver-
houdingen, waardoor gedrag voorspelbaar wordt. Door institutionele ge-
dragspatronen warden vage ongecoordineerde gevoelens en verlangens
ontwikkeld tot 'coherente emoties'. Instkutionele regels bepalen m welke
situaties welke emoties passend zijn. Anders gezegd: instituties beinvloe-
den wat we verwachten en aldus bepalen ze wat gevoelens betekenen.

Het tweede model - dat sterk op de theorieen van Weber en Gehlen is
geent - is echter problematisch. Instituties met hun traditionele normen
en waarden, benadrukt Zijderveld, schenken het individu 'modellen van
rationaliteit'. Instituties vertonen functionele rationaliteit, waardoor
voorspelbaarheid en stabiliteit gegarandeerd wordt. Menselijk gedrag is
uitsluitend rationed vanwege deze institutionele controle. Zo kan een
persoon die door woede overvallen wordt, toch 'beheerst' en 'rationeel'
blijven. Deze rationaliteit, wordt door instituties opgelegd aan de oor-
spronkelijke emotie en vormt er geen inherent aspect van. Daarnaast
wijst Zijderveld op de tendens dat instituties steeds vaker als dekmantel
voor allerhande ideologieen fungeren, waaronder de 'ideologic van ro-
mantische liefde'. Instituties dreigen hierdoor hun rationaliteit en 'tradi-
tionele positie' te verliezen, en kunnen daardoor geen stabiliteit, zeker-
heid en duur meer bieden.

Deze redeneringen overtuigen mijns inziens niet. Ten eerste hebben ide-
ologieen - net als rituelen of manieren van voelen - vaak een bijzonder
lange duur. Veel emoties, waaronder romantische liefde, Uggen vervat m
duurzame rolpatronen. Romantische liefde is geen 'uiterst individuele
erotische emotie', maar is een intiem en teder gevoel waarin de midden-
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klassen sinds de 'eeuw van Rousseau' gesoSlaliseerd warden. Ten tweede
warden 'rationele' traditie en 'irrationele' emotie onnodig tegen elkaar
uitgespeeld. Tradities bevatten immers ook emotionele aspecten.

Dit onderscheid tussen 'stuurloze' emoties en 'rationele instituties' ont-
leent Zijderveld aan Gehlens wijsgerige antropologie. In Gehlens werk
warden menselijke rationaliteit en dierlijke instincten sterk van elkaar af-
geperkt. De mens is een M.dngelwesen dat niet meer op zijn instincten te-
rug kan vallen om zich aan zijn omgeving aan te passen. Sociale institu-
ties hebben de functies van instincten overgenomen. Zander instituties
staat de mens naakt en hulpeloos in de wereld; in dat geval dreigt de 'na-
tuur', dat wil zeggen 'de barbari]' te zegevieren.

Mi] lijkt dit zwart-witschema (het zinnelijke versus het redelijke) weinig
aannemelijk en misleidend. Ten eerste kan men emoties niet reduceren tot
zaken die ons overkomen of overmannen. De functie van emotie is niet te
informeren over somatische aandriften, zoals hanger, dorst of seksuele
lust, maar het geven van een oordeel. Emoties kunnen warden onderwor-

, pen aan cognitieve evaluaties en kunnen dus ook intentioneel van aard
' zijn. Bovendien, als emoties niet meer zijn dan lichamelijke aandoenin-

gen, dan zouden we emoties alleen passief kunnen ondergaan. Maar hoe
dan te verklaren dat we in veel gevallen redenen hebben voor emoties, dat
we emoties redelijk of onredelijk, gepast of ongepast noemen? En hoe te
verklaren dat emoties (door ervaringen en leerprocessen) veranderbaar
zijn? Boosheid kan verdwijnen wanneer ons relevante feiten warden ver-
strekt, terwijl onze hanger niet verdwijnt bij de mededeling dat er vol-
doende voedsel in de ijskast zit. Veel morele emoties, zoals schuldgevoel
of gevoelens van eerbied of dankbaarheid, kunnen alleen met behulp van
taal tot uiting gebracht warden. Een strikte dichotomie tussen emoties en
rationaliteit is dus niet gerechtvaardigd. Er bestaat geen gevoelsloze ken-
nis, noch geestloze prikkeling.

Ten tweede, binnen institutionele verbanden leren we passies te berede-
neren en emoties op adequate wijze te rechtvaardigen. Deze richtlijnen en
instructies om emoties te beheersen of juist te uiten - 'Hou je woede in',
Ga je excuses aanbieden' - zijn niet zozeer puur cognitiefvan aard, maar

warden eerder door morele emoties als schuld en schaamte ingegeven, de
evaluatieve gevoelens waarmee we ons gedrag sturen en controleren. In
instituties als gezin of school leren we dus in welke situaties welke emo-
ties voorrang hebben boven andere emoties. Emoties vormen daarom een
noodzakelijk en onvermijdelijk aspect van menselijk handelen, ook in
omstandigheden waarin dat handelen rationeel, beheerst en kalm lijkt te
zijn. Zelfs een intellectuele ascese - de sto'icijnse attitude van afzijdigheid
die Zijderveld in het slothoofdstuk van The Abstract Society introduceert
- is aangewezen op emoties als trots en afkeer van (te veel) prikkeling en
afleidende ervaringen, kortom de drang om onafhankelijkheid te bewa-

zz4 Rationele instituties, irrationele emoties

ren. Die drang v
Daarop wees reec
sentiment of rati
van rationaliteit
'vrij zijn van idei
hem noodzakelijli

Voortgaa:

In The Abstract S
se over verval va
zouden institutie;
- aan verval onde
tions that traditic
and this emotion;
the institutional s
cal organism' (19

Evenals Gehlen
de vlucht naar he
tisch absolutisme

Thus float
newer and

norms anc

human era
shocks mu

industry tl
become th

far out, th
cape routi

Deze opvatting li
niet zomaar in vej

grillen en voon
schaamte en schu
van de samenlev

niet verzwakt, m;
menleving zij'n ir
terwijl binding o
staat mensen te ^

manier (prereflec
de en hierarchiscl

se ervanngen.

BAS VAN S'



orden. Ten tweede

lodig tegen elkaar
aspecten.
ele instituties' ont-
. In Gehlens werk
terk van elkaar af-

> zi]n instincten te-
m. Sociale institu-
Zander instituties

;eval dreigt de 'na-

;tredelijke)weinig
"s niet reduceren tot

. an emotie is niet te

T, dorst of seksuele
1 warden onderwor-
"intioneel van aard

nelijke aandoenin-
iJergaan. Maar hoe
:-i voor emoties, dat
icemen? En hoe te

;ssen) veranderbaar
e feiten warden ver-
dedeling dat er vol-
, zoals schuldgevoel
lcen met behulp van
"p tussen emoties en

""n gevoelsloze ken-

.ve passies te berede-
:. Dezerichtlijnenen

'Hou je woede in',
"iefvan aard, maar

-i-imte ingegeven, de
" en controleren. In
iituaties welke emo-
vormen daarom een

<i^ handelen, ook in
==rst en kalm lijkt te
. ide van afzijdigheid
Society introduceert
f veel) prikkeling en
::elijkheid te bewa-

ren. Die drang wordt ten onrechte vaak niet herkend als een emo^.
, wees reeds William James in een provocatief essay getiteld-1 he

ren"tinTent~of rationality' (zie Barbalet 1998). Hij omschrijft de emotie

van rationaliteit als 'feeling of sufficiency of the present momenta een
'vrij zijn van identificatie'. Intellect, wil, smaak en passies zi)n vol|
hem noodzakelijkerwijs op elkaar aangewezen.

Voortgaande institutionalisering

In The Abstract Society herneemt Zijderveld Gehlens speculatieve analy^
lse1 OTeVvervaTvanm'stituties. In de hedendaagse abstracte samenleving

zouden insdtuties"- zowel door bureaucratisering als door subjectivisme
ITan'v'ervaTonderhevig zijn. 'Deprived of the rational control ofins"tu-
tions that traditional man possessed, modern man grows m emotionaniy,
a±ndATs"emo^naUtyhas to be escalated artificially and constand^in^e
Ae"institutional stimuli and controls cannot be replaced by man's biologi-
cal organism'(i970:I49)- ... ,. .. __^.^
"E^aTsGehlenkeert'Zijderveld zich af van de hang naar subjectiviteit,

devTuchtnTarhet'innerlijke', kenmerkendvoor de dmgcultuur, roman-
tTschabsolutisme, yoga en religieuze mystiek van de jaren zestig:

Thus floating on emotions and impressions only, man will need even
newer and stronger stimuli. Without the restrictions ot institution.
norms and value's, i.e. without some form of institutional asceticism,
human emotions are in danger of running empty. Ever stronger
shocks must be invented. (... ) Supported strongly by the consumption
industry that flourishes with each new fad,1
become'the victims of a gradual escalation of shocks. If one kick is
far out, the next has to be farther out. It is an ongoing attempt to es-
cape routinization (pp. 97, 98).

Deze opvatting lijkt me onhoudbaar. Zoals opgemerkt^an ^n emotes
niet zomaar inverband brengen met een leeg en zinloos bestaan van KICKS^
^m^"lel^voo7t dure~nde"cconsumptie. zelfevaluatieve, emS^oal;
?chaamt7en'schuTdkunnenwezelfsmetrechthetbeschavingsfundament
van"de"samenTeving noemen. Bovendien lijken^hedendaagse ins^uties
n^t ;erzwTkt;maa^ e'erde'rvan aard veranderd. In een democratisch^^-
menlevmg"zi)nin7tituties minder star, steriel en^hierarchisch^a^aar^
te^lbiSdmgopvrijwillige basis plaatsvindt. Ze ̂Pdaarom, be,te^n
s^tm^nTe7oorzienv:n normenen regels die op ̂eusPrekende
mamer(prereflectief) warden aanvaard. Andersgezegd, de vroegere^ngi-
de7n~hiemrchische instituties zijn te ver verwijderd geraakt van dageli]k-
se ervanngen.
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Dat geldt mijns inziens ook voor het vroegere 'verstandshuwelijk' dat
door de ouders werd gearrangeerd (voornamelijk om het erfgoed veilig te
stellen). In dat opgelegde huwelijk werd het emotionele leven onvoldoen-
de gestimuleerd. De onderlinge verhoudingen werden vaak gekenmerkt
door angst en wantrouwen. Het liefdeshuwelijk dat er voor in de plaats
kwam lijkt in institutioneel opzicht een aanzienlijke verbetering: empa-
thie en intimiteit verschaffen onderling vertrouwen, niet de patrimoniale
regels. Anders gezegd, het liefdeshuwelijk is een moderne traditie gewor-
den, juist omdat er de gelegenheid is emoties te uiten en te bespreken.

Overigens, in The Institutional Imperative (zooo) heeft Zijderveld ex-
pliciet afstand genomen van Gehlens reactionaire verdediging van sterke
en gesloten instituties. In het verleden gingen instituties gebukt onder een
'traditionalisme' waardoor ze werden gehinderd zich aan te passen aan de
eisen van de tijd. Er bestaat dus geen Institutionsabbau zoals Gehlen ver-
onderstelde. Wel een verandering van instituties: in een op drift geraakte
wereld zander vaste grenzen worden 'gulzige' instituties vervangen door
'thin institutions' en netwerken. Netwerken zijn informeel, open en flexi-
bel georganiseerd en missen traditie, maar hebben wel het vermogen om
menselijk handelen te controleren en stimuleren.

Niettemin blijft Zijderveld in zijn recente boek deze netwerken en het
bijbehorende 'emotionele subjectivisme' wantrouwend bezien. Het ge-
vaar van anti-institutionalisme is allesbehalve geweken. Want 'postmo-
derne filosofen en ideologen' hebben de fakkel van gnostiek, en de daar-
mee gepaard gaande pogingen zich te ontdoen van onderdrukkende insti-
tuties, overgenomen.

Slot

Mijn bezwaren tegen Zijdervelds zwart-witbenadering van emoties en ra-
tionaliteit doen niets af aan de consistentie van zijn cultuurkritische visie.
Zijderveld keert zich in zijn beschouwingen tegen vooruitgangsmytholo-
gieen, maar ook tegen uitingen van een subjectivistisch 'zichzelf zijn'. Hij
ageert dus tegen Verlichting en Romantiek tegelijk. Vanuit zijn pleidooi
voor scepsis, ironie en intellectueel voorbehoud ligt zijn kritiek op de Ver-
Uchting voor de hand; en vanuit zijn affiniteit met de theorieen van Weber
en Gehlen - met name hun visie op 'rationele instituties' - is zijn afkeer
van de Romantiek begrijpelijk. Nu is het opmerkelijk dat Zijderveld deze
twee westerse denkstromen niet op de uiteinden van een continuum
plaatst. In feite bekritiseert hij een en dezelfde manier van denken: de
gnostische hang naar anti-institutionalisme. Zowel Descartes als Fichte
en zowel Marx als Heidegger zijn uiteindelijk obscure manicheistische
denkers, die of het licht tegen het duister uitspelen, of zich beklagen over
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de dreigende vervreemding en inauthenticiteit van de mens. Gnostiek
duidt daarmee niet langer op een religieuze denkstroming, maar heeft de
contouren gekregen van een ruime ideeenhistorische restcategorie, be-
stemd voor allerlei radicale denkers die geen oog hebben voor maatschap-
pelijke stabiliteit en geleidelijke verandering. Dat verklaart waarom ik
destijds - tijdens mijn eerste kennismaking met The Abstract Society - zo-
veel moeite had Zijdervelds expose te begrijpen.
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