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Anton Zijderveld verkiest in zijn werk doorgaans een sociologische middenweg. Voor een gezonde samenleving zijn we niet aangewezenop de
staat of op het individu, maar op vrijwillige associaties van het maatschappelijkmiddenveld.Zinvolmenselijkhandelenispasmogelijktussen
de uitersten van bureaucratisering en subjectivisme in. Dat neemt niet

wegdat die middenweg vaak eensamenstel is van uiteenlopende interesses en standpunten. Zo is Zijderveld op sociaal-economisch vlak eerder
een 'sociaalinvoelend' denker te noemen die de res publica omarmt en
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grote bedenkingen heeft bij een onbeteugelde vrije markt. Denk aanzijn
recente oppositie tegenBolkesteins voorstellen voor verdere privatisering
(Zijderveld zooi). Op cultureel gebied daarentegen, met name als het
gaatom kunst, artisticiteit ensmaak, huldigt Zijderveld eerder conserva-

te formuleren
'pi
maakbaarheid

tieve standpunten.

gezindebeweg

Indezebijdragezalik indebattredenmetdeconservatievecultuurcriticus Zijderveld. Met de publicatie van The Abstract Society (1970) heeft
hi] zichreeds vroeg van de 'opstandige jaren zestig' gedistantieerd. Toen
ik dat boek- rond 1980- als onvermijdelijkkritisch student in Tilburg
voorheteerstlas,brachtdateenheuseshockteweeg.Er bleefweinigheel
vandeprotestcultuur van diedagen, terwijl ik nujuist dachtdatprotesteren tegen oorlog of milieuvervuiling een goede zaak was. Bovendien kon
ikmemoeilijkvoorstellenwatkritischestudentennupreciesdeeldenmet

ook een effecti
datik deze 'eir

maakbaarheid
aan bod. Verve

de 'anti-institutionalmood'vanromantici,gnosticienreligieuzemystici.

gedrag dat hi]

Een op het innerlijk leven gerichte levenshouding kon het moeilijk zijn:
veel maatschappijhervormersstondenmiddenin de samenlevingenont-

baarheid. Ik z;

Zijderveld sch
kritiek op

stel.

In deze bijdr;
gensbij The A

boek komt zi]

vooruitgangsdi

wikkelden alternatieve, institutionele rolpatronen, bijvoorbeeld bianen

beter'-concept<

de milieubeweging. Niettemin kon ik wel instemmen met Zijdervelds
kerngedachte dat vervreemding in een abstracte samenleving hand in

gang, vernieuw

hand gaat met het verlangen naar irrationele escapades. Dat gold ook
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voordegedachtedatlawaaierigrebelsgedrageerderinhettekenstaatvan
spontaniteitentriomfalisme danvan het bewerkstelligenvanduurzame
hervormingen.

NaherlezingvanTheAbstractSociety,nuzo'ntwintigjaarlater,kanik
mijn onbehagen beter plaatsen. Mijn vraagtekens betreffen vooral Zijdervelds diskwalificatievan 'emotionaliteit', in hetbijzonderderomanti-

;s

scheliefde. M.ijns inziensdraagteenopener gevoelsleven, zichuitendin
'onbevangen omgangsvormen', juist bij aan een herkenbaarder sociaal
rollenspel. Het uitenvan emoties heeftdanook eenvitaal belanggekregendattegenwoordigzelfsindenuchteresferenvanzakendoenenonderhandelen op de voorgrond treedt: wil men vertrouwen en gezag verwer-

ven, danmoetenmensenietsvanhunpersoonlijkeervaringenlatenzien.
Jekunt je niet meer verbergen achter de facadesvan stand, eer of hoog
aanzien.Inonderlingecommunicatievaltgezagjenietmeerautomatisch
toe op grand van maatschappelijke positie; gezag moet op persoonlijke
- iologischemid"gewezen op de

wijzegewonnenwarden.

's van het maat-

Dezeherwaarderingvan'emotionaliteit' betekentgeenszinsdatik cultuurconservatieve bespiegelingen zinloos zou achten. Integendeel, con-

, mogelijktussen

servatieve cultuurkritiek - van Lasch en Bloom tot Scruton - bevat boei-

Dat neemt niet

^, Denk aan zijn

ende, 'dwarse' opvattingen die men zelden zal aantreffen onder zelfgenoegzamere liberale denkers. Met name de kritiek op het gemakkelijke
cultuurrelativisme ('anythinggoes') enpogingenom aante gevenwatde
essentie is van 'stijl', 'deugd' en 'kwaliteit' sprekenme aan. OokAnton
Zijderveld schroomt niet om prikkelende en aanstootgevende gedachten

ere pnvatisermg

te formuleren die veel 'vooruitgangsgelovigen' zullen ontstemmen. Zijn

iijt name als het
- irder conservaL=ve cultuurcriti-

kritiek op 'progressieve' concepten als vooruitgang, vernieuwing en
maakbaarheiddwingtde lezer tot heroverwegingvanwathervormingsgezinde bewegingen nu eigenlijk vermogen. Zijn publicaties vormen dan
ook eeneffectieftegengifvoor dewaanvan dedag. Het zalnietverbazen

'^ty (1970) heeft

dat ik deze 'emotionele deviantie' in Zijdervelds geschriften sterk op prijs
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Indezebijdragerichtik meeerstopStaccatocultuur (1991) omvervolgensbij TheAbstractSociety (1970) uit te komen. Inhet eerstgenoemde
boek komt zijn kritiek op de concepten vooruitgang, vernieuwing en

maakbaarheid- wat hij de moderne 'mythologische driehoek' noemt aanbod.Vervolgensgaik in op zijnafwijzingvan'emotionaliteit' enhet
gedrag dat hi] daarmee in verband brengt: grillen, kicks en onvoorspelbaarheid. Ik zal eerst met Zijderveld beamen dat het verlicht-rationele

vooruitgangsdenken te veel mikt op nai'eve, intellectualistische 'nieuw is
beter'-concepten.Daarmeezijn mijns inziensde conceptenvanvooruitgang, vernieuwing en maakbaarheid nog niet afgeschreven, want achter
de logica waarin dezeconcepten meestal liggen vervat - dievan sturing,
beheersing enplanning - liggen emotionele motivatiebronnen verscholen
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waarop iedere samenleving aangewezenblijft. Ik doel op sociale hoop
enerzijds en stimulans, uitdaging en scheppingsdrang anderzijds. Dat
brengtmetoteenthemadatinhetlaatstedeelzalwardenuitgewerkt: het
grote'belang vanhetrijk vanemoties wordtdoor Zi)derveld weliswaar
mderkend, "maar als gevaarlijk en onberekenbaar afgewezen. Emoties

dienendoor de'functionele rationaliteit vaninstituties' tewardenbeteu-

geld.Daarmeedoethijmijnsinziensdebindendekrachtvanemoties,en
hun sturende rol bij rationeel handelen, tekort. Bovendien, zo meea ik,

wordt hij doordienegatieve opvatting vanemoties ertoeverleid teveronderstellen dat sociale instituties inveryal zouden zijn geraakt.
Demoderne mythologische driehoek

Inhet hoofdstuk 'Demythologische driehoek' van Staccato cultuur gaat

Zijderveldinopdegewoontevanverlichtingsdenkers om'wetenschappelijkverpaktemythologieen' teontwerpen. Hi)wijsteropdatdeVerlich-

als legitimati
lossende wa;

dusideologis
Vernieuwii

woordelijk ti
weest-is, wei

dejaren zesti

leder
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uitgang, demythevanvernieuwing endemythe vanmaakbaarheid. Teza-

en m;

menvormen zede'mythologische driehoekvandevolop gemoderniseerdecultuur'.

Debasisvan diedriehoek vormt het geloofdat dewetenschappen ende

'Door wetenschappen entechnologie kunnen denatuur, demaatschappij,
decultuur enzelfsdegeschiedenis endetoekomst zodanig beheerst enbe-

werkt warden dat veranderingen ook echte verbeteringen zijn: vooruit-

gangineensteedsbeterwordendewereld' (1991:60).Vooruitgangstaat

voor toename van geluk en vrijheid, een bevrijding van natuurlijke en

maatschappelijkedwang.Infeitegaathetomeenzichzelfvervolmakende
evolutie dieopverlossing uitloopt.

NumaaktZijdervelddekanttekeningdaterindelaatsteeeuwenweldegelijk vooruitgang heeftplaatsgevonden. In eenvoorstudie van Staccato
cultuur zegthij: 'Zeer weinigen van oaszouden invorige eeuwen willen
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leven en het grondidee van ontwikkelmg is dat ook landen in de Derde
Wereld eens de medische verzorging, de materiele welvaart en sociale zekerheid krijgen, die wij voor vanzelfsprekend zijn gaan houden' (1985:
43). Maarhi] keert zichvooraltegenhet dubbelzinnigevan dezevooruitgang:planning, sturingenvoorspellinghebbenhettegendeelbewerkstelligd vanwat men pretendeerde. Devooruitgangsinythen hebben de merkwaardige en ironische eigenschap om in hun precieze tegendeel om te
slaan. 'Terwijl men meent dat de mythe van vooruitgang vanzelfsprekend
progressiefis, gaatzij als ideologischerechtvaardigingvoor conservatieve, zo niet reactionaire politick fungeren' (1991: 62/3). Stand het Amerikaanse behaviorisme met zijn zware accent op functionele aanpassing van
menselijk gedrag ten dienste van het aartsconservatieve Amerikaanse kapitalisme, in het Europese marxisme fungeerde demythe van vooruitgang
als legitimatie voor communistische onderdrukking. De mythische, verlossende waarheden die het verlichtingsdenken had ontworpen, bleken
dusideologische,politiekeleugenste zijn.
Vernieuwing is het tweede leerstuk van de mythologie van de Verlichting. De Verlichting beoogde niet het overgeleverde cultuurgoed verantwoordelijk te beheren, maar dit cultuurgoed permanent te vernieuwen.
Het rusteloos zoeken naar nieuwe uitvindingen, naar wat-nog-niet-geweest-is, werd kenmerkend voor de mythologie van de Verlichting. Van
wetenschap en technologie warden grote wonderen verwacht. Vooral na
dejaren zestig is vernieuwing eencultureel Leitmotiv geworden:

' ontmythos Zijderveld
mythen die

ledere zichzelf respecterende kunstenaar aspireert de avant-garde, ieder wetenschappelijke onderzoeker zoekt naar het doorbreken van
paradigma's, iedere politicus onderwerpt het beleid van voorgangers

"- van voor-

aanradicaleombuigingen.(... ) Waardetraditiegeenduurmeerkan

rheid. Teza-

en mag bieden, omdat zij continu terzijde wordt geschoven of over-

loderniseer-

hoopgegooidwordt,volgtheteneplanhetandereop,wisselenexpe-

-3pen en de
:rkstelligen.

rimenten elkaar in snel en driftig tempo af en geraakt de samenleving
verstrikt in de warboel van een losgeslagen functionele rationaliteit
diehouvastzoektin emoties, stemmingen,gevoelensen associaties.

.

-^tschappi],
leerst en beijii: vooruitiLgang staat

Vaakishetopwindendin dezeconstantinnoverendestaccatocultuur. Maar beklijft er ooit wel eens iets? Is er nog duur en traditie?
(1991:64/5)
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Ook in de mythe van vernieuwing kunnen we volgens Zijderveld een omslag waarnemen. Hoe meer de modernisering voortschrijdt, hoe meer de
innovatie zelftot traditie wordt. Het staccatokaraktervan onze cultuur is

iwen wel de-n Staccato
'wen willen

inmiddels zelf tot een algemeen aanvaarde traditie geworden waarin vernieuwing menigmaal in verstarring en stilstand culmineert.
De driehoek wordt gesloten door de mythe van maakbaarheid. De Veriii.
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lichting zet een streep door de fatalistische levenswijzen in de traditionele

Vooi

samenleving. De wereld wordt niet langer als geheimzinnigen onvoorspelbaar ervaren, maar kan wetenschappelijkwarden onderzocht en rationeel-technisch warden bewerkt. Maakbaarheid is een 'faustische oer-

Zijdervi
len? In grote

mythe'diedoordeVerlichtingisopgepaktenvoordemodernetijd bruikbaarisgemaakt.Indenaoorlogseperiodewerdenvoorspellen,beheersen

verlichtingsc

encontroleren de bouwstenen voor de uitbouw van eengeavanceerde ver-

vervolmaker

zorgingsstaat.En ook nu kan er een omslagwardengesignaleerd; 'Hoe
verderdeverzorgingsstaatzichuitbreiddeenhoemeerhij inhetlevenvan

door de zeg(

burgers binnendrong, hoe groter deproblemen van beheersbaarheid wer-

zou pri]sgev(

ding waar Z

kers dat niet

den' (1991: 69). Tevergeefs poogt de overheid tot een sluitende aanpak

wingafentc

van beleidsproblemen te komen. En bovendien: naarmate de overheid

de verlichtin

meerhetvoortouw nam, werden burgers tot passieveenafhankelijke con-

niet het opti
eeuw gekenr

sumenten gemaakt. Ook de mythe van maakbaarheid blijkt dus een valse
mythete zijn.

Naditdemasquevanverlicht-rationelemythenwijstZijdervelderevenwel op dat ontmythologisering een om-mythologisering hoort te zijn.
Ontmythologisering is namelijk niet van gevaar ontbloot. 'Wanneer wij
nueensmassaalhetgeloofin onzeVerlichtingsmythengaanverliezenen
door de hen begeleidende cliches gaan heenkijken, wat kan ons dan nog
zekerheid enhouvast bieden, wat kan ons dan nog afhouden van chaos en

desorientatie,vanwanordeengeistigeUmnachtung?'(198 5:48).Eennihilisme a la Nietzsche isgeenoptie. Wemoeten eenanderrichtinggevend
kader bieden. Zijderveld poogt een alternatieve visie te schetsen, waarbij
hi] de diametraal tegenovergestelde mythen van involutie, achteruitgang,
en zelfs ondergangwil vermijden. Eendergelijkepessimistischefilosofie
acht hij onaantrekkelijk en zinloos. De mythen van het verlichtingsdenkenenhetondergangdenkendienendusbeidetewardenvermeden.
De alternatieve mythologie die Zijderveld presenteert, bestaat uit drie

1:18
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mythen: toeval, mogelijkheid en waarschijnlijkheid. Die mythologie

inEngeland f
gangsmythol

wordt bijeengehouden door een ironisch bewustzijn: 'Ironie weet dat dui-

vooral in het

delijkehulpenbijstand,richtlijnenenadviezennietgegevenkunnenwordenen dat ondanksallemenselijkepogingentot hettegendeeldewerkelijkheid endegeschiedenis niet gemaakt, beheerst engemanipuleerd kunnenwardendochdathettoeval, demogelijkheid endewaarschijnlijkheid
- zekerin eenvolop gemoderniseerde wereld- steedsweer despot drijven
met veelal vermeende wetmatigheden, zekerheden en objectiviteiten'

Ook voor;

(i99i:75).
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HoeZijdervelds verwerpingvandevooruitgangsmythologie te beoorde^
len? Ingrote lijnen zouik zijninterpretaties willen onderschrijven. Veel
verlichtmgsdenkbeelden wardengekenmerkt doordequasi-religieuzeladingwaarZijderveld opwijst: deredezouhetmenselijk bestaankunnen

^anceerde veraaleerd: 'Hoe

vervolmaken endemensheid naar eenparadijs kunnen gidsen. Bedwelmd

het leven van

kers dat niet alleen de natuur, maar ook de sociale wereld haar raadsels

saarheid wer-

zouprijsgeven. Niettemin ontbreekt in Zijdervelds omvattende beschouwingafentoedeprecisie.Zoishetdevraagofjedezeventiendeeeuwtot

tende aanpak
.

Vooruitgangenvernieuwingalsaffecten

door dezegetocht van denewtoniaanse wetenschap meenden veel den-

; de overheid

de verlichtingstijd zou moeten rekenen. In ieder geval straalde die eeuw

ankelijkecon-

niet het optimisme van de Verlichting uit; eerder werd de zeventiende
eeuw gekenmerkt - denk aan de onophoudelijke godsdienstige strijd -

dus een valse
"rveld er even-

hoort te zijn.

door een tragisch bewustzijn. Verder is Voltaire - door Zijderveld opgevoerd alsprototype van denieuwe rationele mens - moeilijk alsprotagonist van het vooruitgangsgeloof op te vatten. Eerder hoort hij - ondanks

Wanneer wij

zijnzelfverzekerdheid (diewellicht teverklaren isdoorderetorische strijd

in verliezen en

die hij met de kerk voerde) - tot de sceptische denktraditie waarvan Zij-

ii ons dan nog

derveldzelfookrepresentantis.Verderpastdekanttekeningdaterinbe-

a van chaosen
';:48). Eenni-

ginsel weinig tegen 'verlichting' is in te brengen als je dat concept opvat

ichtinggevend
"tsen, waarbij
"hteruitgang,

.

'-. sche filosofie

rlichtingsdenrmeden.
c-staat uit drie

alseentijdloze kritische denkhoudingwaarvoor dekantiaanse uitdrukking sapere aude illustratief is. Ook cultuurconservatieven zullen doorgaans instemmen met die omschrijving: vorm zelf je oordeel en verantwoord je keuzen (zodat onberedeneerde belangen niet vrijuit kunnen
gaan).Infeitebestond deachttiende eeuwuiteengeheelvanuiteenlopen-

de en conflicterende denkscholenwaaruitmoeilijk hoofdstromenzijn te
destilleren. Pasaanhet eind van de eeuw, met name bij Bentham enMill

e mythologie

inEngeland enCondorcet enSaint-Simon inFrankrijk, ontstaan vooruitgaagsmythologieen die in de loop der negentiende en twmtigste eeuw -

. weet dat dui. kunnen wor-

vooralinhetpositivismeenmarxisme- groteinvloedzoudenverkrijgen.

Ook voor Zijdervelds ironische wereldbeeld is veel te zeggen. Immers,

T;el de werkeipuleerd kun-

gewapend met ironie enscepsis kunnen machtsaanspraken beterwarden

.

.

"schijnlijkheid
Iespotdrijven
hjectiviteiten'

doorzien. Bovendien warden zelfbegrenzing en zelfrelativering aange-

moedigd. Hetopnemen vanironicenscepsisinonsdenkenendoenmaakt
onze eigen ambities enplannen bescheidener enreaUstischer. Zemoedigen feilbaarheid aan, terwijl desondanks mogelijkheidszin wordt geboden. Toch roept Zijdervelds alternatieve mythologie vragen op. Kunnen

we het onszelf veroorloven om voor deoplossing van problemen afhanke-

lijk te zijnvantoeval enserendipity^ Ontdekkingenwardeninderdaad
vaak bij toeval gedaan ofwe vinden lets waar we niet naar zochten; we

stoteninderdaadvaakopniet-bedoelde consequenties vanbeleid.Maaris

datredengenoegomnietmeerplannendofvoorspellend tewerktegaan?
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Enhoezoumenopironischewijzevorm kunnengevenaanbeleid?Wordenwetoch niet teveelovergeleverd aanonmacht? Bovendien, m hethui-

digezakelijkeenvaakcynischetijdperkzoumenhaastweergaanverlan-

gennaarbevlogen toekomstvisies. Inhoeverre blijvenwevooronzeinspiratieaangewezen opverhalen overeenbeterewereld?
Zoals Zijderveld zelf aangeeft, je kunt moeilijk voorbijgaan aan het

streven naar een leven dat meer welvaart en veiligheid schenkt. Ik denk

datvooruitgang, vernieuwing enmaakbaarheid, niet opgevat alsideolo-

gischeconceptenovertoekomstigheil,maaralsverlangensenstrevingen
onontkoombaar zijn, en in vele opzichten wenselijk. We dienen daarom

zichttekrijgenopdeonderliggendeaffectievebetekenissenenmotivatie-

bronnen van de desbetreffende concepten: sociale hoop, stimulans en

scheppingsdrang. Tezamenvormenzedemeeremotionele aspectenvan

een'vooruitgangsethos' dat onmisbaar lijkt in een gemoderniseerde samenleving dieprobleemoplossing hooginhetvaandelheeft.
Sociale hoop

'Menschsein heissf.Utopie habea', zeidetheoloog PaulTillich ooit. Hij

bedoeldewaarschijnlijk"'hoop hebben'. ErnstBlochomschreefhoop als
eenverwachtingsaffect, hetvertrouwen dateruitzicht opverbetering is
endateenwaardigmenselijkleveninhetverschietligt.Hoopishettegendeel van angst en vertwijfeling en prikkelt tot handelen en doorzetten
waardoorhetleven nietalseenlot wordt ondergaan.

Langetijdhebbenverlossingsverhalen enpolitieke toekomstdromen de
functiegehadommaatschappelijkehoopinstandtehouden.Maarinde
naoorlogse periode ishetsteedsmoeilijker geworden dergelijke verhalen
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overtuigendte brengen. Ineentijd waarin zoveel tastbare resultaten zijn
dat
geboekt- waaronder

de verworvenheden

van

de

ye rzorgingsstaat

-

is

nietverwonderlijk. Ineensamenleving waariniedermensverzekerd iste-

genziekte, ouderdom enwerkloosheid, spreken heilsverwachtingen niet
meertot deverbeelding.

Een eeuw terug lag dat nog heel anders. Omdat de

bevolkinginbarreomstandighedenleefdeennauwelijksdeelhadaanhet
maatschappelijk leven, vervulden dromen over een socialistische heilsst'aateenduidelijke functie. Ze dienden als inspiratiebron enschonken

hoop. Hetzelfde geldtvoor demiljoenen havenots m dehuidigeDerde

Wereld.Behoeftigeengedeprimeerdegroepenkanmenmoeilijkkwalijk
nemen dat ze toekomstvisioenen huldigen. Ze hebben niks te vediezen.

Met andere woorden, onze ironie en scepsis, en onze aversietegen toe-

komstdromen, zijneenluxediedemassa's in ontwikkelingslanden zich

Verniei

Keren we ten

draagt 'verniei
denkende stac.

kend' spelen d
meurs en nog

maarzodrade

Zijderveld r:
kunstwereld.
strevenswaard

ken,wantdat
om elke vernie

niet kunnen veroorioven.
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n beleid? Worien, in het hui-

;r gaanverlan3or onze inspi-

ijgaan aan het
lenkt. Bk denk
vat als ideolo.

, en strevingen
lienen daarom
i en motivatie-

stimulans en
" aspecten van
lerniseerde sa-

Nuhebbenwenietdevermeendeobjectiviteitvanverlossingsdenkbeel-

dennodigomhoopopeenhumaneremaatschappi)levendtehouden.Zo
wijstRorty (1992)^eropdatderolvanpolitiekeverhalenlijkt teziJn°Yer-

genome'ndoordocumentaire drama's,etnografie,journahstiek en ^

Romans: ze dwingen ons aandacht te besteden aan allerlei vormen van

menseUjk leeden"pogen solidariteit te bewerkstelligen. Om dieredenen,

zegt"Rorty;hebben

de

de film

roman,

en

het

ty-programma

maarzekerdepreekendetheoretische verhandelingvervangen alsvoo^naamste dragers van morele vooruitgang. Ze maken ons
voor leed enverschaffen dedemocratie sociale hoop.

Volgens Rorty ishetlezenvansociaal-kritische romans Orwelleenoefeninginidentificatieensympathie.Zemakenonsopmerk-

f

lijden

enhelpenons inzien dat sociale praktijken diewevanzeltsPrekend^cn'

Engelsesamenleving - nietwerdgehaat.VolgensRortyisdatte^danke
aai^hetgegevendathij geenopvattingen ofidealenaanviel,maar:
concentree^de

op 'concrete

gevallen waarin

mensenji et lijden

van;

mensennegeerden'.InDickens'werkkomtvolgensRortyeen'grootmoe-

omstdromen de

Da^Is'preciesderedenwaaromromanschriiverserinslagenlezerstebm-

vachtingenniet

uitdrukking,

een

boosheid die

veronderstelt^atjn^-

stappen eerder voortkomen uit onvermogen dan uit, kwaadwllllgteladen: omdat ze de taal van confrontatie mijden, zijn zem staat om;

mensentebeschrijven als'eenvanons'inplaatsvan'zij'.

Kerenwe terug naar het concept vernieuwing. Zoals Zijderveld zegt,

..derheid van de

leel had aanhet
alistische heils-

kend7'spelendemarktbehoefte aansnellekassuccessenindekaart^Pn-

'luidige Derde
iceilijk kwalijk
k-s te verliezen.
ersie tegen toe-

uigslanden zich

denkendestaccatocultuur. Diekritiek overtuigt, want .nieuw'^en -ongemeurs en nog nooit vertoonde creaties wekken de nieuwsgiengheid op,

maarzodrademodeisgevestigdrakendezestimulisnelversleten.
"Zijderveld richt zijnpijlen ook op hetavant-gardisme in
kunstwereld. Wil

men

in de

hedendaagse

yll;'

t
".':|l!-!
r', l!':i
I.!'.'

, '!;;''!

^
^

t^S
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Vernieuwings- en scheppingsdrang

draagt 'vernieuwmg omdevermeuwing' bij aandebloeivan, eenonna-

TI en schonken

I

vormden een krachtiger stimulans voor sociale hervormingen dan
verzamelde werkenvanalleBritsemaatschappijtheoretici vanzijntijd te-

van

verdurrol

' en doorzetten

verzekerd is te-

ff .

'. t-

I1-&.1

specifiekevormen

moeten

dige"booshDeid'~tot

i^sstaat- is dat

.

te^on's'wreedhebben gemaakt.Dickensslaagdeerindelezerjelatenhu^

zaam op

die onbekenden

zamen'.'Opmerkelijk isdatDickens- ondanks ziphefti§e aanva;OPde

-l°n. Maar in de
gelijke verhalen
; resultaten zijn

s.

^

la ngzaam

veren~van schaamte bTj de onnodige dood van een kind. Zijn romans

lillich ooit. Hij
chreefhoop als
^ verbetering is
-inpishettegen-

!-;1,;

f^

kunst gezag verwerye n

;!!!: .-'
|'»E'

ffj
t'. l:

11
'..... ',

en na-

strevenswaardig warden, danmoetmenvaneenavant-gaKie deeluitma^
ken,wantdatzoueenautomatische meerwaarde hebben.Dezeop^ttmg

f.

ll.
;;'!'!r:

omelkevernieuwing alsvooruitgang te begroeten isdoor dekunstnisron-

^i
.
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cusD. Kraaijpoel(1990) op eleganteen humoristischewijzeverworpen.
Avarit-gardistenbewandelenonbetredenpadenenpogensteedsnieuwere

vinden van problei
stukken oplossen.

gebieden te ontsluiten, wat meestal gepaard gaat met minachting voor
gangbare kunstpraktijken. Dezepretentie heeftvolgens hem de beeldende

zoeknaarcreatievi
DarwinenEinstei:

kunstenbeslistgeengoedgedaan.Zowordtinminimalarthettoevalhelemaal uitgeschakeld:devorm wordt gereduceerdtot eenvolledigvoorspelbaarresultaat (hetlegedock, de stapel bakstenen,het rijtje gasbran-

kinderen, omdat 1

met gangbare opl
langstelling, eneei

ders). Vernieuwing is aldus een geforceerde en uitentreuren herhaalde

Ze rakenin vervoe

methodegeworden.Tegelijkis dit resultaatnietlangervergelijkbaarmet

Op jonge leeftijd c

anderekunstwerkenen daaromniet langer beoordeelbaar. Kunstwerken
kunnen niet eens mislukt genoemd warden omdat ze uit gimmicks bestaan.Denormenvanartistiekekwaliteitwardenaldusbehendigontwe-

wane nieuwsgier^

taties, maar wat zj

ken,waaropvervolgenshet'gratedilettantisme'islosgebroken.
Volgens Kraaijpoel heeft het avant-gardisme zichzelf inmiddels 'opge-

Emoties ei

soupeerd'.Erzijngeenwerkelijkedoorbrakenengrensverleggingenmeer
mogelijk. Niettemin, als Kraaijpoel op zoek gaat naarwat kwaliteit is,

Probleemgevoelig

ontkomt hij niet aan het concept vernieuwing. Naast vakmanschap, intensiteit en samenhang is er behoefte aan het ongewone, het afwijkende
en het unieke. Dat geldt ook voor belangwekkende kunstwerken die we
nu klassieknoemen. Zij het dat de vondsten en trucages die grote meesters 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 beschikten. Het Rijksmuseum is in wezen een grote opslagplaats van oude nieu-

een betere toekon

wighedendie in de loop der eeuwenzip bijeengebracht. Ook klassieke

Tegelijkis hoop e

romans of toneelwerken hebben in hun ontstaanstijd veel beschouwers

tie. Hoop is geen

uitgedaagd en weerstand opgeroepen. Juist in deze controversiele receptie, in dit verzet tegen vernieuwing, schuilt de aantrekkingskracht van het
kunstwerk. Ontbreken echter stilistische aanknopingspunten waarmee
wevertrouwd zijn, danzaldevernieuwing onbegrepen blijven enkanzich

gepaard met fysi<

ookgeenconflict,verrassingofafwijkingvoordoen(Scitovski1976).
Vernieuwingenkwaliteithoevenelkaardusnietuittesluiten.Hetnieuwe, onbekende en het onvoorspelbare kunnen wel degelijk boeien, al zal
mener vaakmoeitevoor moetendoen.Vernieuwingbiedtvaakcreatieve

verdiepingofbrengtgeslaagdeinterventiesincomfortabeleervaringenteweeg.

Denkt men het commerciele effectbejag en de valse authenticiteitbehoefte weg, en plaatst men de zoektocht naar vernieuwing in de context
van de scheppingsdrang van de kunstenaar of wetenschappelijk onderzoeker, dan wordt dat streven begrijpelijker en legitiemer. Voor echt cre-

uitgangsethos'ka
duurzame waarde

Hoop wordt w
i996). Hetgaato

gebruikelijke wijz
is. Jekunt niet be
scenariokiest. 0(

mijnattitude. On

hoop. Omgekeer
blijven aanhoude
wel als gelijksoor
mingen.

Nieuwsgierighi
ties warden bescl

De opwinding w
hangenofperspe
trole, veronderst
voor nodig om o
reviseren, testen i
curatesse, integr:

atievepersonenis vernieuweneenabsorberendprocesdatbuitengewoon

rentie of inconsi;

veel creatieve energie enconcentratie vergt. Dezevernieuwers beschikken

Ook verrast en vi
Is een waarneme

over een probleemgevoeligheid,waarvoor het stellen van vragen en het
zzo Rationele instituties, irrationele emoties
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met zijn of haar verwachtingen, dan kan hij of zij geen lering trekken uit

Emoties

diedivergenteervaringen.

Hetvoorgaande geeftaandatlangnietalleemoties kunnenwardenopgevatalsprimitieve fysiologische reacties. Wekunnen duurzame enkortstondige emoties onderscheiden, intellectueel bemiddelde emoties dietot

Daarmee stoten

zelfevaluatie nopen en puur fysiologische aandoeningen. Deze inzichten
gaan in tegen Zijdervelds opvatting datemoties per definitie primitieve en
gevaarlijkeuitingenzoudenzijn.
Nuwerdenemotieslangetijd geassocieerdmetveelalirrationeleenge-

Emoties zouden

vaarlijke krachten waarvan menselijk handelen gevrijwaard zoumoeten

moedslevenplas

blijven. Reeds Plato vatte emoties op als hindernissen voor rationele besluitvorming. Emotionele uitdrukkingen, van empties van boosheid tot
uitingen van angst, zouden de ongecontroleerde kant van demens repre-

liteit'.

senteren waardoorde sociale orde wordt bedreigd. Anders dan het men-

stituties interpn

selijk denken (oordelen en kiezen) zijn emoties van een 'lager' niveau;

len', in detweed

emoties zijn verbonden met fysiologische veranderingen die kenmerkend

mi]n mening eej

zijnvoor zowelmensen als dieren, enwardendaaromvaakgeassocieerd

delingsmodellei

met pnmitieve reacties.

te spreken, voel

Ook in het sociologische denken isveel aandacht uitgegaan naar depathologische manifestaties van emoties enhun destructieve gevolgen. Mis-

drag, gedachter
houdingen,wa<

schien het beste voorbeeld hiervan is Psychologic des foules (1895) van
Gustave Le Ban. Ook Pareto enWeberbeschouwdenemoties als irratio-

dragspatronen
ontwikkeldtot
situaties welke

nele uitingen. Weliswaar vervlochten zij emotieconcepten in hun theorieen (de charismatische persoonlijkheid; de 'vossen' en 'leeuwen' typo-

vragen oproept.

namelijk met hei
vormen de mees

tuties daarenteg
controleerbaar <

Nuis hetopvs
rationality' op t

denwatweven

logie), maar in normatief opzicht wordt de 'gecontroleerde' rationaliteit

Het tweede n

boven de 'gevaarlijke' emotionaliteit geplaatst. In het Amerikaanse func-

geent - is echte
enwaarden, be

tionalisme werden emoties niet alleen opgevat als irrationeel, maar zelfs

alspremodernehandelingspatronen.
Tegenover deze eenzijdige 'cognitivistische' benaderingen staan meer

rationaliteit'. ]

pragmatische opvattingen waarin emoties worden gezien als 'redenen

uitsluitend rati

voor handelen'. Emoties gevenprioriteit aanbepaald 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-

persoondie do

weegredenen en keuzes, en kunnen daardoor rationele besluitvorming
steunenen bekrachtigen.Emotiesvormen dus langniet altijd de irrationele, onberekenbare of deviante aspecten van menselijk handelen waarvoorzeinhetwestersedenkenlangzijngehouden.Emotieskunnenrationeelhandelenfaciliteren,maar ookhinderen.Zo kunnenemoties en affecten de ontvankelijkheid voor nieuwe perspectieven vergroten, maar

ookeenafgewogendiscussiedwarsbomen.

voorspelbaarh(

blijven. Deze r

spronkelijke ei
wijst Zijdervel.
voor allerhand
mantische lief<
tionele positie
heiden duur m
Dezeredenei
ologieen - net

lange duur. Ve
duurzame rolj
erotische emoi
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ing trekken uit

enwardenop-

Emoties en instituties: twee modellen

)eze inzichten

Daarmeestotenwetenslotte opeenaspectinZijderveldsdenkendatveel
vragenoproept. MetnameinThe AbstractSocietyassocieerthi] emoties
namelijkmethetchaotischeenvoluptueuzeinnerlijkelevenvandemens.
Emoties zouden per definitie grillig, kortstondig en irrationeel zijn, en

s pnmitieve en

vormen de meest onvoorspelbare aspecten van het menselijk leven. Insti-

ationele enge-

tuties daarentegen, de overgeleverde gedragspatronen,maken handelen
controleerbaar en voorspelbaar. Tegenover de irrationaliteit vanhet gemoedsleven plaatst Zijderveld dushethouvastvan'institutionele rationa-

rzame en kort-

smoties die tot

d zou moeten
r rationele be.

liteit'.

i boosheid tot

NuishetopvallenddatZijderveldinhethoofdstuk'RationalityandIr-

Iemens repre-

rationality' op twee verschillende manieren de verhouding emoties en in-

. ; danhetinen-

stituties interpreteert. Indeeerste noemthij instituties 'handelingsmodellen',indetweede'modellenvanrationaliteit'.Heteerstemodelbiedtnaar
mijnmeningeenadequateinterpretatie. Institutiesleverendemens'handelingsmodellen' diehem in staat stellen op eenvanzelfsprekende manier
te spreken, voelen en handelen. Institutieskanaliserenen stimuleren gedrag,gedachtenenemoties. Zecreerenverwachtingeninonderlingeverhoudingen, waardoorgedragvoorspelbaar wordt. Doorinstitutionele gedragspatronenwarden vage ongecoordineerdegevoelens en verlangens

lager' niveau;
.. ekenmerkend

-:t geassocieerd

.

"annaardepa: gevolgen.Mis-.-:es (1895) van
^iies als irratio.

ontwikkeld tot 'coherente emoties'. Instkutionele regels bepalen m welke

-". in hun theo-

situaties welke emoties passend zijn. Anders gezegd: instituties beinvloe-

'zeuwen' typo-

denwat weverwachten en aldus bepalen zewat gevoelens betekenen.

^3' rationaliteit
. . -ikaanse func-

Het tweedemodel - dat sterk op de theorieenvanWeberen Gehlenis
geent - is echter problematisch. Instituties met hun traditionele normen
en waarden, benadrukt Zijderveld, schenken het individu 'modellen van

.

iieel, maar zelfs

rationaliteit'. Instituties vertonen functionele rationaliteit, waardoor
?;sn staan meer

zn als 'redenen
.

len en dragen

te waarderen.

:rmatie over bebesluitvorming

>lti]"dde irratio-

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-

:hl!'l.!

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-

. mdelen waar-

mantische liefde'. Instituties dreigen hierdoor hun rationaliteit en 'tradi-

' kunnenratio1 emoties en af-

tionele positie' te verliezen, en kunnen daardoor geen stabiliteit, zeker-

-^groten, maar

Dezeredeneringen overtuigen mijns inziensniet. Ten eerstehebbenideologieen - net als rituelen of manieren van voelen - vaak een bijzonder
langeduur.Veelemoties,waaronderromantischeliefde,Uggenvervat m
duurzame rolpatronen. Romantische liefde is geen 'uiterst individuele
erotischeemotie', maaris eenintiem en teder gevoelwaarindemidden-

heid en duur meer bieden.
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^9^isj9Aiunpn qp^
klassensindsde 'eeuwvan Rousseau'gesoSlaliseerdwarden.Tentweede

ren. Die drang v

warden 'rationele' traditie en 'irrationele' emotie onnodigtegen elkaar

Daarop wees reec

uitgespeeld. Tradities bevatten immers ook emotionele aspecten.

sentiment of rati
van rationaliteit

Dit onderscheid tussen 'stuurloze' emoties en 'rationele instituties' ont-

leent Zijderveld aan Gehlens wijsgerige antropologie. In Gehlens werk
wardenmenselijkerationaliteitendierlijkeinstinctensterkvanelkaaraf-

'vrij zijn van idei
hemnoodzakelijli

geperkt. Demensis eenM.dngelwesendatnietmeeropzijninstinctenterug kan vallen om zichaanzijn omgeving aan te passen. Socialeinstituties hebben de functies van instincten overgenomen. Zander instituties

Voortgaa:

staatdemensnaaktenhulpeloosin dewereld;in datgevaldreigtde 'natuur', datwil zeggen 'de barbari]' te zegevieren.

In The Abstract S

Mi] lijkt dit zwart-witschema (het zinnelijke versus hetredelijke) weinig

se over verval va

aannemelijkenmisleidend.Teneerstekanmenemotiesnietreducerentot
zakendieons overkomenofovermannen. Defunctievanemotieis niet te

zouden institutie;
- aan verval onde

informeren over somatische aandriften, zoals hanger, dorst of seksuele

tions that traditic

lust, maar het geven van eenoordeel. Emoties kunnen warden onderwor, pen aan cognitieve evaluaties en kunnen dus ook intentioneel van aard

' zijn. Bovendien, als emoties niet meer zijn danlichamelijke aandoeningen, dan zouden we emoties alleen passief kunnen ondergaan. Maar hoe
dante verklaren datweinveelgevallen redenen hebbenvoor emoties, dat
we emoties redelijk of onredelijk, gepast of ongepast noemen? En hoe te

and this emotion;

theinstitutional s
cal organism' (19
Evenals Gehlen
de vlucht naar he
tisch absolutisme

verklaren dat emoties (door ervaringen en leerprocessen) veranderbaar
zijn? Boosheidkan verdwijnenwanneerons relevante feiten wardenver-

strekt, terwijl onze hanger niet verdwijnt bij de mededeling dat er voldoende voedsel in de ijskast zit. Veel morele emoties, zoals schuldgevoel
of gevoelens van eerbied of dankbaarheid, kunnen alleen met behulp van
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taal tot uiting gebracht warden. Eenstrikte dichotomie tussen emoties en

human era
shocks mu
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noodzakelijk en onvermijdelijk aspect van menselijk handelen, ook in
omstandigheden waarin dat handelen rationeel, beheerst en kalm lijkt te
zijn. Zelfs eenintellectuele ascese- desto'icijnse attitude van afzijdigheid
dieZijderveld inhetslothoofdstuk vanThe Abstract Society introduceert
- is aangewezen op emoties als trots en afkeer van (te veel) prikkeling en
afleidendeervaringen, kortom de drang om onafhankelijkheidte bewa-
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dedeling dat er vol, zoals schuldgevoel
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human emotions areindanger ofrunning empty. Ever stronger

lcen met behulp van
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?chaamt7en'schuTdkunnenwezelfsmetrechthetbeschavingsfundament
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Datgeldt 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 deplaats
kwam lijkt in institutioneel opzicht een aanzienlijke verbetering: empathie en intimiteit verschaffen onderling vertrouwen, niet de patrimoniale

de dreigende verv
duidt daarmee nie
contouren

pelijke stabiliteit
destijds-tijdensn
veel moeite hadZi

regels. Anders gezegd,hetliefdeshuwelijk iseenmoderne traditie geworden,juistomdaterdegelegenheidisemotiesteuitenentebespreken.
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